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Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Zimné obdobie nám pomaly ale
isto končí a prichádza jar. A ja si hovorím: „Zvládli sme to.“ Áno, aj odpratávanie snehu. Ako všetci dobre viete,
poslanci NR SR prijali zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý
prináša zmenu aj v povinnosti čistenia chodníkov, o ktoré sa po novom
majú starať ich vlastníci alebo správcovia – spravidla obec. Nikto nebral
do úvahy fakt, že samosprávy a teda
aj naša obec nie je finančne, technicky, či personálne vybavená na údržbu
ďalšieho veľkého počtu kilometrov
komunikácií. Preto by som rád poďakoval všetkým občanom, ktorým nie
je obec ľahostajná a potvrdzujú to neustále svojou nezištnou prácou. Áno,
aj odpratávaním snehu vo svojom
okolí – aj na obecnom chodníku. Bez
vás by to obec nebola zvládla. Vďaka

za bezpečnosť na chodníku, či ceste,
o ktoré ste sa mnohí postarali počas
sneženia. Moja vďaka patrí i všetkým
tým, ktorí nezištne odhrabali spred
dverí i chodníka sneh starším, chorým
alebo nevládnym občanom v Jablonci. Hreje ma pri srdci, keď vidím,
že jeden druhému nie sme ľahostajní
a skutočná ľudskosť ešte nevymrela.
Život obce netvorí len budovanie
materiálnych hodnôt, ale aj dobré
vzťahy spoluobčanov. A ja som hrdý
starosta obce Jablonec, že takých
spoluobčanov mám. Ďakujem všetkým organizáciám: JDS Jablonec, OZ
Zelený Jablonec, Vinári Jablonca, Poľovnícke združenie Gidra, OZ Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec, ŠFK
deti Jablonec, Hokejbalové združenie
Jablonec, Jalma tím, za ich činnosť
a záujem stretávať sa, rozvíjať priateľstvá a v neposlednom rade pozitívne
reprezentovať obec a pomáhať jej pri

rozvíjaní spoločenského a kultúrneho
života. Som vďačný za každého jedného občana, ktorý ochotne a rád priloží
ruku k spoločnému dielu v obci.
Ďakujem všetkým, ktorí ochotne
prispeli do verejnej zbierky na dofinancovanie vybudovania altánku
s rozhľadňou a prezentačnou vínnou
pivnicou. Verím, že koncom apríla sa
budeme môcť tešiť z novej turisticko-reprezentačnej stavby v obci.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí
v skrytosti pomáhajú tam, kde je to
potrebné.
Srdečne vás chcem milí občania pozvať aj na jarnú brigádu, ktorá
sa uskutoční v apríli. Verím, že spolu
prispejeme k čistejšiemu a krajšiemu
životnému prostrediu v našej obci.
Taktiež vás chcem pozvať k marcovým voľbám, kedy si budeme voliť
nového prezidenta SR.
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Po jesenných komunálnych voľbách (o výsledkoch volieb si môžete prečítať na str. 3) sa nové obecné
zastupiteľstvo, na čele s opätovne zvoleným starostom Slavomírom Pociskom, zišlo na ustanovujúcom zasadnutí dňa 6. decembra v Spoločenskom dome v Jablonci. Ako vyzerala prvá schôdza a čo
poslanci schválili, sa dozviete v našom pravidelnom stručnom prehľade.
Na začiatku zasadnutia prebehla slávnostná časť, v rámci ktorej novozvolený starosta obce a poslanci zložili sľub.
Potom nasledoval príhovor starostu Slavomíra Pociska
a ďalšie body programu. Jedným z nich bolo zriadenie komisií a voľba ich predsedov. Na pracovnom stretnutí dňa
29. novembra sa novozvolení poslanci dohodli so starostom obce, že budú riadne viesť komisie, ktoré v obci sú,
a budú tieto komisie viesť všetci poslanci vrátane starostu
spoločne. Ďalším bodom schôdze bolo určenie zástupcu
starostu obce, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie
poveruje sám starosta. Ten na základe dobrých pracovných
skúseností z predošlého volebného obdobia rozhodol
poveriť za zástupkyňu starostu obce Helenu Mackurovú.
Riešil sa aj plat starostu obce, ktorý je podľa zákona určený
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientom v jednotlivých platových skupinách podľa počtu
obyvateľov. V apríli 2017 obecné zastupiteľstvo zvýšilo plat
starostu o 30 %. Najnovšie obecné zastupiteľstvo navrhlo,
aby sa mesačný plat starostu zvýšil o 40 %. Poslanci tento
návrh schválili.
Schválenie rozpočtu na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie s programovou štruktúrou. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021
Ekonómka obce Mgr. Miriam Májeková predniesla, že
návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a k návrhu do dňa konania ustanovujúceho zasadnutia neboli doručené žiadne pripomienky. Kontrolórka obce Ing. Alena
Gergelová oznámila, že návrh rozpočtu spĺňa všetky požiadavky a odporúča poslancom obce schváliť ho a zobrať
na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021.
Uznesenie č. 51/6/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci:
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu
b) schvaľuje v súlade so §11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení a §14 ods. 2) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie na rok 2019
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c) berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2020 a 2021
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ekonómka obce Mgr. Miriam Májeková vypracovala
návrh odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
ktorý bol poslancom zaslaný a neboli k nemu zaznamenané žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 53/6/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov.
Tvorba opravnej položky na ČOV (čistička odpadových vôd)
Obec musí pristúpiť k tvorbe opravnej položky na ČOV,
pretože ide o zmarenú investíciu, ktorú obec zdedila po predchádzajúcom vedení. Audítorka odporúča pristúpiť k tvorbe
opravnej položky až do výšky 100 %. Pred rokom 2013 ju tvorili vo výške 50 %, ale keďže je preinvestovaných veľa peňazí
a majetok nezodpovedá tomu, čo je zmarené, treba pristúpiť
k tvorbe opravnej položky do výšky 100 %. Ekonómka obce
Mgr. Miriam Májeková navrhuje, aby sa to doúčtovalo v roku
2017, aby pani audítorka nemala k tomu žiadne výhrady, nakoľko by mohla vzniknúť situácia v budúcom roku, že audítorka nesúhlasí s výročnou správou. ČOV je zmarená investícia, nebude sa v tom pokračovať a treba vytvoriť opravnú
položku. Starosta doplnil, že tam bolo preinvestovaných veľa
peňazí za veľa rokov a obci je to len na príťaž.
Uznesenie č. 55/6/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje tvorbu opravnej položky na ČOV do
výšky 100 % nákladov na obstaranie.
Schválenie dodatku k VZN obce Jablonec č. 2/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Jablonec
V roku 2019 sa budú obnovovať nájomné zmluvy na
cintorín, preto sa vypracoval dodatok k VZN č. 2/2016,
v ktorom sa upravili poplatky s miernym navýšením, nakoľko pôvodné poplatky by neboli na ďalších 10 rokov
pre obec rentabilné. Na pracovnom stretnutí dňa 29. novembra boli poplatky prerokované s poslancami OZ. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 20. 11.
2018 a lehota na predloženie pripomienok a návrhov na
zmeny bola do 30. 11. 2018. Obci neboli do stanoveného
termínu doručené žiadne pripomienky.
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Z obecného zastupiteľstva / Komunálne voľby 2018
Uznesenie č. 57/6/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje dodatok č. 1 VZN č. 2/2016.

Uznesenie č. 58/6/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje dodatok k VZN č. 4/2015.

Schválenie dodatku k VZN obce Jablonec č.
4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Jablonec.
Rezort životného prostredia presadil vyššie poplatky za
skládkovanie, nie obec. Minister životného prostredia získal podporu vlády k návrhu nového zákona o poplatkoch
za uloženie odpadov, ktorý bude platiť od 1. Januára 2019.
Minister životného prostredia vysvetlil, že suma za skládkovanie sa bude v priebehu 3 rokov zvyšovať. Po konzultácii
s našou ekonómkou sa suma poplatku za odvoz komunálneho odpadu zvýšila z pôvodných 18 € na obyvateľa za
rok na sumu 23 € na obyvateľa za rok. V dodatku k VZN
je táto suma prepočítaná na jeden deň v zmysle platnej
legislatívy. Starosta informoval, že na pracovnom stretnutí
s poslancami dňa 29. novembra tento návrh prekonzultovali, návrh bol zverejnený dňa 20. 11. 2018 na úradnej tabuli
a lehota na predloženie pripomienok a návrhov bola do 30.
11. 2018. Do stanovenej lehoty neprišli žiadne pripomienky.

Schválenie predaja majetku obce Jablonec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Starosta obce uviedol, že obec sa dlhodobo zaoberá
riešením nevysporiadaných pozemkov pod tzv. družstevnými bytovkami. Zámer predať majetok obce bol schválený na 5. riadnom zastupiteľstve dňa 30. októbra 2018.
Uznesenie č. 60/6/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje predaj vyššie uvádzaného majetku
obce a bližšie špecifikovaný majetok jednotlivým kupujúcim za tam uvedenú cenu, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie vlastníckeho práva
k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod stavbami (pozemok s parcelným číslom 1046/4 a 1046/5, nachádzajúci sa
pod stavbami) a tiež k pozemkom dlhodobo užívaným
samotnými kupujúcimi ako ich osobné záhrady.
Podrobné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonci a ďalšie dôležité informácie
nájdete na webovej stránke obce www.jablonec.sk.

Komunálne voľby 2018
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili komunálne voľby na Slovensku. Počet obcí, v ktorých sa konali
voľby, bolo 2 919. Ku dňu volieb bolo do volebných zoznamov zapísaných celkovo 4 494 400 oprávnených voličov, k samotným voľbám pristúpilo 2 187 735 voličov, čo predstavuje účasť 48,67 %.
V našej obci Jablonec bolo ku dňu 10. novembra 2018
zapísaných 796 oprávnených voličov. V deň volieb pristúpilo
k volebným urnám 386 oprávnených voličov, čo predstavovalo účasť 48,49 %. Účasť voličov v komunálnych voľbách
v našej obci kopíruje priemernú volebnú účasť na Slovensku.
Tieto komunálne voľby boli v znamení nezávislých
kandidátov. Z celkového počtu zvolených starostov, podľa
údajov zo štatistického úradu, bol najvyšší podiel nezávislých kandidátov a to 42,42 %. Úspešní kandidáti s podporou strany Smer predstavovali podiel 20,38 %, kandidáti
strany KDH 5,4 % a strany SNS 5,5 %.
V našej obci kandidovalo za poslanca Obecného zastupiteľstva 8 nezávislých kandidátov a jeden kandidát bol
kandidátom za politickú stranu – Národ a spravodlivosť –
naša strana.
Súčasný starosta obce kandidoval ako nezávislý a jediný kandidát na post starostu obce. Počet platných hlasov,
ktoré získal, bol 338. Výsledkom volieb bolo potvrdené, že
číslo 1-2019

voliči si zvolili za poslancov obecného zastupiteľstva nasledovných kandidátov. Kandidáti sú uvádzaní v poradí
podľa počtu získaných platných hlasov vo voľbách.
1. Vladislav Delinčák
267 hlasov
2. Helena Mackurová
265 hlasov
3. Denisa Holanská
239 hlasov
4. Rudolf Kucman
236 hlasov
5. Matej Horváth		
228 hlasov
6. Alexander Hagara
213 hlasov
7. Mgr. Andrej Jarábek 202 hlasov
Z celkového počtu zvolených poslancov bolo 5 mužov
a 2 ženy. Za náhradníkov boli zvolení: Ján Podmanický
s počtom hlasov 132, Ing. Ľudovít Orlický s počtom hlasov 119.
Zvoleným zástupcom blahoželáme a prajeme im
v najbližších štyroch rokoch veľa úspechov a vydarených projektov pre obec Jablonec.
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Voľby 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 16.03.2019 a 30.03.2019 v čase od
07:00 do 22:00 hodiny v Spoločenskom dome v Jablonci. Prezidenta Slovenskej republiky volia
od roku 1999 občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan
Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky, t. j. občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá
voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo
svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i
druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len

spolu s občianskym preukazom. Volič je povinný po
príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný
hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.
Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania
volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte v cudzine.
Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani
jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu, koná sa do 14
dní druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.
Bližšie informácie ohľadne volieb prezidenta Slovenskej
republiky si môžete pozrieť aj na našej internetovej stránke www.jablonec.sk/obecny-urad/volby-prezidenta-sr-2019/ a na úradnej tabuli obce pred obecným úradom.

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa
na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája 2019. Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu
sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979,
vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu,
zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v EÚ v rámci
celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu od 23.
mája do 26. mája 2019.
Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel, pričom Slovensko v ňom obsadí 14 mandátov, o jeden
viac ako v predošlom volebnom období. Parlament me4

dzi rokmi 2014 – 2019 mal 751 kresiel, počet mandátov sa
znížil kvôli vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej
únie, ktoré je plánované na 29. marca 2019.
Voľby do Európskeho parlamentu zabezpečujú prostredníctvom volených poslancov reprezentáciu občanov
v rozhodovacom procese Európskej únie a zaisťujú jej demokratické fungovanie. Európsky parlament je práve vďaka tomuto volebnému procesu hlasom občanov, pričom
má spolu s Radou EÚ rovnocennú rozhodovaciu právomoc v legislatívnom procese EÚ. Keďže výrazná časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, majú voľby do EP pre členské štáty veľký význam.
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Investičné plány obce

Investičné plány obce v tomto roku
Obec Jablonec je každý rok aktívna a hľadá finančné zdroje aj mimo obecného rozpočtu. Pretože
vieme, že peňazí nikdy nie je nazvyš a zároveň chceme, aby sa nám v našej obci žilo krajšie, zdravšie,
bezpečnejšie a veselšie.
V minulosti sme boli úspešní a získali sme dotáciu
12 000 eur na rekonštrukciu opravy časti vodojemu. Ako sme vás už informovali v Halmešskom hlásniku
2/2018, vežová časť vodojemu je v havarijnom stave. Vodojem bol uvedený do prevádzky v roku 1988 a odvtedy
sa nevykonala žiadna údržba stavby a neinvestovali žiadne prostriedky. Obec sa na obnove a rekonštrukcii bude
podieľať finančnou spoluúčasťou vo výške najmenej 10%
z celkových výdavkov. Vodojem je súčasťou vodovodu
obce Jablonec. Do vodovodnej sústavy okrem vodojemu
patrí aj vodovodné potrubie. Opravy si však vyžadujú väčšie investície. Aj preto sme využili možnosť a koncom roka
2018 sme žiadali o ďalšie finančné zdroje z dotácií Ministerstva financií na rok 2019 na Opravu časti vodojemu – jeho
2. etapu opravy.
Medzi naše popredné ciele patrí zvýšiť bezpečnosť
občanov v obci a napomáhať pri ochrane majetku. Už
aj v iných obciach sa osvedčil kamerový systém ako
preventívne opatrenie ale aj systém včasnej identifikácie páchanej kriminality. Obec Jablonec ešte v roku 2017
podala na Ministerstvo vnútra projekt „Vybudovanie kamerového systému v obci Jablonec“. V tomto projekte
sa nám podarilo získať 2 000 eur. Kamerový systém sa
bude realizovať na jar tohto roku. Z poskytnutých finan-

cií zakúpime 1 kameru a potrebné technické vybavenie,
čo znamená počítač s príslušným softvérovým vybavením. Kamera bude umiestnená pred obecným úradom.
Druhú kameru zakúpi obec z vlastných zdrojov ako súčasť spolufinancovania projektu. V budúcnosti by sme
chceli kamery umiestniť aj na vstupných komunikáciách
do obce zo smeru z Budmeríc a Cífera a ďalších vytipovaných priestoroch.
Ako isto viete, obecný úrad je po technickej a prevádzkovej stránke dlhodobo v zlom stave. Už aj dokúpenie ďalšej techniky spôsobuje nemalé problémy, nakoľko
elektrické rozvody takúto záťaž už nezvládajú. A pritom
kvalitné technické vybavenie, rýchle internetové pripojenie skracujú váš čas pri vybavovaní administratívy na úrade. Preto sme koncom roka 2018 podali na Ministerstvo
financií dve žiadosti o finančnú podporu na projekty
na opravu elektroinštalácie a vnútorných omietok
obecnej knižnice a obecného úradu. Dúfame však, že
to bude prvý krok k tomu, aby sme postupne vybudovali
funkčný a reprezentatívny priestor, ktorý nám bude slúžiť.
Externé financie, ktoré sa neustále snažíme získavať,
dopĺňajú náš rozpočet a pomáhajú nám dofinancovať
mnohé projekty, naše vízie a predstavy. Vieme tak lepšie
hospodáriť a zlepšovať život v našej obci.

Platenie bez starostí

Na obecnom úrade sa rok čo rok snažíme posúvať vpred.
Začiatkom roku 2017 sa obecný úrad pripojil aj na sociálnu
sieť facebook, čo prinieslo zo strany občanov pozitívne ohlasy. Od jari tohto roku budú môcť občania platiť na obecnom
úrade okrem hotovosti aj platobnými kartami všetkých bánk.
Zavedenie terminálu považujeme v dnešnej dobe za nevyhnutný
prostriedok pre správne fungovanie platobnej sféry obce. Taktiež rozhodovacím prvkom bolo, že v našej obci nie je k dispozícii občanom bankomat. Snažíme
sa uspokojiť všetky potreby občanov, ohľadne platenia daní a poplatkov. Už minulý rok
boli k rozhodnutiam dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a ku komunálnemu odpadu pripojené
už vopred predtlačené šeky. Občania Jablonca, môžu svoje záväzky uhrádzať prostredníctvom internetbankingu, cez poštu, alebo priamo na úrade. Uhrádzanie poplatkov je už na samotnom občanovi. Začiatkom
roka sme pristúpili k vymáhaniu pohľadávok exekučnou cestou. Celkovo išlo o 25 platiteľov našej obce, ktorí majú
dlhodobo nedoplatky. 
Mgr. Andrea Hinčeková
číslo 1-2019
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Oprava cesty

Jablonec na cestách
Určite si ešte pamätáte katastrofálny stav na križovatke na sídlisko IBV Sever. Hlboké výtlky na obecnej komunikácii spôsobovali škody na autách, ktoré tadiaľ prechádzali.
Oprava bola preto nevyhnutná a prebehla ešte v novembri 2018. Realizátorom bola spoločnosť CS cesty Trnava, ktorá obci Jablonec predložila najlepšiu cenovú ponuku. Konečná suma opravy cesty bola vo výške 11 143,26
EUR, čo však obci ušetrilo vyše 7 000 EUR oproti ostatným
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predloženým cenovým ponukám. Asfalt bol položený
v dvoch vrstvách, čo je v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami obce. Investícia do obecnej komunikácie bola nevyhnutná a zvýšili sme tak bezpečnosť na našich cestách.
Mgr. Miroslava Petrušová

číslo 1-2019

Z legislatívy

Novela zákona o poplatkoch
za uloženie odpadov
Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona
o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý platí od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho
vytriedenia.
„Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac
peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce
trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť,“ vysvetlil minister Sólymos s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch
rokoch postupne zvyšovať.Vyššie poplatky za skládkovanie, ktoré presadil rezort životného prostredia, má zvýšiť
mieru separácie a recyklácie odpadu. Zákon je navrhnutý
tak, aby obce motivoval k maximálnemu triedeniu komunálnych odpadov, to znamená, čím viac triediš, tým
menej platíš.
Vyšší poplatok za komunálny odpad sa dotýka všetkých
obcí na Slovensku, čomu sa nevyhla ani naša obec. Po novom bude predstavovať 23,- € na osobu namiesto pôvodných 18,- €. Zvýšený poplatok za komunálny odpad bol
schválený v decembri 2018 na obecnom zastupiteľstve do-

datkom č. 1 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec s účinnosťou od 01.01.2019.
Pri výpočte sa obec opierala o reálne náklady vynaložené na odpadové hospodárstvo a predpokladané výdavky,
taktiež sme sledovali reálne príjmy obce a predpokladané
naplnenie príjmov. Na tvorbu ceny a poplatku pre rok 2019
malo značný vplyv i avizované zvýšenie ceny zo strany FCC
Trnava s.r.o., ktorý pre našu obec zabezpečuje vývoz odpadu. V roku 2018 predstavovali náklady obce na odpadové
hospodárstvo 19 562,- €. Nedoplatky týkajúce sa iba komunálneho odpadu k 31. 12. 2018 činia 2 735,- € za všetky
predchádzajúce roky. Vzhľadom na skutočnosť, obec uvedené výdavky musí kryť z iných príjmov obce.
Mgr. Andrea Hinčeková

Povinnosť
registrácie všetkých
chovov ošípaných
Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie
rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat.
Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Na základe týchto skutočností Obec Jablonec na žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senci oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných,
aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne. Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú pre vlastnú potrebu (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný
registrovať tento chov. Registráciu chovu je možné vykonať v RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00
hodiny na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec. V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec – telefón 02/45926212.
Mgr. Andrea Hinčeková
číslo 1-2019
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Pitná voda

Naša pitná voda
Ako sme vás už informovali, obec Jablonec je vlastníkom vodovodu a zabezpečuje dodávku pitnej
vody prostredníctvom prevádzkovateľa. Vodovod pozostáva z dvoch vŕtaných studní, v ktorých sú
umiestnené ponorné čerpadlá, vodojemu, úpravne a 6,6 km dlhej rozvodnej vodovodnej siete.

Priemerná denná produkcia je 90,87 m3, pričom priemerná denná spotreba na osobu na deň je 91,98 l. Na
vodojeme sa na jeseň v roku 2017 robil prieskum stavu
stavby. Vodojem bol uvedený do prevádzky už v roku 1988
a od tohto času neboli do objektu investované žiadne prostriedky na údržbu a rekonštrukciu. Na základe zistení bolo
potrebné do obnovy a rekonštrukcie stavby investovať.
Obec požiadala o dotáciu na Ministerstve financií SR na
opravu vodojemu a získaných 12 000 EUR použila v súlade
so žiadosťou do opravy stavby.
Avšak neustále stavba vyžaduje rozsiahlejší zásah, na
ktorý tieto prostriedky nepostačovali. Takisto neustále vznikajú poruchy aj na potrubí, čo znamená ďalšie výdavky, rozkopávky a dopravné obmedzenia v obci. Preto sme aj koncom minulého roka opätovne žiadali o poskytnutie dotácie
na ďalšiu etapu opravy vodojemu vo výške 13 500 EUR.
Keďže ako obec sme vlastníkmi vodojemu, vyplývajú
nám z toho ďalšie povinnosti. Na základe legislatívy v predpisoch pre pitnú vodu sme povinní zabezpečiť zdravotnú
bezpečnosť pitnej vody a jej pravidelné monitorovanie
podľa Programu monitorovania. Vypracovanie Programu
monitorovania a následné odbery vykonáva pre obec Jablonec laboratórium EUROFINC – BEL/Novaman International, Nové Zámky.

Odbery vzoriek sa vykonávajú podľa Programu monitorovania na šiestich odberných miestach v obci 1 až 4x
ročne. Výsledky rozborov vzoriek sme povinní raz ročne
predkladať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Bratislave.
Súčasné výsledky laboratórneho rozboru vzoriek
vody, ktorá bola v rámci monitoringu pitnej vody odobratá koncom novembra v spotrebisku verejného vodovodu obce Jablonec preukazujú, že pitná voda vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovela kritériám Vyhlášky
č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou
vodou. Znamená to, že pitná voda v obci je čistá, nezávadná vo veľmi vysokej kvalite. V súčasnej dobe mať takúto vodu je vzácne. Preto veríme, že si to naši obyvatelia
budú vážiť a s pitnou vodou budeme spoločne nakladať
hospodárne. Efektívne hospodárenie znamená aj to, že
na polievanie záhrad alebo napustenie bazénov využijeme iný zdroj ako pitnú vodu.
Rozpis odberov vzoriek a typu rozboru podľa vypracovaného Programu monitorovania obce Jablonec na rok 2019:
Mesiac

Miesto odberu

Typ rozboru

Podľa
vyhlášky

február

Vodojem – výstup minimálny
Obecný úrad
minimálny

636/2004
247/2017

apríl

Vodný zdroj HJV –
1 – surová voda
minimálny
Vodojem – výstup úplný
Materská škola
minimálny

636/2004
636/2004
247/2017

Vodojem – výstup minimálny
Základná škola
minimálny

636/2004
247/2017

august

Vodojem – výstup minimálny

636/2004

október

Vodný zdroj HJV –
2 – surová voda
úplný
Vodojem – výstup úplný
Materská škola
úplný

636/2004
636/2004
247/2017

Vodojem – výstup minimálny
Obecný úrad
minimálny

636/2004
247/2017

jún

december

Mgr. Miroslava Petrušová

Voda je život, chráňme si ju!
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Oznamy

Zbierka na výstavbu altánku s rozhľadňou
a prezentačnou vínnou pivnicou pokračuje

Našou srdcovou záležitosťou je výstavba vyhliadkovej veže
s obecnou pivnicou a altánkom. Je to miesto, ktoré by z pohľadu cestovného ruchu mohlo vzbudiť záujem nie len v našom
malokarpatskom regióne a pritiahnuť návštevníkov. Je to aj
priestor pre nás všetkých, aby sme sa po práci mali kde prejsť,
vybehnúť, relaxovať, či sa zabaviť s priateľmi. Finančné zdroje
na vybudovanie tohto priestoru hľadáme najmä z externých
zdrojov. Podali sme projekt „Jablonec s výhľadom“ na Bratislavský samosprávny kraj s cieľom tento priestor dobudovať.
Už teraz sa tešíme, že vás na otvorenie vyhliadkovej vežičky budeme môcť pozvať 27. apríla 2019 o 14:00 hod.
Ako ste si určite všimli, práce na výstavbe napredujú.
Priestor obecnej degustačnej pivnice je už vystavený, majstri
vybetónovali strechu pivnice. V priestoroch obecnej pivnice
budú archivované vína Spolku Halmešských vinárov. Účelom
bude poskytnúť návštevníkom nie len obce Jablonec mož-

nosť ochutnať vína, ktoré boli u nás vyrobené. Pivnica bude
slúžiť všetkým obyvateľom Jablonca.
Výstavba bude pokračovať altánkom a vyhliadkovou vežičkou, z ktorej bude krásny výhľad na široké okolie Malých Karpát. Tento priestor sa stane príjemným a jedinečným miestom
na realizovanie mnohých obecných podujatí. Veríme, že táto
myšlienka chytila za srdce aj Vás. Mnohí ste sa už zapojili Doteraz prispelo 41 ľudí a vyzbierali sme čiastku 2 513 eur. SRDEČNE ĎAKUJEME.
Zbierka na výstavbu obecnej pivnice s altánkom a vežičkou pokračuje naďalej. Ešte stále máte možnosť prispieť do
verejnej zbierky buď v hotovosti na obecnom úrade alebo
vkladom na zbierkový účet SK96 5600 0000 0066 0100 5015
v Prima banke. Ak sa spojí veľa drobných darov, z výsledku určite budeme mať všetci spoločnú radosť a úžitok.
Mgr. Miroslava Petrušová

Staráme sa aj o okolie pri kostole
Každý priestor v obci si vyžaduje pozornosť a starostlivosť a snažíme sa ho zveľadiť čo najviac
v súlade s potrebami a požiadavkami občanov. Aj preto obec zakúpila pred kostol dve informačné tabule. Budú slúžiť pre lepšiu komunikáciu farnosti s obyvateľmi našej obce. Nájdete na
nich aj informácie týkajúce sa diania na fare, oznamy o úmrtí, informácie o podujatiach, ktoré
sa budú konať v miestnom kostole sv. Magdalény. Takisto na parkovisku bola umiestnená tabuľa s vyhradením parkovania pre pána farára slúžiaceho svätú omšu, aby bola zabezpečená
plynulá a nerušená prevádzka. Prosíme o diskrétnosť občanov, aby najmä v čase konania svätej
omše neparkovali na vyhradenom parkovisku. Veríme, že aj tieto opatrenia pomôžu zlepšiť
informovanosť a potrebný komfort pre našich obyvateľov.
Mgr. Miroslava Petrušová
číslo 1-2019
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Mikuláš/Vianočné trhy

Sladké balíčky pre poslušné detičky
Tak, ako každý rok začiatkom decembra, aj tento rok zavítal do Jablonca Mikuláš so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelmi. Deti, ktoré ho čakali pre kultúrnym domom však boli v očakávaní, keďže
Mikuláš meškal. Jeho meškanie spôsobila poľadovica, ktorá neumožnila poníkom doviesť Mikuláša
na saniach, a preto musel prísť peši. Všetko sa však dobre skončilo.
Mikuláš rozsvietil vianočný stromček v kultúrnom dome a pustil sa do jeho obľúbenej
činnosti a to rozdávania sladkých balíčkov.
Potešil sa piesňam, básňam, umeleckým výtvarným dielam, ktorými ho deti obdarovali.
To, že v Jablonci sú tie najlepšie deti, potvrdilo
i prázdne miesto pod stromčekom, kde boli
balíčky. Čert mal tentokrát málo práce s dohováraním o poslušnosti a anjeli zase radosť zo
šťastia detí, ktoré sa aj vyšantili a vytancovali
na detskej diskotéke a následne občerstvili
detským punčom. Rodičia si zatiaľ mohli pochutnať na skvelom alko punči. Ďakujeme starostovi obce a všetkým poslancom, ktorí pomohli zorganizovať pre naše deti Mikuláša. Ako
aj čertovi Naimovi a anjelom Simonke, Janke
a Saške. Deniske Holandskej vďaka za spomienkové fotky z akcie a DJ za super hudobnú
produkciu. Už teraz sa tešíme, kedy nás Mikuláš
poctí svojou návštevou znova.

Vianočná atmosféra ovládla Jablonec
Dva dni plné pohody v kruhu priateľov a známych, bohaté stánky, chutné jedlo, parádne vínko či
punč a do toho príjemné vianočné koledy a piesne. Na sviatočnú atmosféru nás opäť naladili Vianočné trhy v Jablonci.
Už po štvrtýkrát si mohli Jablončania a hostia
z okolitých obcí spríjemniť adventné obdobie
na vianočných trhoch. Podujatie zorganizovala
obec Jablonec v spolupráci s našimi dôchodcami a vinármi v dňoch 8. až 9. decembra v priestoroch spoločenského domu. Počas oboch dní boli
pre návštevníkov pripravené stánky plné dobrôt,
dekorácií či iných užitočných vecí. Mohli ste si
kúpiť domáce zabíjačkové výrobky, medovinu,
koláčiky, oblátky, sviečky, vianočné ozdoby, ale
aj kozmetické prípravky či šperky. Nejeden z vás
tu určite našiel darček pre svojho blízkeho alebo
možno potešil niečím aj sám seba.
10
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Vianočné trhy

Súčasťou vianočných trhov bol aj bohatý kultúrny
program. Divákom sa postupne predviedli mladé jablonecké hudobné talenty, detský spevácky zbor z Modry a potom
nasledovala Kapela snov z Jarnej, ktorá zaplnila celý „kulturák“. Zrejme aj preto, že za bicími sedela čerstvá víťazka šou
Československo má talent Nikoleta Šurinová. Len 11-ročná
šikovná bubeníčka ukázala aj nám v Jablonci, aký ohromný
talent sa v nej skrýva. O dobrú náladu sa neskôr postaral aj
ľudový rozprávač Tónko Jedlička a jeho priatelia. Na druhý
deň sa nám so svojím vystúpením predviedol aj folklórny
súbor Radosť, ale nedeľný program patril najmä deťom. Už
tradične sa všetci prítomní tešili na Vianočnú akadémiu. A
deti z našej základnej školy opäť nesklamali. S pomocou
pani učiteliek si pripravili krásne divadelné a spevácke čísla, ktoré zahriali pri srdiečku. Detičky nás veľmi potešili a na

číslo 1-2019

oplátku bolo potrebné potešiť aj ich. Postaral sa o to bábkoherec Martin Žák so svojou Zimnou rozprávkou. Deti žiarili
šťastím a to ich ešte čakala detská diskotéka. V tanečnom
súboji si svoje schopnosti zmerali dievčatá proti chlapcom.
K Vianociam neodmysliteľne patria aj rôzne dobroty.
Vďaka našim dôchodcom o ne nebola núdza ani na jabloneckých vianočných trhoch. Z kuchyne sa niesla jedna
lepšia vôňa ako druhá. Mohli sme si pochutnať na kapustnici, klobáske, cigánskej alebo lokšiach. O pitný režim sa
postarali zase naši vinári. V ponuke bolo parádne varené
vínko, punč, domáca pálenka, čaj a iné nealko.
Vianočné trhy v Jablonci opäť splnili svoje poslanie.
Jablončania i hostia z okolia mohli nachvíľu „utiecť“ od
predvianočného zhonu a užiť si dva dni s rodinou či priateľmi v pohodovej sviatočnej atmosfére.
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pridaj sa aj ty,
vycistíme našu obec

JARNÁ BRIGÁDA
OBEC JABLONEC

VÁS POZÝVA NA SPOLOČNÚ BRIGÁDU, KTORÁ SA BUDE KONAŤ

6. apríla 2019
/sobota/ o 9:00 hodine
stretneme sa pred obecným úradom
PRINESTE SI HRABLE NA HRABANIE LÍSTIA.
PO UKONČENÍ BRIGÁDY VÁS BUDE ČAKAŤ OBČERSTVENIE
V SPOLOČENSKOM DOME O 12:30 HODINE

Ďakujeme za Vašu pomoc pri skrášlení našej obce.

OBEC JABLONEC
v spolupráci
S VETERÁN TATRA CLUB ŠENKVICE
Vás pozýva na

KTORÉ SA USKUTOČNÍ V NAŠEJ OBCI 14.

APRÍLA 2019

V ČASE OD 14:45 -15:15 HODINY PRI OBECNOM ÚRADE.

Silvester

Silvester v znamení športu
Silvestrovské oslavy sú v posledných rokoch v našej obci spojené so Silvestrovským chôdzobehom. Táto
milá tradícia vznikla v roku 2016 a postupne si získava čoraz viac fanúšikov. Na záver minulého roka sa
na jabloneckom náučno-poznávacom chodníku stretli opäť desiatky nielen športových nadšencov.
Pekné počasie pritiahlo na čerstvý vzduch okrem domácich Jablončanov aj mnohých hostí z okolitých dedín. Všetci
súťažiaci sa zišli už tradične pri futbalovom ihrisku, kde dostali
štartové čísla a posledné inštrukcie pred pretekmi. Prihlásilo sa
celkovo 78 bežcov a chodcov, ktorí boli odhodlaní prejsť celý
chodník v čo najkratšom čase. Samozrejme, nie všetkým išlo
o prvenstvo. Viacerí brali chôdzobeh len ako príjemnú prechádzku v peknom prostredí a v spoločnosti priateľov. Trasa
viedla tento ročník najprv do Jarnej, odtiaľ naspäť cez ihrisko
až po Silnicu, kde sa súťažiaci otočili a išli späť do cieľa. Na
chodníku boli pripravené aj občerstvovacie zastávky, kde sa
mohli zúčastnení zastaviť, dať si varené vínko, čaj, či niečo pod
zub. Na ihrisku mal stánok Autocross JALMA, pod sušičkou
ponúkali malé občerstvenie obecní zamestnanci a pri lávke
na splave malo svoje stanovište Občianske združenie Gocnog.
Najrýchlejšími bežcami sa napokon stali Henrich Pršek
v kategórii senior a Lubko Slovák medzi juniormi. Medzi
chodcami skončila na prvom mieste Gabriela Glasová. (výsledky troch najlepších z každej kategórie nájdete v tabuľke). Ocenení však boli všetci zúčastnení, každý dostal na
pamiatku medailu a na záver si všetci spokojne posedeli
pri chutnej kapustnici.
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BEH – JUNIOR
1. Lubko Slovák,
2. Sebastián Könyves,
3. Ivanka Štrbíková,
BEH – SENIOR
1. Henrich Pršek,
2. Štefan Hupko,
3. Branislav Zigo,
CHÔDZA
1. Gabriela Glasová
2. Jana Zápražná
3. Mária Horváthová

6:27 min.
6:45 min.
6:54 min.
19:55 min.
20:22 min.
20:30 min.

Posledné hodiny starého roka mohli Jablončania stráviť
v spoločenskom dome, kde obec pripravila tzv. Batôžkový
Silvester. Každý si mohol priniesť čo len chcel, či už na pitie
alebo pod zub. Zabezpečená bola výzdoba a DJ. Oslavy
odštartovali o ôsmej hodine krásnym ohňostrojom v areáli
starého kúpaliska. Potom sa už zábava presunula dovnútra, kde prítomní netrpezlivo očakávali odbitie polnoci, aby
mohli slávnostne privítať rok 2019.

číslo 1-2019

Starostovský ples

Plesalo sa aj na ľudovú nôtu
V piatok, 19. januára 2019, sa konal už 4. ročník starostovského plesu v Jablonci. Tentokrát témou
plesu bol FOLKLÓR.
Po červenom koberci vstupovali do sály dámy a páni
v róbach s ľudovo – folklórnou tematikou. Čelenky, party, opasky, klobúky, zástery, no i ďaleko viac – samotné
kroje dámske i pánske popásli oko nejedného hosťa. Starosta obce s manželkou privítali hostí tradične páleným
a chlebom s masťou. Ples slávnostne otvoril mladý jablonecký talent Matej Zigo hrou na tradičnom slovenskom
ľudovom nástroji fujare. A následne pán starosta svojím
príhovorom, prípitkom a úvodným tancom. O zábavu na
parkete sa celý večer postarala kapela z Považskej Bystrice Aretic.

číslo 1-2019

Výzdoba na ľudovú tému, folklórny kútik na fotenie,
kačka s kapustou a lokšami, štrúdle, syrové korbáče, pagáče, či zemiakovo – bryndzové pirohy so slaninkou a kyslou
smotanou nenechali nikoho hladovať. Hosťom večera bola
známa cimbalovka z Trnavy. Hrali úžasne – ľudové i moderné piesne slovenskej i zahraničnej produkcie. Klobúk dole
páni z Trnafskej cimbalofky. Hostia sa perfektne bavili celý
večer, tancovali, spievali i vyhrávali rôzne zaujímavé a hodnotné ceny v tombole.
Ďakujeme pán starosta Slavomír Pocisk opäť za krásne
zorganizovaný ples a dobrú zábavu.
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Detský karneval

Čas fašiangov – čas
pre detský karneval
Druhý ročník karnevalu, ktorý sa tento rok konal 9. februára 2019 v Spoločenskom dome v Jablonci, sa
opäť tešil návštevnosti malých i veľkých. OZ Chrobáčiky pripravilo pre deti pestrý program a zábavu.
a deti sa naďalej bavili a skákali v rytmoch hudby, ktorou
nás dídžej roztancovával počas celého karnevalu. Bolo to
super a dúfame, že všetky deti odchádzali domov spokojné a plné nadšenia z karnevalu.
Touto cestou sa OZ Chrobáčiky chce poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek pomocou pričinili pri usporiadaní
karnevalu. Vďaka patrí obecnému úradu a pánu starostovi
za pomoc a ústretovosť pri organizácii karnevalu. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri výzdobe a príprave karnevalu, ale aj pri samotnom chode karnevalu či už v bufete,
alebo pri predaji tombolových lístkov. Všetky mamičky
a babičky, ktoré majú zlaté ručičky a napiekli nám do bufetu chutné koláčiky, na ktorých si pochutnali účastníci karnevalu – ďakujeme! Vážime si každý jeden príspevok, ktorý
sme dostali do tomboly a ktorý potešil naše deti. Tento rok
sa opäť nazbierala kráásna tombola a to vďaka tým, ktorí sú
ochotní nezištne prispieť a urobiť radosť deťom. Ďakujeme
Martinovi Žákovi, ktorý nás bavil a Deniske Holanskej, ktorá
túto zábavu zachytila očkom fotoaparátu.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým, ktorí finančne
prispeli, či už kúpou koláčiku v bufete, kúpou tomboly alebo iba tak... že chceli. Výťažok bude použitý na kúpu reproduktora (na ozvučenie akcií) pre Materskú školu v Jablonci.
Už teraz sa na vás tešíme o rok .
Ing. Lucia Kišoňová predseda OZ
Ale poďme po poriadku. S príchodom návštevníkov sa
objavovali princezné, lienky, včielky, motýle, indiáni, bosorky, policajti, doktori, spidermani, jednoducho každá profesia či zvieratko mali svoje zastúpenie . Zábava sa mohla
začať. Pán starosta nás privítal úvodnými slovami a potom
už mal v rukách mikrofón náš obľúbený detský zabávač
Martin Žák, ktorý začal karneval skvelou detskou diskotékou. Decká sa bláznili, jašili a tancovali ako o život. V rytme
hudby sa pohupoval aj nejeden dospelý. Všetci sa tešili na
bohatú tombolu, v ktorej boli krásne ceny – hračky, farbičky, bábiky, knižky, spoločenské hry či sladká torta a iné. Vyhrať síce nemohol každý, ale veríme, že bolo potešených
veľa detských srdiečok. Po tombole OZ Chrobáčiky rozdalo
deťom diplomy za účasť na karnevale a sladkú odmenu
v podobe lízanky a keksíka. Detská energia je nekonečná
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Fašiangy

Koniec fašiangov

sme oslávili s maškarami a kapustnicou
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. V duchu tohto hesla sa riadime aj v Jablonci. Rozlúčka s fašiangovým obdobím je preto v našej dedinke už tradične spojená so súťažou vo
varení kapustnice a sprievodom maškar.
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangových osláv sú už
dlhé roky maškare. Tradíciu, ktorú nám viacero okolitých
obcí môže len závidieť, udržuje partia mládencov. Aj tento
rok sa opäť dali dokopy a vytvorili krásny sprievod. Na jeho
čele, samozrejme, nechýbali ženích s nevestou, doprevádzali ich svadobní hostia a skvelí hudobníci. Svoje identity
dôsledne poschovávali najrôznejšími maskami a starým
oblečením tak, že v mnohých prípadoch ich nespoznala
ani vlastná rodina či kamaráti. Sprievod maškar postupne prechádzal od domu k domu, spieval tradičné ľudové
pesničky, tancoval a bavil sa s Jablončanmi. Občania si pre
maškare na oplátku pripravili malé pohostenie, aby im dodali síl na ďalšie putovanie dedinou. Radosť z maškar mali
predovšetkým deti, ktoré sa zamaskovaných mládencov,
až na pár výnimiek, vôbec nebáli. Nakoniec maškare prešli
celú dedinu a svoju púť zakončili na kole v areáli starého
kúpaliska, kde sa zas počas dňa konala súťaž vo varení fašiangovej kapustnice.
Kapustnica sa na kole začala variť krátko po poludní.
Tento rok sa do súťaže prihlásil rekordný počet tímov – 17.
Len si predstavte tú vôňu, ktorá sa niesla vzduchom, keď
sa otvorili poklopy na 17 kotlíkoch. Každý súťažný tím mal
svoj overený recept, s ktorým chcel zaujať nielen prítomných občanov, ale aj nekompromisnú porotu. Jablončania
číslo 1-2019

i „cezpoľní“ hostia degustovali ostošesť, ale ťažko povedať,
či niekto ochutnal z každej kapustnice. Napokon hlas ľudu
rozhodol, že najlepšiu kapustnicu mali Halmešskí murári. Svojho víťaza však určila aj porota. Podľa nej bola tou
najlepšou kapustnicou tá od tímu Autocross Halmeš. Na
druhom mieste sa umiestnili ich kolegovia z Autocross
JALMA Jablonec a tretie miesto obsadilo družstvo Tím Kapustnica. Siedmy ročník obľúbenej akcie, ktorú zorganizovala obec Jablonec, zožal opäť raz úspech. Svedčí o tom aj
fakt, že bolo predaných 205 misiek. Výťažok z ich predaja
bude použitý na výstavbu vyhliadkovej veže.
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Fašiangy

Bilancovanie v Jednote dôchodcov
Opäť po roku
Vo februári sme opäť bilancovali. Zišli sme sa na slávnostnej výročnej členskej schôdzi, na ktorej sme zrekapitulovali našu skutočne bohatú činnosť za uplynulý rok, avšak v roku 2019 by sme ju chceli urobiť aj pestrejšou. Naše
rokovanie prišli svojim vystúpením spestriť a pozdraviť aj
detičky z jabloneckej materskej školy. Im, ale aj ich učiteľkám, srdečne ďakujeme.

Prvý rok predsedu

Čo znamenal prvý rok vo funkcii pre mňa, ako predsedu? Mnohé sa podobalo mojej predošlej práci s ľuďmi, ale
pochopil som aj myslenie a mentalitu tunajších ľudí. Ako
sa niekedy s humorom vraví, kone sú vždy ťažné a chovné. Tak aj u nás sú ľudia, ktorí dokážu s elánom a ochotne
spolupracovať, zúčastňovať sa spoločných podujatí a tešiť
sa z úspechov. Tým patrí vďaka nás všetkých, a predovšetkým tých, ktorí skôr využívajú výhody členstva v Jednote. To, že spoločne vieme niečo dokázať, dokumentujú
ohlasy na naše pečenie langošov, podiel na organizácii
MDD, vínnej cesty, vianočných trhov a podobne. Je však
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pochopiteľné, že nie všetci mámeorganizačné schopnosti, nie všetci máme dobré zdravie či vek, ktorý nám dovolí
zapojiť sa aktívne. A niekedy máme svoje muchy alebo
nemáme chuť, ani náladu. Preto tí, ktorí vládzeme a dokážeme, sme tu aj pre tých ostatných. Raz aj my budeme
na ich mieste a budeme sa tešiť z toho, že nezostávame
doma sami, že môžeme prísť medzi rovesníkov, posedieť,
poklebetiť, navštíviť spoločne divadlo, koncert, trhy, alebo
iné podujatia, ktoré nás budú zaujímať.

Jednota v „Jednote“

Členstvo v Jednote dôchodcov na Slovensku je dobrovoľné a v názve je slovo „jednota“. Preto sa snažíme, aby
naša činnosť ľudí zjednocovala, aby sme postupovali vždy
spoločne a podľa dohody z našich schôdzí a stretnutí.
Áno, objavujú sa aj negativistické postoje. To je bežný stav
všade, kde sa pracuje s ľuďmi. Proti nim však nechceme
bojovať. Na našich schôdzach a stretnutiach sa snažíme
problémy si vydiskutovať a riešiť. Môžeme sa aj pohádať,
ale dôležité je hľadať spoločné riešenia. Aj dejiny nás učia,
že iný názor, alebo kritika, môžu posunúť spoločnosť (a
číslo 1-2019

Škola/Škôlka
vzájomnej spolupráce. Recipročne sa aj my snažímezo
svojho mála prispieť na činnosti organizované obcou či
už do tomboly, na vybudovanie vyhliadkovej veže alebo
zapojením sa do brigád a organizácií obecných podujatí. Túto veľmi dobrú spoluprácu sme aj na našej výročnej
schôdzi vysoko ocenili.

Informácie
teda i našu základnú organizáciu) vpred a i keď sa niekedy
môže javiť ako nesprávny, nakoniec sa môže ukázať opak.
Nepovažujeme kritiku za útok voči organizácii, alebo danej osobe. Ak sa nevieme dohodnúť, nech rozhodne väčšina. Takto sa pokúšame napĺňať to slovo „jednota“.

Tí, ktorí ešte váhajú, či je členstvo v jednote dôchodcov pre nich zaujímavé, ale aj všetci ktorých naša činnosť
zaujíma, sa môžu informácie dozvedieť, okrem debát s
priateľmi, aj z našej facebookovej stránky s názvom JDS
Jablonec, alebo z vývesky vo vestibule kultúrneho domu.

Jednota a Obec Jablonec

Naša spolupráca s obecným úradom a starostom obce
Slavomírom Pociskom bola počas uplynulého roka na veľmi dobrej úrovni. Príležitostne sa stretáva s členmi výboru
azúčastňuje našich schôdzí, na ktoré prichádza zo zaujímavými podnetmi. Je aj v jeho záujme, aby dôchodcovia
v Jablonci žili svoj život aktívne, aby nezostávali osamotení
a zapájali sa do spoločenského diania. Vieme, že užv roku
2015 bol iniciátorom vzniku ZO JDS a až do súčasnej doby
sa zaujíma o jej činnosť, všestranne ju v rámci možností
obce podporuje a vychádza v ústrety s technickým zabezpečením našichpodujatí. Je vždy ochotný pomôcť aj
radou alebo informáciou. Všetka táto pomoc bola zo strany obce nezištná. V nasledujúcom období máme záujem
získať a vybaviť priestory, v ktorých by si naša ZO mohla
vybudovať svoj klub. To sa taktiež nezaobíde bez našej

číslo 1-2019

Sú tam zverejňované naše plány, ponuky akcií, termíny
stretnutí, ale využívame ich aj na to, aby sme sa pochválili našimi úspechmi. O plánovaných podujatiach sa často
môžete dozvedieť aj prostredníctvom obecného rozhlasu
a naši členovia i cez SMS správy. Pokiaľ budete mať záujem o viac informácií, alebo vás činnosť našej Jednoty
oslovila a chcete sa k nám pridať, kontaktujte predsedu
základnej organizácie na telefónnom čísle 0905 581 862,
emailom na jdjablonec@gmail. com, alebo správou s facebookovej stránky.
Ľudovít Orlický
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Školstvo

Po zvládnutí prvého polroka šk.r. 2018/2019
– hor sa do druhého!
Od začiatku školského roka sa naše detičky môžu zapájať do rôznych činností v záujmových krúžkoch. Po namáhavom dopoludní s chuťou pracujú aj popoludní. Medzitým si nacvičujú programy
na vystúpenia.
Najvyčerpávajúcejšie snáď bolo prichystať Vianočné
dielničky a Vianočnú akadémiu, ktorú však zvládli výborne.
Navštívili sme dopravné ihrisko v Trnave a aj v Jablonci. To
prvé sme si museli zaplatiť, ale to druhé sme vyskúšali vďaka
OZ Chrobáčiky a dúfame, že si ho užijeme aj keď nás slniečko obdarí teplými jarnými lúčmi. Zúčastnili sme sa rôznych
besied a súťaží. Naposledy sme zavítali do divadla J. Palárika
v Trnave na krásne divadelné predstavenie: Ostrov pokladov.
Všetky pani učiteľky sme boli doslova hrdé nanaše detičky.
Do divadla sa naozaj vycifrovali. Dievčatká i chlapci prišli ako
vystrihnutí z módnych časopisov. Veru, mnohé deti z iných
škôl teplákové súpravy a rifle asi považujú za svoju druhú
kožu. No naše deťúrence boli naozaj zlaté a ich správanie
bolo ukážkové. Tieto zážitkové akcie však nie sú zadarmo,
preto sme veľmi radi každému euru, ktoré nám cinkne do
fondu ZRPŠ, ako napríklad pár eur zo zberu papiera, alebo
výťažok z Vianočných tvorivých dielničiek. Keďže marec
je MESIAC KNIHY, prebehne na našej škole literárna súťaž
Hviezdoslavov Kubín. Najlepší z najlepších nás pôjde reprezentovať do Modry na okresné kolo. Aj najrýchlejší čitateľ má
šancu vyhrať v čitateľskej súťaži. Matematici si budú môcť
zasúťažiť v Matematickom klokanovi, Pytagoriáde a speváci
svoj hlas predvedú v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Veľmi
sa tešíme na návštevu knižnice a ešte v ten istý deň navštívi-

me hasičov v Pezinku. Veď zahrať sa na naozajstných požiarnikov, pustiť si sirénu a spustiť sa po hasičskej tyči k zásahu
si nemôže dovoliť len tak hocikto a hocikedy. Nesmieme zabudnúť ani na budúcich prváčikov, ktorí budú mať možnosť
nazrieť do našej školy a v apríli sa do nej aj zapísať. Tiež sa už
pomaly začneme chystať na vystúpenie pre mamičky. Veľmi sa nám páčila minuloročná turistika v Malých Karpatoch,
preto by sme nejakú radi absolvovali aj tento rok. Pani riaditeľka navrhla trasu Píly – Zochova chata, tak uvidíme , či
bude bez alebo s otlakmi. To už bude len krôčik do Pezinka
a tak športovo naladený týždeň dotiahneme s plaveckým
výcvikom. Skúsime aj nejaké environmentálne akcie v rámci
školy. Nesmieme zabudnúť na MDD- asi si v maskách zorganizujeme karneval. A keďže máme všetci veeeľmi maškrtné
jazýčky, rozmýšľame o výlete do Skalice na tradičný trdelník.
Veď uvidíme, čo všetko sa nám podarí.
A zatiaľ sa nám celkom darí,
pretože sa máme radi.
Navzájom si pomáhame
a s chuťou všetko dorábame.
Ďakujeme za pomoc rodičom - mamičkám a oteckom,
vždy keď ich poprosíme, vyjdú v ústrety a pomáhajú
nám vo všetkom .
Kolektív učiteliek ZŠ

Do materskej školy sme v januári privítali novú pani učiteľku Kristínu Balážovú, ktorá doplnila náš kolektív počas zastupovania materskej dovolenky p. Mruškovičovej Pavlínky.
V materskej škole sa priebežne konajú rôzne akcie: divadlá – Ezopove rozprávky, sférické kino o vesmírnom
dobrodružstve, hudobné predstavenia – O sláčikovom
kvartete, kde boli zapojené do deja aj naše deti.
Počas fašiangov pre deti občianske združenie „Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec“ zorganizovalo KARNEVAL.
Ďakujeme rodičom, ktorí sa snažia pomôcť MŠ k získavaniu
financií na rozvoj MŠ prostredníctvom nášho Občianskeho
združenia „Chrobáčiky“. Výťažkom z karnevalu a 2% daní
od rodičov a zamestnancov MŠ k ďalšiemu zveľaďovaniu
našej Materskej školy.

Na pozvanie klubu dôchodcov v Jablonci naše deti
vystúpili na ich výročnej schôdzi v Spoločenskom dome
s menším programom na tému „Zima“.
V marci navštívime Malokarpatskú knižnicu v Pezinku,
cieľom bude oboznámiť deti s rôznymi žánrami literatúry,
prácou a významom knižnice, pričom deti budú spoznávať
knižné konvencie potrebné na rozvoj predčitateľskej gramotnosti.
V tomto mesiaci sa zúčastníme plaveckého výcviku
v Senci na Slnečných jazerách v plaveckom klube Delfín.
Naše deti sa budú učiť plávať pod vedením dvoch skúsených plavcov. V apríli navštívime hasičov v Pezinku, spojené s prezentáciou ich práce.
Bc. Cíferská Mária

Zo života detí v materskej škole...

20

číslo 1-2019

Šport

Splnený sen
Autokrosový seriál KAP 2018, po minuloročnej jednobodovej strate, skončil pre JALMU úspešne. Jožovi sa splnil
sen a na vyhlasovaní celkových výsledkov v Autokrosaréne
Očkov stál na stupni víťazov. V konkurencii 28 pretekárov
obsadil druhé miesto, prvenstvo patrilo Michalovi Knotekovi z Mitsubishi racing. Ani Mantáci si neviedli zle – Milan
Luknár skončil na piatom mieste a Domino Janošovič na
deviatom.

Tieto úspechy sme oslávili na výročnom stretnutí v spoločenskom dome, kam bol pozvaný každý, kto sa zaujíma
o autocross v Jablonci. Starosta obce pri tejto príležitosti
ocenil členov tímu JALMA, bez ktorých by to nefungovalo.
Pozvanie prijala aj Jitka Prokipčáková, Jožova súperka a kamarátka, so svojím manželom, ktorá sa k nám rada vracia.
Ďakujeme všetkým fanúšikom a sponzorom za
podporu.
Tím JALMA

Futbalovú tradíciu drží už len prípravka
Po tom, čo sa na jeseň zo súťaže odhlásilo mužstvo seniorov, zastupuje dlhoročnú
futbalovú tradíciu v obci Jablonec už len jediný tím, a to prípravka. Jesenná časť sa deťom mimoriadne vydarila, keď im patrí druhé
miesto, len s trojbodovou stratou na vedúci
Pezinok. Naša prípravka dokázala z 13 zápasov 11-krát zvíťaziť a len raz prehrala. Zároveň
dostala najmenej gólov zo všetkých tímov.
Druhá polovica sezóny teda sľubuje napínavé
súboje a veríme, že po poslednom zápase sa
naši futbalisti budú môcť radovať z celkového
prvenstva. Držíme im v tom palce.

Program zápasov:
6. apríla
14. apríla
25. apríla
28. apríla
1. mája
5. mája
8. mája

číslo 1-2019

14.30 hod.
14.00 hod.
18.00 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
10.30 hod.
14.30 hod.

Vištuk – JABLONEC
JABLONEC – Dubová
Báhoň – JABLONEC
JABLONEC – Viničné
JABLONEC – Slovenský Grob
Limbach – JABLONEC
Vinosady – JABLONEC

12. mája
19. mája
26. mája
2. júna
9. júna
16. júna

14.30 hod.
9.30 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.
10.00 hod.
15.00 hod.

JABLONEC – Pezinok Cajla
Šenkvice – JABLONEC
JABLONEC – Svätý Jur
Grinava – JABLONEC
Modra – JABLONEC
JABLONEC – Budmerice

Príďte podporiť našich malých futbalistov!

V lete by sme v Jablonci chceli založiť mladších žiakov, tak ak máte doma deti,
ktoré radi športujú, behajú a chceli by hrať futbal, ozvite sa, prosím,
Deniske Holanskej. Ďakujeme!
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Oznamy

Chráňme si našu prírodu
Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo
vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí.

Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé práce vo
svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob
odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú na dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných
požiadaviek a že ide o krajné riešenie ako sa odpadu zbaviť.
Je dôležité si však uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní
s odpadmi je spaľovanie odpadu neprípustné.
Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov
a vinohradov sa ľahko zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vzniknúť
veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch aj k ujme
na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov sa stal v tomto
roku koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto
odpadu v obci Dubová prišiel o život 86 ročný občan.
Radi by sme Vám preto pripomenuli základné zásady
pri spaľovaní horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri
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veternom počasí a pod porastom stromov. Je potrebné
horľavé látky ukladať do menších, upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti, z ktorej neohrozia sálavým teplom,
prípadne odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty
ani porasty. Pri spaľovaní je potrebné mať vhodné hasiace prostriedky, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia
ohňa a mobilný telefón na privolanie hasičskej jednotky.
Miesto spaľovania treba kontrolovať aj po ukončení spaľovania. Nikdy nenechávať ohnisko bez dozoru, nezakladať oheň
v blízkosti lesných porastov a nevypaľovať porasty!
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym
konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. Pri porušení
zákona o ochrane pred požiarmi môže byť občan riešený v priestupkovom konaní, kedy mu môže byť uložená pokuta až do výšky 331 €.
pplk. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

číslo 1-2019

Spoločenská kronika

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Marko Škrabák, Viktor Stevanovič, Adela Pozemková,
Rebeka Pavlovičová
Opustili nás:
Ján Benkovský
Jubilanti: (z dôvodu nového predpisu „GDPR“– ochrana osobných údajov uvádzame len všeobecný prehľad jubilantov v období od 1.11. do 28.2.)
Františka Strezenická, Katarína Čuperková,
Jana Bednarovská, Milan Krasňanský, Ján Hujsi,
Lucia Ferancová, Martina Ben Mbarek, Gabriela Sabová,
Štefan Havetta, Patrik Halmo, Valéria Černíková,
Margita Horváthová, Milan Horváth, Zuzana Synáková,
Jozef Drinka, Peter Horváth, Rozália Krajčovičová,
Mária Nemčovičová, Bystrík Dudek
V mene redakcie Halmešského Hlásnika prajeme všetkým
našim jubilantom všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie,
šťastie a radosť do života. Gratulujeme!
So smútkom v srdci
si dňa 26. 3. 2019 pripomenieme
7 rokov, čo nás navždy opustila naša
milovaná mama, svokra, babka
a prababka
ZLATKA ŠVORCOVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami
a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme

Poďakovania
Starosta obce ďakuje pánovi Petrovi Čuperkovi, ktorý nezištne sám od seba pozbieral odpadky (20 vriec) pozdĺž Gidry
na náučno-poznávacom chodníku od Silnice po Jarnú.
Starosta obce ďakuje pánom Máriovi a Ľubomírovi Hujsiovi za krásne nachystaný ohňostroj pri príležitosti vítania Nového roka v našej obci.
Starosta obce ďakuje všetkým občanom, ktorí nezištne sami
od seba odhrabali sneh z chodníkov, autobusových zastávok,
verejných priestranstiev... počas sneženia.
Starosta obce ďakuje pánovi Miroslavovi Nemcovi a jeho
manželke Janke za rekonštrukciu vstupných dverí a vnútorného priestoru kaplnky sv. Vendelína v Hlbokej jame.
Ženy z Jablonca ďakujú pánovi starostovi Slávovi Pociskovi,
že sa postaral o ich telesné i duševné zdravie formou zabezpečenia fungovania cvičenia v Jablonci v kultúrnom dome .
Ďakujeme
číslo 1-2019

Halmeš

Halmeš dzedzina je dlhá,
prejst peši ju chvílu trvá.
Má horný aj dolný konec
ponovém je to Jablonec.
Starostom je Slávo Pocisk,
mosí občas vášne krocit.
Na obecném úrade
sedzí si jak na hrade.
V halmeši je jeden podnyk,
aj náučný máme chodník.
Role robá drustevníci,
revír majú polovníci.
Rozhladnu si postavíme,
do daleka uvidzíme.
Kukneme aj do dzedziny,
či na dvore neny sú kmíny.
Fodbal scihol krutý zánik,
na hrišči ostal len trávnik.
Prípravka to má zachrányt,
len či ten boj nebude márny.
Hody sú tu velkolepé
kolotoč si pekne klepe,
radost srší dzecom s očí,
že povozá sa na kolotoči.
A zábavy hodové konajú sa na kole,
ludé na nich bujákajú,
potom chrápu v kostole.
Cez potok je jeden most,
máme tu aj autokros.
Fodbal sa hrá na malém hrišči
aj hokejbal len tak sviščí.
Halmešané sú hrdý nárot
na fšeličo majú návot.
Každého z nich strašne teší,
že bývajú f tém Halmeši.
Pre Halmešský Hlásnik
príspevok od neznámeho autora.
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Kultúrny kalendár 2019

Kultúrny kalendár obce Jablonec na rok 2019


Apríl
6. 4.

Júl
sobota

Deň zeme – čistenie Jablonca
Jablonec
Organizátor: obec Jablonec
14. 4 

Veteráni v Jablonci

nedeľa

sobota

Vyhliadková vežička nad obcou
Organizátor: obec Jablonec

Otvorenie bufetu

Hodové slávnosti

sobota – nedeľa

Priestory kúpaliska
Organizátor: obec Jablonec

sobota

August
sobota

31. 8. 

Deň otvorených dverí MŠ

12. 5. o 13:00 hod.

Uvítanie detí do života

nedeľa

Deň matiek

nedeľa

Deň detí

sobota

Vinári od Gidry

Priestranstvo pred OÚ
Organizátor: obec Jablonec,
Veterán Tatra Club Šenkvice

Vyhliadková vežička nad obcou
Organizátor: obec Jablonec

KD Jablonec
Organizátor: obec Jablonec,
JDS Jablonec

HALMEŠSKÝ HLÁSNIK, občasník obce Jablonec vydáva
Obecný úrad v Jablonci, 900 86 Jablonec 206, IČO 00304794

KD Jablonec
Organizátor: Šp. futbalový klub Jablonec
1. 12. 

nedeľa

Mikuláš pre deti

Kostol sv. Magdalény
Organizátor: obec Jablonec
1. 12. 

nedeľa

Kostol sv. Magdalény
Organizátor: obec Jablonec
sobota

Výstava ovocia a zeleniny
sobota

piatok

Vianočný koncert

Október

12. 10. 

Futbalové ihrisko
Organizátor: obec Jablonec
29. 6. 

Jabĺčkové hodovanie

sobota

Ukončenie veteránskej sezóny
spojené s varením gulášu

Jún
1. 6. 

7. 9. 

12. 10. 

KD Jablonec
Organizátor: obec Jablonec

Pamätník padlých vojakov
pred kostolom sv. Magdalény
Organizátor: obec Jablonec, JDS Jablonec

December

Materská škola
Organizátor: OZ Chrobáčiky

KD Jablonec
Organizátor: obec Jablonec
12. 5. o 15:00 hod.

pondelok

Základná škola, Materská škola
Organizátor: Základná škola,
Materská škola

Máj

Spomienka na obete a hrôzy vojny

Katarínska zábava

Otvorenie školského roka
2019/2020

Priestranstvo pred OÚ
Organizátor: obec Jablonec

sobota

pondelok

22. 11. 

27. 4. o 17:00 hod. 

Stavanie mája

Detský klub Jablonec
Organizátor: obec Jablonec
11. 11. o 11:00 hod. 

Materská škola
Organizátor: Materská škola,
Obec Jablonec

September

štvrtok

November

Priestranstvo pred OÚ
Organizátor: Autokros Jalma

2.9. 

KD Jablonec
Organizátor: obec Jablonec

Otvorenie detského klubu

Bufet pri futbalovom štadióne
Organizátor: obec Jablonec
sobota

Mesiac úcty k starším
24. 10. 

Autokros Jalma preteky

Otvorenie vyhliadkovej veže
27. 4. o 16:00 hod. 

20. – 21. 7. 

10. 8. 

Priestranstvo pred OÚ
Organizátor: Obec Jablonec,
Veterán Tatra Club Šenkvice
27. 4. o 14:00 hod. 

Zmena termínov vyhradená.
20. 10. 
nedeľa

6. – 7. 12. 

Vianočné trhy

piatok – sobota

KD Jablonec
Organizátor: obec Jablonec
31. 12. 9:00 – 14:00 hod. 

Silvestrovský chôdzobeh
sobota

utorok

Náučný chodník
Organizátor: obec Jablonec
31. 12. o 20:00 hod. 

utorok

Ohňostroj spojený s kapustnicou
Priestranstvo pred OÚ
Organizátor: obec Jablonec
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