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Štvrťročník o živote v Jablonci
Z obsahu čísla:
 Z obecného
zastupiteľstva
 Vianočné trhy
už i v Jablonci
 Čo sa udialo v obci

Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Máme tu čas Vianoc. Sviatkov lásky,
pokoja, porozumenia a milosti, ktoré priniesol sám Ježiš svojím narodením. Som
rád, že redakčná rada prináša špeciálne
vianočné číslo, ktorého čítaním si môžeme spríjemniť vianočné sviatky.
Takto pred rokom som nastúpil do
funkcie starostu v našej obci. Vďaka vašej dôvere som sa mohol s radosťou pustiť do práce.
Rád by som aj touto formou zhodnotil 1. rok môjho volebného obdobia.
V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí
sa podieľajú na tvorbe nášho spravodaja – redakčnej rade, ale aj vám milí občania, ktorí svojimi príspevkami obohacujete jednotlivé strany. Okrem Halmešského hlásnika som sa vo svojom volebnom
programe zaviazal navrátiť k starej tradícii spoločných dedinských brigád (aby
mal sused k susedovi bližšie). Obrovská
vďaka patrí všetkým, ktorí prišli podporiť
svojou účasťou a prácou zveľadenie Jablonca. Nebudem skrývať svoje sklamanie z toho, že som očakával oveľa väčšiu
účasť, no verím, že pravidelnými brigádami sa počet brigádnikov zväčší a stále sa
nájde viac a viac ľudí z našej obce, ktorým Jablonec nie je ľahostajný.

Vďaka vám milí seniori sa mi podarilo založiť Klub seniorov – Jednota dôchodcov. Teší ma, že sa pravidelne stretávate v hojnom počte a je mi cťou, že neraz prijmete medzi seba aj mňa . Tento rok ste sa podujali zorganizovať v spolupráci s obcou ,,Vianočné trhy“, a tak prispieť k oživeniu kultúrneho života v obci.
Ďakujem!
Nie je mesiac, aby sa v našej obci niečo nedialo a to ma hreje pri srdci. Moja
vďaka patrí aj kultúrnej komisii, zamestnancom OÚ, poslancom, pani učiteľkám
a ich žiakom, ktorí sa spolupodieľajú na
organizovaní rôznych kultúrnych podujatí v obci pre každú vekovú kategóriu
(Deň detí, Úcta k starším, Stavanie mája,
Uvítanie novorodencov do života, Mikuláš, Deň matiek, Vianočné trhy a Vianočná akadémia...). Ale aj vám milí Jablončania, ktorí organizujete rôzne akcie (Varenie gulášu, Výstava ovocia a zeleniny,
Old boys cup, Hodová zábava, Poľovnícka zábava...).
Vo svojom volebnom programe som
sľúbil udržanie ZŠ a MŠ, ako aj ich dobré fungovanie. Veľká vďaka patrí všetkým
pani učiteľkám a zamestnankyniam ZŠ
a MŠ, ktoré sa s láskou starajú o naše deti
a učia ich všetko potrebné pre život. Som
rád, že z pozície starostu môžem po-

môcť pri zveľaďovaní nášho jabloneckého školstva, aj získavaním peňazí formou
dotácií z MŠVaV, BSK a iných subjektov.
Ďakujem patrí aj pánovi poslancovi Jánovi Podmanickému, ktorý sa spolupodieľa na získavaní financií pre rekonštrukciu MŠ (získal 5000 eur od ZSE), ktorú sa
nám už sčasti podarilo zrekonštruovať,
aby sme mohli budúci rok zvýšiť kapacitu prijatia detí do MŠ. So škôlkou a školou je spojená aj priľahlá záhrada, ktorú
sa nám podarilo už na 80 % pripraviť pre
naše deti. Verím, že na jar ju už budeme
môcť sprístupniť.
Poďakovať sa chcem aj Helenke Mackurovej, ktorá sa podieľa na neustálom
skrášľovaní cintorína výsadbou kvetín
a zelene. Ďakujem, patrí všetkým, ktorých som nespomenul, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhate a robíte dobré veci
pre Jablonec.
Som rád, že sa mi aj s vašou pomocou milí občania darí napĺňať môj volebný plán.
Všetkým vám chcem popriať šťastné
a požehnané sviatky, pokoj a radosť v rodine a ešte lepší a krajší Nový rok 2016.
Verím, že vás poteší aj malý darček – kalendár Jablonca na rok 2016, ktorým si
môžete skrášliť svoje domovy .
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadalo
Ďalšia schôdza obecného zastupiteľstva sa konala 30. septembra. Starosta obce spoločne s poslancami OZ rokovali a schválili nasledovné uznesenia:
 Uznesenie č. 39/3/2015 – Obecné zastupiteľstvo v
Jablonci schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1355/37 ako
prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, pričom osobitným zreteľom je, že rod. Haršányová pozemok dlhodobo užíva, parcela je susediaca s parcelou, na ktorej sa nachádza ich rodinný dom a pre iného záujemcu nie je na parcelu prístup. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatkov s tým súvisiacich
hradí kupujúci.
 Uznesenie č. 40/3/2015 – Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci po prerokovaní
a) schvaľuje prenájom pozemku parc.č. 199/1 o výmere
44m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom
osobitným zreteľom je, že na pozemku sa už nachádza prenosná garáž žiadateľky, obec nevie tento pozemok inak využiť a pre obec by vznikli náklady na
jeho kosenie. Cena prenájmu je 160,00€/rok.
b) ukladá p. Mgr. Jašurkovej vypracovanie nájomnej
zmluvy.
 Uznesenie č. 41/3/2015 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 14 ods.
2) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy limit pre vykonávanie zmien rozpočtu starostom obce rozpočtovými opatreniami:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov vo výške
4 000,00 EUR na obdobie jedného kvartálu, celkovo
za bežný rok 16 000,00 EUR
• ruší ôsmu hlavu, § 13 Rozpočet a finančné hospodárenie, bod 3 v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonec zo dňa 27. 11. 2008
• ruší Časť VII. Zmena rozpočtu, § 22 Schvaľovanie zmeny
rozpočtu starostom, bod 2 vo VZN – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce zo dňa 27. 11. 2009
• ruší Uznesenie č. 4/1/2015 bod c) schválené dňa 31. 3.
2015
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Okrem riadneho obecného zastupiteľstva sa konala aj jedna mimoriadna schôdza, ktorá bola zvolaná
hlavne z dôvodu prerokovania rekonštrukcie verejného osvetlenia.
 Uznesenie č. 46/2M/2015 – OZ v Jablonci po prerokovaní schvaľuje zámer obce zabezpečiť prevádzku, modernizáciu a údržbu sústavy verejného osvetlenia formou koncesie s maximálnym trvaním koncesnej lehoty
na 15 rokov. Zároveň poveruje starostu obce zabezpečením obchodnej verejnej súťaže na koncesiu.
 Uznesenie č. 47/2M/2015 – Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci po prerokovaní
a) schvaľuje účasť obce v projekte zameranom na
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania
b) súhlasí so spolufinancovaním 5% v maximálnej výške
3.886,00 Eur z oprávnených nákladov v rozpočte 2016.

Milí Jablončania, sľuby sa majú plniť!
Možno si ešte pamätáte, čo som sľuboval pred
komunálnymi voľbami vo svojom volebnom pláne. Mám za sebou už 1. rok ,,starostovania“ a zatiaľ sa mi podarili tieto moje záväzky (červeným zakrúžkované). Slovo robí chlapa, a preto sa posnažím a urobím, čo bude v mojich silách, aby som
splnil aj ďalšie sľuby, ktorými som sa zaviazal. Ide
o veci akútne, ktoré Jabloncu chýbajú, i preto vynaložím všetko úsilie, aby sa mi to podarilo.

číslo 4-2015

Vianočný vinš

Prví, ktorí sa dozvedeli o narodení Pána Ježiša boli
jednoduchí pastieri oviec, ktorí podľa liturgických predpisov boli osoby vylúčené na pokraj spoločnosti. A práve títo chudobní a utláčaní.... ba pohŕdaní ako prví počuli Božiu priazeň a vyvolenie. Pán si ich vyvolil, aby
prostredníctvom nich uskutočnil svoj príbeh. „Nebojte
sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,
Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ Znamenie, ktoré
je bežné a nijako mimoriadne, stáva sa radostnou zvesťou pre toho, kto dokáže vnímať, že Božia sláva je slávou
pohoršujúcou, a preto odlišnou od slávy, ako si ju predstavujeme my ľudia.
Pastieri dokázali prijať zvesť, ktorá je tak neuveriteľná a rozporuplná. Ako náhle sa od nich anjeli vzdialili,
vydali sa poslušne na cestu, aby videli znamenie, o ktorom im rozprávali anjeli. Udalosť, ktorá sa tu predstavuje, obsahuje pod povrchom nádej, ktorú Boh dáva a zjavuje ľudom. Toto novonarodené dieťa sa dáva pastierom spoznať ako dieťa odmietané ešte pred narodením,
lebo nebolo pre neho miesto. Novonarodené dieťa je
znamením bezmocnosti a závislosti od ľudí. Malý Ježiško
je položený na miesto, ktoré slúži na potravu pre zvieratá, je rozprávaním o Božej sláve, o ktorej spievajú anječíslo 4-2015

li: Sláva Bohu na výsostiach... Je znamením Boha, ktorého my odmietame, ktorý je podľa ľudského úsudku slabý. Boha, ktorý je vzdialený chápaniu ľudskej moci, a preto leží v jednoduchých jasliach. A táto situácia sa nemení ani dnes.
Prečo boli pastieri ochotní prijať túto pravdu? Odpoveď nájdeme v slovách Pána Ježiša: „Buďte... opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice“ (Mt 10, 16). Byť
opatrný neznamená byť bojazlivý, ale znamená skúmať situáciu, analyzovať možné riziká i úspechy, a potom sa zodpovedne rozhodnúť. Opatrný človek nie
je príliš rýchly v rozhodovaní, ale nie na toľko váhavý, žeby premrhal vhodnú príležitosť. Jednoduchosť
v spôsobe života znamená byť pripraveným v akýchkoľvek podmienkach plniť svoje poslanie. A takýto
boli aj pastieri.
Boli predovšetkým vnímaví srdcom. Vo svojej opatrnosti a jednoduchosti boli schopní vnímať pravdu. Teda neboli to nejakí hlupáčikovia, ktorí vo svojej naivite boli schopní
uveriť všetkému. Skúmali situáciu a zodpovedne sa rozhodli a uverili slovám anjelov a zároveň boli schopní plniť svoje poslanie.
A toto je výzva i pre nás...
JUDr. Mgr. Branislav Trubač,
administrátor farnosti
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Svieť nám stromček jagavý
Aj tento rok prišiel medzi nás do kultúrneho domu 6. decembra Mikuláš, aby všetkým dobrým deťom po darčeku dal –
teda sladkej odmene a krásnej maľovanke. No nebolo to zadarmo. Naše deti sa však vynašli a Mikulášovi, či už zaspievali, zarecitovali, alebo zatancovali. Nechýbali ani anjeli s naším dobrým čertom, ktorí Mikulášovi pomáhali rozdávať balíčky.
Priviezli sa na ozajstných saniach, ktoré ťahali dva majestátne kone. Mikuláš mal ešte jednu úlohu a to rozsvietiť stromček
v kultúrnom dome a pred obecným úradom. Deti z Jablonca sa už tradične postarali o krásne vyzdobenie stromčeka, ktorý bude zdobiť našu obec počas celých sviatkov. Ďakujeme!

Tradičné halmešské zábavy
V mesiaci november sa v našej dedine odohrali dve akcie, ktoré sú pre toto obdobie typické. Najprv
to bola domáca zabíjačka a potom tradičná poľovnícka zábava.
Aká by to bola jeseň, bez poriadnej domácej zabíjačky. Jedna
taká sa uskutočnila 14. novembra v rodine Čuperkových. Už skoro ráno viselo prasa na dve polovice a majster mäsiar mohol začať porciovať. Nemohli chýbať tradičné zabíjačkové špeciality,
ako napríklad kaša či oškvarky. Počas celého dňa sa zabíjačkou
niesla, okrem vône špecialít, príjemná rodinná atmosféra, ktorá bola večer umocnená hrou na harmonike, spevom a tancom.
Týždeň na to sa v kultúrnom dome
uskutočnila poľovnícka zábava, ktorú každoročne organizuje domáce poľovnícke združenie Gidra. Medzi ľuďmi je o zábavu veľký záujem,
takže po lístkoch sa len tak zaprášilo a sála bola zaplnená do posledného miesta. Po úvodnom príhovore mohla veselica oficiálne začať. Pre
ľudí bol pripravený chutný srnčí gu4

láš a neskorá večera v podobe pečeného diviaka. Do tanca
hrala skupina Lux, ktorá rozprúdila poriadnu zábavu a na parket zlákala aj nie zrovna vychýrených tanečníkov. Takisto bola
pripravená bohatá tombola, ktorá mnohým priniesla hodnotné ceny. Poľovníci majú organizáciu podujatia zvládnutú
na vysokej úrovni, a tak nečudo, že sa ľudia celý večer bavili
a tí najvytrvalejší vydržali do skorého rána.
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Vianočné trhy už i v Jablonci
12. – 13. decembra starosta obce v spolupráci s Jednotou dôchodcov, Základnou školou a Spolkom
vinárov v Jablonci zorganizovali 1. ročník vianočných trhov.
Cieľom organizátorov bolo, aby si ľudia prišli oddýchnuť, dobre si zajesť a napiť, kultúrne sa občerstviť, posedieť
a stráviť pekný predvianočný čas s priateľmi, ako si aj zakúpiť
rôzne darčeky i výrobky pre svojich blízkych. Na trhoch bolo
vidieť, že v Jablonci máme kopec šikovných žien a mužov,
ktorí svojimi výrobkami môžu konkurovať obchodníkom. Či
už išlo o háčkované výrobky, výrobky z medu, mäsa, dreva,
koláče od výmyslu sveta, prenádherne ozdobené perníčky
a perníkové chalúpky, vianočné oplátky a iné. Okrem domácich, predávali na trhoch aj ľudia z okolitých dedín. Adventné vence, ikebany, knihy, sušené hríby, čerstvé ovocie,
čaje ... Návštevníci si mali z čoho vyberať. Jednota dôchodcov sa postarala o to, aby nielen oči, ale aj bruchá sa nasýtili.
Pripravili chutnú kapustnicu, lokše, cigánsku pečienku, zabíjačkové špeciality, pečenú klobásku, pagáče, vianočný punč

číslo 4-2015

a iné. Domáce dobroty si nenechal ujsť žiaden návštevník.
A aké by to bolo, keby chýbalo varené vínko? O to sa postaral Spolok vinárov z Jablonca, ktorí na trhoch predávali svoje domáce kvalitné vínka i pálené. Nechýbal ani bohatý kultúrny program, ktorý priniesol do Jablonca vianočnú
atmosféru. Koledy, spievané i hrané piesne, ochotnícke divadlo s predstavením ,,Vánočné trhi po Cíferski“, prezentácia o Ríme a Vatikáne, to všetko si mohli vypočuť a pozrieť
návštevníci trhov. V nedeľu nechýbalo ani vystúpenie našich najmenších – žiakov ZŠ v Jablonci, ktorí pod vedením
svojich pani učiteliek si pre nás prichystali krásny vianočný
program, ako aj rôzne dekoratívne vianočné výrobky, ktoré
sme si mohli zakúpiť v ich stánku.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí pre nás trhy
pripravili a o rok sa už tešíme zas  .
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Kde sme boli a čo sme videli

Starosta obce S. Pocisk 28. septembra zorganizoval pre Jednotu dôchodcov autobusový výlet na
hrad Devín. Zúčastnilo sa na ňom 36 členov.

Pozreli sme si historické zrúcaniny, ktoré sú našou národnou kultúrnou pamiatkou. Z hradu sa nám naskytol pekný výhľad na sútok Dunaja a Moravy, široké okolie Bratislavy a Rakúsko. Na Devíne sme mali možnosť vidieť vykopávky rôznych starovekých zbraní a keramického riadu. Po ukončení prehliadky nás čakal dobrý obed.
Na spiatočnej ceste domov sme sa ešte zastavili v rekreačnom mestečku – v Senci na zákusok a kávu a prešli sa
po pešej zóne. Spokojní sme sa vrátili domov s množ-

stvom pekných zážitkov z nášho výletu.
,,Mandarínková izba“, to je názov divadelného predstavenia, ktorého sme sa zúčastnili 21. októbra v Istropolise v Bratislave, v počte našich 36 členov. Všetci sme sa
dobre pobavili, keďže išlo o úsmevný príbeh zo života
manželských dvojíc a hotelových hostí, ktorí boli ubytovaní v izbe, ktorú ozdoboval obraz, na ktorom bol namaľovaný mandarínkový strom s množstvom mandarínok.
Jednota dôchodcov

Októbroví ,,oslávenci“ oslavovali
Mesiac október už tradične u nás v Jablonci patrí našim starším
občanom, ktorých si kultúrna komisia s láskou uctila v nedeľu,
18. 10. 2015 v KD.
Pre všetkých prítomných bol nachystaný chutný obed s koláčom a kávou, malým darčekom a samozrejme nechýbal ani príhovor pána starostu
Slavomíra Pociska, ktorý prítomným poprial ešte veľa rokov prežitých v láske,
v pokoji a v zdraví v našej obci a svoj príhovor ukončil slovami jedného pekného motta: ,,Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek
je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych
vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on
bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
O kultúrny program sa postarali naše pani učiteľky ZŠ a MŠ s ich deťmi,
ktoré svojím vystúpením vyčarili nejeden úsmev, či slzu šťastia na tvári našich najmilších. Vážme si ich prítomnosť, pokiaľ sú s nami,
prejavujme im lásku a starostlivosť, ktoré nám oni s takou
6
samozrejmosťou dávajú celý život.
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Súťaž o najlepší guláš
Každý, kto má rád tradičný kotlíkový guláš nemohol chýbať 24. októbra v Jablonci na súťaži vo varení tejto slovenskej špeciality. Podujatie organizuje Martin Bacigal spoločne s Rudom Kucmanom
a stáva sa pomaly tradíciou. Aj tento rok prišlo akciu podporiť hojný počet domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov.

Počasie ani nemohlo vyjsť lepšie
a už od rána nám svietilo slniečko.
Súťažné tímy sa pomaličky rozkladali na svojich miestach pred kultúrnym
domom a chystali si jednotlivé ingrediencie na prípravu toho najlepšieho guláša. Počas samotných príprav
mohli návštevníci obdivovať výstavu
ovocia a zeleniny. V priestoroch kultúrneho domu boli vystavené naozaj
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nádherné kusy rôznych druhov ovocia a zeleniny zo záhrad našich pestovateľov. Ďalšou sprievodnou akciou bola prehliadka veteránov, ktorí sa pred obedom zastavili na malé
občerstvenie. Ľudia si mohli popozerať najrôznejšie modely starých automobilov či motoriek. Svojimi historickými kúskami prispeli aj domáci občania, ktorí priviedli svojich veteránov

do kultúrneho domu. Keď sa veteráni pobrali preč, všetko sa už sústredilo na varenie guláša. Tímy, ktorých
bolo mimochodom šesť, už pomaly
finišovali a pozornosť upriamili na záverečné dochucovanie. Každý jeden
tím bol presvedčený, že práve ten ich
guláš je najlepší. O tom však rozhodla odborná porota a takisto samotní návštevníci. Cenu za najlepší guláš na základe hlasovania ľudí získalo
nakoniec družstvo Tomra, ktorý mali
na podujatí, hádam, najväčšiu fanúšikovskú podporu. Druhé ocenenie,
o ktorom rozhodovala porota, zložená z odborníkov na guláš, starostu
obce a súčasných televíznych celebrít - rodiny Habovcov, vybrala za najlepší guláš ten od halmešských futbalistov. Pre mnohých to bolo prekvapenie, ale oni sami si od začiatku verili a išli za víťazstvom. Celú akciu možno hodnotiť ako vydarenú, opäť sa
podarilo zorganizovať niečo pre ľudí
a veríme, že sa na pri varení guláša
stretneme znova o rok.
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Šport

Rekonštrukcia a plány na rok 2016
Najťažšiu a aj najdrahšiu časť rekonštrukcie ihriska sme zvládli na výbornú, ihrisko je plne funkčné
a aj sme ho riadne otestovali.
Povrch je perfektný, hladký a pritom nešmykľavý. Odohrali sme niekoľko priateľských zápasov s mužstvom s Budmeríc.
Výborne sa hrá hokejbal a taktiež výborne sa korčuľuje na kolieskových korčuliach, čo vo veľkej miere využívajú naše deti
zo základnej školy.
V budúcom roku 2016 máme v pláne v rekonštrukcii pokračovať – dorobiť lavičky, domaľovať čiary na hraciu plochu,
osadiť basketbalové koše, dokúpiť tenisové a volejbalové sito,
nainštalovať osvetlenie a upraviť okolie ihriska. Práce je ešte
dosť.
V hokejbalovej činnosti máme v pláne usporiadať dva hokejbalové turnaje pre žiakov ZŠ, dva turnaje pre dorast a seniorov a zahájiť Halmešskú hokejbalovú ligu v ktorej budú
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hrať mužstvá s okolitých obcí: Budmerice, Častá , Cífer – Pác,
Hrnčiarovce nad Parnou.
Plány máme veľké a s tým sú spojené aj financie na ich
realizáciu. Preto prosím dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť
a majú záujem podporiť naše Hokejbalové združenie Jablonec, môžete tak urobiť aj svojimi 2 % z daní – tlačivo nájdete na stránke našej obce, na obecnom úrade alebo dobrovoľným príspevkom priamo do nášho združenia na č. účtu:
2800417698/8330. Srdečne ďakujeme.
Na záver by som chcel všetkým ľuďom popriať šťastné
a veselé Vianoce a všetko najlepšie do nového roku 2016.
Hagara Alexander
predseda Hokejbalového združenia Jablonec

číslo 4-2015

Šport

Druhí v druhej lige
V jednom z predchádzajúcich čísiel sme písali o účasti halmešských futbalistov v amatérskej lige
v malom futbale s názvom TOP liga. Mužstvo FK Halmeš City sa na jeseň predstavilo v ďalšom ročníku tejto súťaže.
Káder sa oproti predchádzajúcemu ročníku trocha obmenil. Niektorí hráči vypadli zo zdravotných dôvodov a na
ich miesta zasa prišli noví. Kostra však zostala rovnaká.
Družstvo chcelo nadviazať na úspešný prvý ročník, v ktorom sa im podarilo postúpiť z 3. ligy o ligu vyššie. V práve
skončenom ročníku sme sa teda predstavili v 2. lige. Cieľ
bol jasný - postúpiť do 1. ligy. Avšak už úvodný zápas nám
nevyšiel a nakoniec sa ukázalo, že práve tento zápas bol
kľúčový. Zvyšné zápasy v skupine sme už vyhrali, ale skončili sme na druhom mieste. Takže priamy postup nám utiekol. Šanca stále bola, ale jedine cez baráž. Nakoniec sme sa
stali najlepším mužstvom na druhých miestach a v baráži sme sa stretli so siedmym tímom z 1. ligy. Dvojzápas bol
vyrovnaný, ale oba zápasy sme prehrali. Zatiaľ teda zostávame v druhej lige, ale veríme, že na jar sa postup do najvyššej ligy už podarí. Úspechom a náplasťou na neúspešný boj o postup nám môže byť cena pre najlepšieho strel-

ca TOP ligy. Získal ju náš kanonier Lukáš Fekete, ktorý nastrieľal neuveriteľných 44 gólov a stal sa najlepším strelcom
celej ligy, ktorá mala v tomto ročníku takmer 1200 hráčov.

Skončila jesenná časť a čaká nás príprava na jar
Naše futbalové družstvá majú za sebou jesennú časť sezóny a momentálne sa nachádzajú v odpočinkovom období. Čo nevidieť sa nám však starý rok prehupne do toho nového a najmä mužstvo seniorov sa začne pripravovať na náročnú druhú polovicu sezóny.
Ako sme už spomínali v poslednom čísle novín, seniori mali
pod vedením nového trénera Františka Čechoviča vcelku vydarený vstup do sezóny v 5. lige. Avšak potom postupne prichádzali
zápasy, kedy chýbalo možno troška šťastia, viacej skúseností, alebo
futbalovej kvality na to, aby mužstvo skončilo v tabuľke ligy vyššie.
Po polovici súťaže sa nachádza na 12. mieste so ziskom deviatich
bodov. Počas zimnej prestávky sa očakáva predovšetkým posilnenie kádra, keďže počas jesene bol výrazným problémom aj nedostatok hráčov. Zimná príprava začne koncom januára, mužstvo
odohrá niekoľko prípravných zápasov a veríme, že sa hráči dobre
pripravia na jarné odvety, aby sme sa po sezóne mohli pri pohľade na tabuľku usmievať.
Takisto naše mládežnícke družstva momentálne odpočívajú. Hlavne naši najmladší - prípravkári, ktorí majú za sebou náročnú 13-zápasovú jesennú časť. Získali v nej už aj prvé víťazstvá, a tak je na ich konte dokopy 8 bodov, čo ich radí, rovnako ako
mužov, na 12. miesto. Pokiaľ ide o družstvo žiakov, tam sme už avizovali problémy, ktoré viedli k tomu, že mužstvo sa zo súťaže odhlásilo. To znamená, že na jar žiaci zápasy hrať nebudú a tí, ktorých futbal naozaj baví, majú možnosť hrať v okolitých dedinách. Takže jarnú časť odštartujú už iba dve halmešské družstvá. Mužstvo seniorov začne svoju sezónu 20. marca proti Dubovej a prípravkári odohrajú úvodný zápas 3. apríla proti Cajle.
číslo 4-2015
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Školstvo

Zo školských lavíc
Nedávno sme si s deťmi spomínali mravenisko. Aké je plné usilovných mravčekov, ktoré neustále pobehujú po nespočetnom množstve chodbičiek, pritom ale každý mravček vie, čo má robiť.
Aj našu malú školičku by sme mohli prirovnať k mravenisku. Kedykoľvek by ste do nej vstúpili, vždy je v nej rušno. Naše malé mravčeky sa počas vyučovania učia. Môžeme
len potvrdiť, že tento rok sú deti mimoriadne aktívne aj na
vyučovacích hodinách. Počas prestávok by ste nestíhali mihať očami a registrovať ich pohyby sprevádzané zvukovými efektmi. Kto by čakal po dopoludňajšom vyučovaní pauzu, je na veľkom omyle. Začínajú sa krúžky, kde sa spieva, hrá
na hudobný nástroj, niekedy tancuje, stvárňuje sa divadelná
postava, premiestňuje sa do virtuálneho počítačového sveta, objavujú sa tajomstvá prírody, zdokonaľuje sa anglický jazyk, rozvíja sa logické myslenie detí pri hre s Legom, vytvárajú sa krásne výrobky v šikovných rúčkach našich malých
mravčekov. A v družine sa aj z nemaliarov šmahom ruky stanú talentovaní umelci, ktorí chrlia jednu kresbu za druhou.
Pritom behajú, skáču a premiestňujú sa sem a tam. Kráľovská komnata – zborovňa je križovatka mravčích ciest. Tá je asi
najfrekventovanejšia. A tak je obdivuhodné, že naša mravčia

kráľovná dokáže stále múdro kraľovať, aby všetko fungovalo
tak, ako má. Samozrejme, dá sa to, ak si každý v mravenisku
zodpovedne plní svoje úlohy. Potom ide všetko ako po masle, tak ako do seba zapadajú ozubené kolieska hodín. Tak je
to v našom mravenisku. Popri všetkých povinnostiach naše
malé mravčeky súťažili vo Všetkovedkovi, v Pytagoriáde, pozreli si krásne divadelné predstavenie, koncert plný vianočných piesní, prichystali vianočné dielničky a vianočné vystúpenie pre všetkých ľudí dobrej vôle.
Tak po náročnej práci aj naše malé mravčeky potrebujú
zimnú pauzu, zaslúžený oddych v kruhu svojej milovanej rodiny, v príjemnej a pokojnej vianočnej atmosfére popretkávanej
škoricovo-medovou vôňou znásobenou kúzlom rozžiarených
detských očiek plných radosti, šťastia a prekvapenia zároveň.
Šťastné, veselé, pokojné vianočné sviatky, nech Vaše srdcia naplnené láskou, dobroprajnosťou, múdrosťou a silou sú svetielkom nádeje pre všetkých, ktorých stretávate vo Vašom živote.
UČITEĽKY ZO ZŠ JABLONEC

Materská škola
Aj v tomto predvianočnom čase, Vás chceme oboznámiť s prácou v našej materskej škole.
V mesiaci októbri deti vystúpili v Spoločenskom dome
pri príležitosti „Október, mesiac úcty k starším“. Deti babky a dedkov potešili svojím vystúpením. V októbri nás aj
navštívilo bábkové divadlo „Janko Polienko“ a v novembri „Malí huncúti“. Na začiatku decembra, ako je zvykom,
navštívil deti Mikuláš. Priniesol deťom plné vrece sladkostí a deti ho za to odmenili básňami a piesňami. V tomto
predvianočnom čase sa v rodinách pečú vianočné koláčiky a preto aj my sme deťom umožnili napiecť si vlastné
medovníky, ktoré deti ponúknu rodičom na vianočnej besiedke. V decembri k nám zavítala Simsalala so svojim hudobným programom. Spoločne s deťmi tancovala, spievala a za šikovnosť deti odmenila omaľovánkou.
V krátkom čase nás ešte čaká vianočný koncert v podaní manželov Hlubockých, ktorého sa zúčastníme spolu so
ZŠ v Spoločenskom dome.
Našou najväčšou radosťou je príprava „Vianočnej be10

siedky“, ktorú deti MŠ pripravujú pre svojich najbližších.
Každá trieda si pripravuje svoj vlastný program, kde deti
potešia vlastnou básňou, piesňou, tančekom ako svojim
vianočným vyznaním pre svojich rodičov.
„Vianoce sú keď sne spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko detičky,
dedkovia i babičky.“
Aj my Vám prajeme, aby vo vašich rodinách počas Vianoc vládol pokoj, láska a rodinná pohoda. Do Nového roku
prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov.
Kolektív MŠ

číslo 4-2015

Spoločenská kronika a oznamy

Narodili sa:

OZNAMY
Starosta obce S. Pocisk pozýva občanov Jablonca s ich priateľmi na 1. starostovský ples, ktorý sa uskutoční 22. januára (piatok) 2016 v Kultúrnom dome v Jablonci
o 20.00 hod. Vstupenka pre jednu osobu stojí 20 eur. V cene vstupenky je prípitok,
2x večera, 0,7 l fľaša vína, káva s koláčom, kultúrny program a dobrá živá hudba.
Nebude chýbať ani bohatá tombola. Vstupenky si môžete zakúpiť u vedúcej pošty Partner Jablonec pani Havetovej.
......................................................................................................................................................................................
Obecný úrad upozorňuje občanov Jablonca na zmeny poplatkov za odpad
a vodu od nového roka január 2016.
Cena

Stará cena

Nová cena

pitná obecná voda

70 centov

85 centov

komunálny odpad

15 eur

18 eur osoba v domácnosti

K tomuto kroku sme museli pristúpiť vzhľadom k tejto skutočnosti:
VODA
Skutočný príjem od občanov
Náklady na prevádzku

Rok 2014
20 559,95 €
11 915,81 €

Rok 2015 (30. 11.)
19 533,53 €
21 029,45 €

Strata za rok 2015 na vode je 1 495,92 €.
KOMUNÁLNY ODPAD
Skutočný príjem od občanov
Náklady na vývoz (iba faktúry ASA)

Rok 2014
14 400,84 €
15 515,38 €

Rok 2015 (30. 11.)
14 400,84 €
17 577,59 €

Predpokladaná faktúra ktorá bude uhradená v decembri 2015 je 1 500 EUR, takže
celkový predpokladaný výdaj na vývoz odpadu na rok 2015 je cca 19 077,59 EUR.
Strata za rok 2015 na odpade do 30. 11. je 3 176,75 EUR (predpokladaná
strata na odpade za celý rok 2015 je 4 676,75 EUR).
......................................................................................................................................................................................
Starostovi obce sa podarilo vybaviť cez Západoslovenskú energetiku výmenu verejného osvetlenia za šetrnejšie led osvetlenie, ktorého realizácia je naplánovaná od decembra 2015 do apríla 2016. Je v tom zahrnuté aj kompletné osvetlenie
cintorína, novovzniknutá výstavba za cintorínom, nasvietenie kostola, rozšírenie
osvetlenia pri Michalovi Križanovi a Slavomírovi Pociskovi.
......................................................................................................................................................................................
Starostovi obce sa podarilo vybaviť cez projekt Ministerstva životného prostredia kompostery pre každú domácnosť na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu.
Zariadenia, ktoré sú predmetom projektu
komposter s objemom 700 l
veľkoobjemový komposter 2000 l
veľkoobjemový komposter 5100 l
obecný štiepkovač
elektrický komposter GG 02

Počet kusov
360
4
10
1
2

celková cena projektu
77716 €
spolufinancovanie obce vo výške 5 %
3886 €
maximálne náklady na 1 obyvateľa pri 5 % spolufinancovaní
4,03 €
......................................................................................................................................................................................
Starosta obce ďakuje poslancovi Jánovi Podmanickému za vybavenie dotácie
5000 eur zo Západoslovenských elektrárni, ktoré budú použité na ďalšiu rekonštrukciu Materskej školy v Jablonci.
číslo 4-2015

Hana Ragulová, Jablonec 77
Karin Hasíková, Jablonec 79
Natália Počuchová, Jablonec 90

Jubilanti:
50 rokov
Peter Leffler, Jablonec 162
Jozef Slovák, Jablonec 249
Zuzana Chynoranská, Jablonec 282
Daniela Bobríková, Jablonec 170
Eva Ochabová, Jablonec 284
60 rokov
Karol Hanus, Jablonec 246
Mária Horváthová, Jablonec 205
70 rokov
Matilda Krejčiová, Jablonec 32
80 rokov
Štefánia Novosedlíková, Jablonec 19
V mene redakcie Halmešského Hlásnika
prajeme všetkým našim jubilantov všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie
a radosť do života. Gratulujeme!

Starosta obce ďakuje Silvii Delinčíkovej,
Helenke Mackurovej, Janke Zápražnej,
Janke Jašurkovej, Janke Backovej a Aničke Szabovej za pomoc v kuchyni a vydávaní jedla pre našich seniorov počas akcie Úcta k starším (október).
...........................................................................................
Starosta obce ďakuje pánovi Ľubošovi
Okruhlicovi s manželkou za sponzorský
dar – okrasný strom, ktorý venovali do
škôlkarskej záhrady.
...........................................................................................
Starosta obce ďakuje Rudolfovi Kucmanovi a manželke Danke za sponzorský
dar - 5 LCD monitorov pre obecný úrad.
Ďakuje aj pánovi Martinovi Smákovi, ktorý daroval obci 1 LCD monitor.
.....................................................................................
Starosta obce ďakuje Lenke Bacigálovej, Lenke Zápražnej a Helenke Mackurovej za prípravu výstavy ovocia
a zeleniny, ako aj všetkým občanom,
ktorí ochotne priniesli svoje záhradkárske „úlovky“.
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Oznamy a poďakovania

Zdravé, šikovné a ochotné ruky pracovali
V sobotu, 17. októbra sa stretla hŕstka Jablončanov, ktorým nie je ľahostajná ich obec a preto prišli pre ňu niečo urobiť. S elánom sa pustili do práce, kde to bolo potrebné. Pred
obecným úradom vykopali niekoľko rokov staré ruže. Ďalším
miestom bolo okolie kostola, kde bolo potrebné pokosiť, orezať staré vyčnievajúce konáre, kríky a ruže, okopať rastliny, namaľovať zábradlie a vyčistiť a vyhrabať celý areál kostola. Šikovné ruky nechýbali ani v škôlkarskej záhrade. Urobilo sa prikryStarosta obce ďakuje Jaroslavovi Valentínovi za bezplatné položenie parkiet v kancelárii starostu na obecnom úrade. Ďalej ďakuje Jánovi Meszárošovi za vymaľovanie kancelárie a Jánovi Beňušovi za bezplatné spravovanie siete a počítačov na obecnom
úrade, ako aj sponzorský dar, ktorý darovali s manželkou Lenkou
do detského klubu pre mamičky s deťmi (DVD prehrávač).
............................................................................................................................................
Starosta obce ďakuje poslankyniam Ing. Pavlíne Bulejčíkovej
a Ing. Miroslave Minaričovej za pripravenie mikulášskych balíčkov pre deti, zástupkyni starostu Helene Mackurovej za výzdobu kultúrneho domu a prípravu akcie ,,Mikuláš“, Kristíne

HALMEŠSKÝ HLÁSNIK, štvrťročné noviny obce Jablonec vydáva
Obecný úrad v Jablonci, 90086 Jablonec 206 IČO 00304794

tie prudkého svahu geotextíliou proti prerastaniu náletových
rastlín. Následne sa vysadila nová zeleň a dreviny, ako aj pozváral plot. Po niekoľkohodinovej práci sa všetci brigádnici premiestnili do KD, kde na nich čakal dobrý guláš, ktorý pripravili
Mária Görögová a Milka Radimáková. Starosta obce ešte
raz ďakuje všetkým zúčastneným za obrovskú pomoc,
nasadenie sa pre dobrú vec a viditeľné výsledky, ktoré
skrášlili náš Jablonec.
a Barborke Slovákovým, Veronike a Pavlovi Cíferským a Vladovi a Dominikovi Delinčákovým za obrovskú pomoc pri organizácii Mikuláša.
.................................................................................................................................................
Starosta obce ďakuje pánovi Otovi Krajčovičovi z Jarnej za sponzorský dar 140 ks jabĺk do mikulášskych balíčkov.
.................................................................................................................................................
Starosta obce ďakuje všetkým občanom, ktorí ochotne pomáhajú akýmkoľvek spôsobom obci Jablonec, zapájajú sa
do spoločenských akcií, brigád a zveľaďujú akýmkoľvek
spôsobom obec.
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