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Štvrťročník o živote v Jablonci
Z obsahu čísla:
 Z obecného
zastupiteľstva
 Starostovský ples
 Čo sa udialo v obci

Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Pod lampou v Jablonci už nebude najväčšia tma. Som skutočne rád, že Jablončanom už svietia do ulíc vynovené LED
lampy, ktoré sú nielen ekonomicky výhodné, šetria prírodné prostredie, ale verím, že
robia našu obec bezpečnejšou. Cintorín
je kompletne osvetlený a teraz, v najbližších mesiacoch, sa plánujeme pustiť aj do
rekonštrukcie domu smútku. Zaizolovať
strechu voči pretekaniu dažďovej vody,
ako aj zabezpečiť, aby nedochádzalo
k prehrievaniu budovy počas leta. Vystierkovať a vymaľovať vnútorné steny, položiť
nové linoleum a obložiť drevom chladiarenské boxy, ako aj obnoviť farbou fasádu
budovy. Keďže chceme ušetriť každé euro,
plánujeme nakúpiť stavebný materiál a rekonštrukciu urobiť svojpomocne. Pomoc
nám prisľúbil Vladimír Delinčák, Jaroslav
Valentín a chlapci futbalisti. Vítané sú všetky ochotné ruky, ktoré chcú pomôcť.
Nakoľko máme v škole staré 20-ročné
neekonomické gamatky, rozhodli sme sa
ich vymeniť za nové radiátory na plynové
kúrenie, ktoré sú, samozrejme, aj z hľadiska bezpečnosti pre naše deti oveľa lepšie.

Teraz v jari plánujeme zakúpiť niekoľko certifikovaných preliezačiek do
škôlkarskej záhrady, aby sme ju koncom
mája mohli pre našich škôlkarov a školákov sprístupniť.
Som veľmi rád, že sa mi podarilo získať Projekt pre rozvoj vidieka za 30 000
eur na výstavbu detského ihriska, nakoľko nám v obci absentujú. Nové detské ihrisko „vyrastie“ v areáli futbalového ihriska v blízkosti starých kabín. Ihrisko bude
určené pre menšie deti.
Aj touto cestou by som rád vyzdvihol
a poďakoval Drahošovi Sivákovi, ktorý sa
podujal vyčistiť jarky pri ceste a vyzbierať
všetok odpad z nich smerom na Budmerice a Vladovi Delinčákovi, ktorý tak učinil
tiež a vyzbieral odpad z jarkov smerom na
Cífer. Som rád, že Jablonec má aj takých
občanov, ktorým záleží na čistote našej
obce. Viem, že takých ľudí je tu viac, neraz
vidím a to i starších občanov, že sa zohnú
a zdvihnú zo zeme plechovku, či papier,
aby ich zahodili do smetiaku, tam, kde
patria. Čistá obec je vizitkou nás všetkých.
Aj tento rok plánujem obecné brigády a teraz na jar hneď dve. Jedna brigáda bude zameraná na jarné upratovanie

tých častí, kde je to potrebné. A druhá
brigáda sa bude realizovať v Orgátoch,
kde chceme urobiť náučno-poznávací
chodník. Verím, že sa nás zíde veľa, aby
sme aj veľa urobili.
Mojou prioritou je dedinu spájať. Preto organizujem rôzne akcie a podporujem aj akcie, ktoré organizujú naši občania. Čo ma však nemilo prekvapilo, a nielen mňa, ale aj iných občanov našej obce,
je necharakternosť istej skupiny ľudí, ktorí v deň verejne ohlásenej akcie – Varenie kapustnice pri kultúrnom dome spojené s príchodom maškár, zorganizovali v časti IBV Sever neohlásenú akciu na
verejnom priestranstve – Varenie fazuľovice. Život je o prioritách. Jednou z najdôležitejších priorít je výber ľudí, s ktorými chceme tráviť svoj voľný čas. Nie každý má ku každému blízko. Ale prečo si robiť napriek? ...
Máme čas Veľkej Noci. Všetkým vám
chcem popriať radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista, dievčatám a ženám veľa
dobrých šibačov, chlapcom a chlapom
zase bohatú nádielku kraslíc, či čokoládových vajec .
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného
zastupiteľstva
Posledná schôdza obecného zastupiteľstva v roku 2015 sa uskutočnila 18. decembra a konala sa netradične v budove Základnej školy v Jablonci. Uznesenia, ktoré sa na schôdzi schválili Vám teraz prinášame v krátkom sumári:
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane.

1. prerokovalo návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec

Obecný úrad v Jablonci predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas
volebnej kampane do NR SR na verejných priestranstvách na území obce Jablonec.

2. schválilo VZN č. 4/2015 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec, a to s účinnosťou od 1. januára 2016 ktorým sa
ruší VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.

 Uznesenie č. 52/4/2015: Obecné zastupiteľstvo obce
Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
v čase volebnej kampane
2. schválilo VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej
kampane, a to s účinnosťou od 2.1. 2016, ktorým sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonec
č. 1/2014 zo dňa 24. 3. 2014
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Jablonec.
Obecný úrad v Jablonci predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravuje Článok III. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zároveň sa upravuje sadzba poplatku za komunálny odpad pre občanov na úroveň 0,0493 € za osobu a
kalendárny deň, čo je 17,9945 €.
 Uznesenie č. 53/4/2015: Obecné zastupiteľstvo obce
Jablonec
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 Uznesenie č. 54/4/2015:
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok
2016.
 Uznesenie č. 55/4/2015:
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce
v zmysle § 18c ods.5 zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za 2.
polrok 2015 vo výške 150,00 €.
 Uznesenie č. 57/4/2015:
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní
schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Jablonec pre rok
2015 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č.369/1990 Zb., v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods.
1 zákona č.583/2004 Z.z.
a) celkové príjmy obce Jablonec vo výške 526 852,16 €
b) celkové výdavky obce Jablonec vo výške 519
951,02 €
Prvá tohtoročná schôdza obecného zastupiteľstva sa
konala 28. februára a najdôležitejším bodom programu bol rozpočet obce na rok 2016. Podrobný prehľad
rozpočtu, príjmy a výdavky, nájdete na stránke obce
jablonec.sk v sekcii Samospráva.
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Príhovor k Veľkej noci

Požehnaná noc
V priebehu každého cirkevného roka si pripomíname
udalosti zo života Ježiša Krista – jeho počatie, narodenie,
udalosti z jeho verejného života, ako aj jeho smrť, zmŕtvychvstanie a nanebovystúpenie. Práve udalosti Ježišovho umučenia a vzkriesenia, ktoré slávime počas Veľkej
noci, sú nosnými pre pochopenie tajomstva nášho vykúpenia – „Hľa, ako Boh miloval svet!“ (porov. Jn 3,16)
Naozaj požehnaná noc – tak bude kňaz spievať počas veľkonočnej vigílie v starobylom chválospeve. Podľa učenia starých židovských rabínov jestvujú 4 také požehnané noci, kedy sa svetu udeľuje spása. Prvá z nich
– noc stvorenia, druhá z nich – vtedy, keď Boh povolal
Abraháma, tretia z nich – vtedy, keď Boh vyviedol Izrael
z Egypta. No a štvrtá z nich? To je vtedy, keď príde Mesiáš, ktorého hodinu nikto nepozná. Ale pre nás tá štvrtá
noc je práve Veľkonočná noc Pánovho zmŕtvychvstania,
lebo v túto noc k nám prichádza vzkriesený Pán. Boh ho
vzkriesil, vyviedol zo zapečateného hrobu, kde sa zdalo
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byť všetko ukončené. Ale len teraz vlastne všetko začína.
Nielen vonku v prírode, ale aj v našich srdciach, našich životoch. Vďaka Kristovmu vzkrieseniu sa stávame novým
stvorením a už ani hriech, ani smrť, ani žiaden diktátor
alebo tyran nemajú moc nad nami.
Naozaj požehnaná noc, lebo v túto noc znovu budeme môcť počuť to isté a predsa stále nové posolstvo
anjela: Hľadáte Ježiša? Vstal z mŕtvych. Hľa, ide pred vami
do Galiley. Tam ho stretnete, tam ho uvidíte. Do Galiley?
To musíme cestovať do Palestíny, aby sme Ježiša stretli? Nie, Galilea je miesto, kde sme sa narodili, kde sme
boli pokrstení, dom kde žijeme – napríklad aj Jablonec či
Budmerice - tam všade je Pán prítomný. Možno sme ho
doteraz nepoznali, ale viera nám dáva nové oči. Prosme
počas týchto svätých dní o túto vieru, aby sme stretli Víťaza nad smrťou.
S pozdravom
P. Róbert Režný, CSsR
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Veselilo a tancovalo
sa až do rána bieleho
22. januára 2016 sa Kultúrny dom v Jablonci premenil na tanečnú
sálu so vznešeným zlatistým prestieraním, aby sa v ňom mohli zabaviť krásne nastajlované dámy a páni z Jablonca i okolia. Starosta obce Slavomír Pocisk zorganizoval 1. starostovský ples.
Po slávnostnom príhovore starostu, prípitku a fanfáry na trúbke, ktorými bol ples otvorený, nasledoval
program spoločenských tancov, kde
sa predstavili 2 páry tanečníkov, ktorí
reprezentujú našu krajinu v spoločenských tancoch na rôznych súťažiach.
Do tanca hrala kapela Exil, ktorá sa
postarala o zaplnený tanečný parket
počas celého večera. Štýlovo naservírované jedlo, dobré vínko, koláč i káva
potešili chuťové poháriky nejedného hosťa. Orientálna tanečnica s ohnivou čelenkou na hlave a 40 kilovým
hadom okolo tela predviedla úžasné
predstavenie, po ktorom sa odvážnejší
hostia mohli odfotiť s jej spolutanečníkom hadom, ktorý mimochodom zapasoval svojou farbou i do výzdoby.
Smetný kôš, 100 kg kukurice, televízor, fúrik, gélové nechty, kávovar, torta,
klobásky, syry, darčekové koše, či mop.
To je len pár z cien, ktoré si mohli hos-
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tia odniesť domov a tešiť sa z výhry
v tombole. Tá bola neúrekom bohatá.
Celý večer ples moderovala rodina
Ludvigovcov, plesových hostí obslúžili profesionálni čašníci a v bare šikovní barmani.
Nad ránom nechýbal akordeón
a ozembuch, ktoré sprevádzali hlasy
spievajúcich plesajúcich.
Jablončania opäť ukázali, že sa vedia dobre baviť, tancovať i spievať.
Medzi hosťami nechýbali i starostovia s manželkami z Cífera, Budmeríc,
Píli, Zemianskych Sadov, Dolian i Štefanovej.
Starosta obce ešte raz ďakuje všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu, aby
1. ročník starostovského plesu mohol
byť takým úspešný, akým bol. Veľmi
ho potešili dobré ohlasy hostí a o rok
sľubuje taký dobrý, ak nie lepší, 2. ročník starostovského plesu v Jablonci.

Fotky z plesu si
môžete pozrieť
a stiahnuť
z webovej stránky:
jablonec.sk

Vinári

Halmešskí vinári
Predjarné obdobie je pre vinohradníka a vinára
obdobím, kedy sa začína nová sezóna prác vo viniciach, ktoré sú zahájené rezom viniča a následným vyväzovaním.
Ale v tomto období sa vinári stretávajú aj na rôznych
podujatiach a výstavách. Vymieňajú si názory o predchádzajúcom ročníku ohľadom počasia, vegetácie, chemickej
ochrany, ale vedú rozhovory aj o postupoch, problémoch
a samotných technológiách výroby vín. V predchádzajúcom článku bolo spomenuté, že ročník 2015 bude pre vinárov výnimočný, čo sa týka kvality vín. Niektorí odborníci
hovoria o ročníku storočia. Aj my, vinári z Jablonca, sme sa
zúčastnili nielen na výstavách vín v okolitých obciach, ale aj
v Českej republike a boli sme veľmi úspešní.
V obci Cífer sa konal už 24. ročník výstavy vín. Zúčastnilo sa
na ňom 168 vystavovateľov a hodnotilo sa 420 vzoriek. Z Jablonca sa na výstave zúčastnili Sidereo, Drahomír Sivák, Roman Ochaba a Rudolf Kucman. Firma Sidereo získala zlatú medailu, zároveň bola víťazom odrody Sauvignon s počtom 88, 33 bodov, Muller Thurgau strieborná medaila 83, 67
bodov, Devín strieborná medaila 84, 33 bodov, Veltlínske Zelené
81 bodov. Drahomír Sivák získal za odrodu Nitria s počtom
88 bodov zlatú medailu, Modrý Portugal 83,33 striebornú medailu a odrody Noria a Cabernet Moravia rose získali zhodne 81,
33 bodov. Roman Ochaba získal za odrodu Muškát Moravský
striebornú medailu s počtom bodov 83, 67 a odroda Rudolfa Kucmana Muller Thurgau bola ohodnotená 81, 67 bodov.
Vo februári sa konal 39. ročník medzinárodnej výstavy vín
v Brne. Už toto číslo hovorí o tom, že organizátori vedia čo robia. Vystavovaných bolo 902 vzoriek od 329 vinárov, medzi
ktorými sa nestratili ani vzorky od nás Halmešanov – Drahomíra Siváka, Romana Ochabu, Petra Pociska a RuV našej obci sa 16. 1. 2016 uskutočnil už štvrtý ročník vínnej cesty. S radosťou sme medzi nás privítali troch
nových vinárov, starostu obce Slavomíra Pociska, Štefana
Ochabu a Tibora Izakoviča. Počas cesty sme navštívili 10
pivníc a ochutnali sme cca 30 vzoriek vín, ktoré boli 15.
11. 2015 posvätené pánom farárom Branislavom Trubačom. Potvrdilo sa, že vína v roku 2015 budú veľmi kvalitné. Nedá mi nespomenúť, že počas celého nášho putovania po pivniciach, sa po prvýkrát zúčastnila aj žena, p.
Kamila Homolová, ktorá bola pozvaná ako hosť a znalkyňa vín. Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku sme ukončili vínnu cestu spoločnou zábavou do neskorého rána.
Drahoš Sivák
číslo 4-2015

dolfa Kucmana. Špecifickosť výstavy spočíva v neudeľovaní strieborných medailí, len zlatých a víťazov odrôd. Drahomír Sivák mal odrodu Noria ohodnotenú zlatou medailou,
s počtom bodov 86, Modrý Portugal 81 bodov, Cabernet Moravia rose 79 bodov a odroda Nitria prepadla na 69 bodov.
Roman Ochaba vystavoval odrodu Rizlink Rýnsky, s počtom
bodov 82 a Muškát Moravský, s počtom bodov 81. Peter Pocisk vystavoval víno z odrody Rizlink Vlašský s počtom 80 bodov, odrodu Cabernet Sauvignon s počtom bodov 58 a Rudolf Kucman za odrodu Veltlínske Zelené získal 78 bodov.
Na 27. ročníku výstavy vín v Horných Orešanoch pri
účasti 209 vystavovateľov a 670 vzoriek sa zúčastnil Drahomír Sivák so štyrmi vzorkami. Táto výstava je opäť špecifická, lebo organizátori udeľujú aj bronzové medaily. Vystavované vzorky získali jednu striebornú medailu za odrodu Nitria s počtom bodov 84, 33 a tri bronzové medaily za odrody Noria 82, 33 bodov, Modrý Portugal 82 bodov a Cabernet
Moravia s počtom bodov 81.
V Budmericiach sa konal 19. ročník výstavy vín za účasti 155 vystavovateľov s 566 vystavovanými vzorkami. Opäť,
Halmešskí vinári bodovali. Peter Pocisk získal striebornú
medailu za odrodu Silvánske Zelené s počtom bodov 85, odroda Pesecká Leánka bola ohodnotená 79, 67 bodov a Rizlink Vlašský získal 78 bodov. Jozef Krajčovič sa prezentoval na tejto výstave jednou vzorkou Veltlínske Zelené, ktorá
bola ohodnotená striebornou medailou, s počtom bodov
84, 67. Roman Ochaba vystavoval Muškát Moravský, s počtom bodov 79, 75. Rudolf Kucman vystavoval Muller Thurgau, s počtom bodov 78, 67 a Martin Mercek vystavoval
odrodu Rizlink Rýnsky, s počtom bodov 78.
V Jablonci je viac ako 500-ročná história pestovania vínnej revy a výroby vín. Tieto výsledky hovoria o tom, že aj v súčasnosti, sa v Jablonci vyrábajú veľmi kvalitné vína. Všetkým
vinárom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu obce.
Jablonec bude mať onedlho počas Dňa otvorených pivníc o jednu pivnicu viac. Na odporúčanie starostu Slavomíra
Pociska, sa stal členom združenia Malokarpatskej vínnej cesty,
náš skúsený vinár Drahomír Sivák. Milovníci vína a zároveň
návštevníci Malokarpatskej vínnej cesty sa teda môžu tešiť
nielen na vínka od Siderea, ale aj na vínka od Drahoša Siváka.
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Koniec fašiangov v znamení
maškar a kapustnice
V našej obci patrí záver fašiangového obdobia už tradične pochodu maškar. Inak tomu nebolo ani
tento rok, a tak sa skupina mladých Halmešanov vybrala prvú februárovú sobotu skoro ráno do ulíc.
Mnohí z vás si určite všimli, že tohto roku bol maškarný pochod dosť riedky. Celá skupina obsahovala len
desať ľudí. Niektorí, ktorí už mali niekoľko takýchto slávností za sebou sa nemohli zúčastniť, a tak sa medzi partiu dostali aj mladší nováčikovia. Svoju úlohu však zvládli a určite sa zúčastnia znova o rok. Napriek nízkemu počtu, maškare dlhoročnú tradíciu neporušili a aspoň si trocha zaspievali, zatancovali a rozveselili občanov Jablonca,
ktorí mali pre nich pripravené už tradičné dobroty. Zrejme sa trocha hnevali obyvatelia na dolnom konci, kam
maškare nezavítali, ale na budúci rok im to určite vynahradia. Veríme, že aj keď tento ročník bol troška slabší,
o to silnejší bude ten budúci a maškare sa opäť v hojnom
počte vydajú na cestu dedinou.
Ako tomu bolo už aj minulý rok, aj tento rok sa maškare
spojili s akciou Varenie kapustnice. Súťaž vo varení tejto tradičnej pochúťky sa uskutočnila už štvrtýkrát. O organizáciu
sa postarali naši občania – Martin Bacigal a Rudo Kucman.
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Tento rok sa prihlásilo sedem družstiev. Variť sa začalo na
pravé poludnie a už onedlho rozvoniavala z kotlíkov tradičná domáca kapustnica. Každý tím sa snažil urobiť tú najchutnejšiu kapustnicu podľa osvedčeného a tajného receptu. Keď sa dováralo, ľudia si mohli kupovať misky, ochutnávať a hodnotiť. Tento rok si organizátori pripravili jednu novinku vo vyhlasovaní výsledkov. Okrem hodnotenia na základe hlasov prítomných ľudí, hodnotila aj odborná porota.
To znamená, že sa vyhlasovali dve víťazné družstvá. Napokon však aj ľuďom aj porote najviac chutila kapustnica tímu
A je to, ktorý tak získal dve ocenenia a zároveň aj obhájil
minuloročné prvenstvo. V hlase ľudu skončilo na druhom
mieste družstvo 3krátP+E a tretie miesto obsadilo družstvo
Sieť z Cífera. Večer bolo pre občanov ešte pripravené posedenie v kultúrnom dome, kde sa mohli zohriať pri pohári
dobrého vínka alebo šálke čaju. Občania, ktorí prišli podporiť túto akciu určite nebanovali a všetci veríme, že o rok sa
pri tanieri chutnej kapustnice stretneme zas.
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Obec Jablonec prešla komplexnou
rekonštrukciou verejného osvetlenia
Starostovi obce sa podarilo v spolupráci so Západoslovenskou energetikou – ENEL získať projekt
na kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia, spolu s rozšírením neosvetlených častí Jablonca.
Spolu sa vymenilo 130 kusov starých svetiel za nové LED svetlá, spolu s novými výložníkmi. Taktiež sa osvetlil cintorín, kde sa osadilo 6 nových LED svetiel, ako aj cintorínová ulička a časť za cintorínom, kde bolo
potrebné zaviesť novú elektrickú sieť a následne osadiť stĺpy so svetlami.
Išlo o počet 6 kusov. Nové lampy sa osadili aj na začiatku a konci dediny,
v časti IBV Sever sa doplnilo 6 nových stĺpov s LED svetlami. Dominantou
obce je náš kostol, preto sa starosta rozhodol ho zviditeľniť aj v noci, na
čo sa použil špeciálny LED reflektor. Aby to bolo všetko úplne top, vymenili sa aj 3 kusy rozvádzačov verejného osvetlenia.
Obrovskou výhodou pre našu obec je, že celý projekt financoval ENEL
v celkovej sume cca 190 000 eur, vďaka čomu obci nevznikli žiadne náklady s výmenou osvetlenia. Obec zaplatila len výkopové práce, ktoré
bolo potrebné urobiť a audit verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie
spadá po dobu 15 rokov pod správu ZSE, pričom všetky náklady spojené s údržbou bude hradiť ZSE. Doteraz musela obec ročne zaplatiť okolo 3000 – 5000 eur len za údržbu osvetlenia, nakoľko išlo o staré lampy.
Teraz máme nové osvetlenie, ktorého kvalita a energetická efektívnosť
je neporovnateľne vyššia, ktoré vyhovuje legislatíve a v noci prispieva
k bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Nové osvetlenie dotvára aj
večernú atmosféru v obci.
Starosta obce ďakuje firme EL TRANS, ktorá odviedla profesionálne organizovanú prácu, aby zviditeľnila našu malebnú obec.

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2016

Výsledky hlasovania za obec Jablonec:

Prekvapenie aj v Jablonci

P. č.
2.

Obyčajní ľudia a nez. osobnosti (OĽANO-NOVA)

67

Voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky sa konali v sobotu 5. marca 2016. Obecný úrad pripravil volebnú miestnosť v Spoločenskom dome v Jablonci. Volebná
miestnosť sa pre voličov otvárala o 7:00 hod. a zatvárala
o 22:00 hod. Priebeh volieb bol pokojný, neprišlo k žiadnym incidentom. Volebná komisia bola v zložení: predseda volebnej komisie – Janka Kašová, podpredseda volebnej komisie – Marcel Mercek, členovia volebnej komisie – PaedDr. Ľudmila Krasňanová, Jana Planková, Adriána
Rišková, Natália Kočošová, Marta Feketová, Marieta Štefanicová a zapisovateľka volebnej komisie bola Mgr. Jana Jašurková. Prvým prekvapením bola účasť voličov. Skúsená

3.

SME RODINA – Boris Kollár

62

12,11%

4.

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

61

11,91%
9,38%

číslo 4-2015

Názov politickej strany

1.

SMER – sociálna demokracia

Počet hlasov

%

141

27,54%
13,09%

5.

Sloboda a Solidarita

48

6.

Kresťanskodemokratické hnutie

39

7,62%

7.

Slovenská národná strana

35

6,84%

8.

SIEŤ

27

5,27%

9.

MOST-HÍD

8

1,56%

10.

Strana zelených Slovenska

7

1,37%

11.

Strana TIP

5

0,98%

12.

Slovenská občianska koalícia /SKOK/

5

0,98%

13.

PRIAMA DEMOKRACIA

3

0,59%

14.

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA /SMS/

1

0,20%

15.

ŠANCA

1

0,20%

16.

VZDOR - strana práce

1

0,20%

17.

SDKÚ – DS

1

0,20%
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Čo sa udialo v obci
členka volebnej komisie p. Feketová hovorila, že na parlamentné voľby chodí okolo 30 % voličov. Podľa toho, ako
ľudia chodili, bolo jasné, že účasť bude podstatne vyššia,
čo sa aj potvrdilo a konečná účasť bola 67,36 %. V zozname voličov za obec Jablonec bolo zapísaných 758 voličov. Za obec Jablonec bolo vydaných 6 voličských preukazov, v deň volieb prišlo voliť s voličskými preukazmi 14
ľudí. V Jablonci volilo mimo volebnej miestnosti 5 voličov,
ktorí využili svoje právo voliť do prenosnej urny. Jeden náš
obyvateľ využil možnosť voliť poštou.
Výsledný počet zapísaných voličov do zoznamu v deň
volieb bol 772, na hlasovaní sa zúčastnilo 520 voličov. Zo
všetkých odovzdaných obálok bolo 8 hlasov neplatných.
V týchto obálkach bolo chybou, že namiesto jedného hlasovacieho lístka boli v obálke 2 a viac hlasovacích lístkov.
Platných odovzdaných hlasov bolo 512. Obrovským prekvapením vo voľbách bol úspech strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá sa umiestnila na 4. mieste.

Prekvapením bolo aj umiestnenie strany Sme rodina – Boris Kollár, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky mala 34 strán, členovia
volebnej komisie zápisnicu podpisovali o 01:05 hod., celá
bola spracovaná elektronicky a odoslaná elektronicky na
okresnú volebnú komisiu. Originál zápisnice sa niesol po
ukončení volieb osobne do Pezinka, do centrály Okresnej
volebnej komisie na M. R. Štefánika 10 v Pezinku, v zložení
Janka Kašová, Marcel Mercek a Mgr. Jana Jašurková. Odpis
zápisnice bol podpisovaný o 02:22 hod., zároveň bola vykonaná záverečná kontrola odovzdaných údajov.
Posledným prekvapením počas volieb od našich občanov bolo, že priniesli členom volebnej komisie čokoládku i koláčik. Ďakujeme p. Pánisovi, Mackurovi, p. Delinčákovej a Pociskovej.
Zapisovateľka volebnej komisie Mgr. Jana Jašurková

Ďakujeme starým pánom z Halmeša
Dňa 9. januára 2016 sa v Jablonci konalo posedenie pri živej hudbe, ktoré organizovali tradične starí páni z Halmeša, ako poďakovanie sponzorom, priateľom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na letnom OLD BOYS CUP-e.
A keďže si aj tento rok povedali, že sa vedia vcítiť do starostí iných ľudí a vedia byť spolupatriční, zorganizovali na tejto akcii dobrovoľnú zbierku. Počas akcie hostia prispievali dobrovoľnou sumou Peťkovi, ktorého najväčším snom je začať chodiť po vlastných nôžkach. K vyzbieranej sume starí páni pridali ich celkový výnos z bufetu a výťažok z tomboly.
Celkovú sumu, ktorá činila 1400 € podarovali rod. Minaričovej z Budmeríc (babka rodáčka z Jablonca), ako pomoc pre
ich malého 2-ročného synčeka Peťka. Peniaze rodinka využila v plnej výške hneď o týždeň na zaplatenie rehabilitačného pobytu v ADELI MEDICAL CENTRE v Piešťanoch (1. dvojtýždňový pobyt = 3078 €), aby maličký Peťko mal zasa o trošku bližšie ku splneniu svojho sna a dobehol svojich rovesníkov. Ešte raz srdečne a úprimne ďakujeme všetkým darcom
a starým pánom. 
Rod. Minaričová (krstní rodičia malého Peťka)
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číslo 4-2015

Šport

Rozbehla sa futbalová jar
Po náročnej jesennej časti, v ktorej naši seniori získali len 9 bodov za 2 víťazstvá a 3 remízy sa nachádzajú na 12. mieste. Pred nami je jarná časť a cieľ je jasný - posunúť sa v tabuľke vyššie. Začiatku
druhej polovici sezóny predchádzala kvalitná zimná príprava.
Zimná príprava začala 16. januára a trénovalo sa výlučne v domácich podmienkach. Ak nebolo spôsobilé hlavné
ihrisko, na tréningy slúžila vedľajšia umelá plocha. Párkrát
sa príprava doplnila o tréning v cíferskej hale. V príprave
odohralo mužstvo 7 prípravných duelov s bilanciou 4 výhry a 3 prehry. V týchto zápasoch však nie sú tak podstatné
výsledky. Zápasy ukazujú trénerovi na čom treba ešte popracovať alebo čo zlepšiť. Jedným z cieľov klubu pred jarnou časťou bolo aj doplnenie kádra. Podarilo sa to len čiastočne. Do útoku prišiel Štefan Bodiš, ktorému sa v príprave
darilo a bude určite prínosom. V čase písania tohto článku
ešte nie je definitívny príchod Paľa Hrnčára, ale veríme, že
sa to podarí, lebo aj on ukázal, že by bol platným členom
klubu. Viac hráčov sa pre rôzne dôvody nepodarilo vybaviť,
a tak je káder pred začiatkom súťaže pomerne úzky, ale napriek tomu je v ňom plno odhodlania pobiť sa v každom
zápase o víťazstvo. Keď čítate tento článok, naši futbalisti

majú za sebou už prvý zápas proti Dubovej. Veríme, že sa
im vstup do jarnej časti vydaril a do zvyšku sezóny im prajeme len to najlepšie.

Zoznámte sa s trénerom

Ako sme už v predchádzajúcich číslach spomínali, na poste trénera seniorského mužstva je od leta
náš bývalý hráč František Čechovič. Mnohí z vás ho poznajú, niektorí menej a niektorí vôbec. Preto
sme si pripravili krátke zoznámenie s naším trénerom.
Meno:
František Čechovič
Narodený: 29. augusta 1973
Bydlisko: Senec
Rodina:
žena Magda a dcéra Romanka
Materský klub: Slovan Bratislava
Hráčska kariéra: Slovan Bratislava, Senec, Jablonec, Tomášov,
Hrubý Šúr, Nová Dedinka
Najväčší úspech ako hráč: Majster Československa v doraste so
Slovanom Bratislava
Trénerská kariéra: Hrubý Šúr, Nová Dedinka, Jablonec
Futbalový vzor: Pierre Littbarski
Najlepší hráč súčasnosti: Lionel Messi
Trénerské motto: hráč musí dať do futbalu srdce
Obľúbené jedlo: slaninka s cibuľou (od Mesa)
Obľúbený film: Statočné srdce
Záľuba mimo futbal: rodina a pes Esprit
Keď sa povie Halmeš..: chytanie rakov a spanie pod stanmi
číslo 1-2016
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Školstvo

Zo školských lavíc
Obdobie od Vianoc až do Veľkej noci bolo azda najpokojnejšie, čo sa týka práce v škole. Mnohí si povedali, že za čias,
keď boli malí, toľko prázdnin nebolo. Veru, majú pravdu. Len
čo skončili prázdniny vianočné, prišli jednodňové polročné,
ďalšie jarné a už nám klopú na dvere veľkonočné. Ale ak by
ste sa zapozerali do detskej duše našich detí, v mnohom by
ste s nimi nemenili.
Na dnešné deti sa kladú oveľa väčšie nároky ako kedysi.
Moderná spoločnosť sa snaží za každú cenu deťom predkladať more športových, umeleckých, počítačových, jazykových a iných aktivít, aby raz boli úspešné a vedeli sa v živote uplatniť. Už v malom drobcovi sa vzbudzuje túžba nezlyhať a všetko zvládnuť, čo je veľmi vyčerpávajúce. A možno pritom prichádzajú o prirodzené zážitky, ktoré by mali
byť súčasťou detského sveta. Človek si to uvedomí napríklad
vtedy, keď deťom v nadväznosti na tému z učiva v krátkosti
porozprávate obyčajný zážitok z detstva a ony s úžasom na
vás hľadia a predstavujú si, aké to asi bolo. Možno bol menej uponáhľanejší život, možno menej komfortnejší, ale určite bohatší na vytváranie priateľstiev, ktoré sa obrusovali práve vďaka spoločne prežitým chvíľam.
Aj my sme sa snažili ďalšie obdobie v škole spestriť a obohatiť o nejaké zážitky. A tak sme sa pojašili so šašom, preniesli
sme sa do rozprávkového sveta Perinbaby, dokonca sme si za-

snívali pri krásnej oblohe plnej hviezd v planetáriu. Snáď najtvorivejší zážitok bol ten, keď sa v našej škole zjavil nenápadný pán, z ktorého sa neskôr vykľul „najväčší detský papierológ“
známy výtvarník – dizajnér pán Karol Krčmár (autor niekoľkých
knižných publikácií KIRIGAMI). S deťmi strávil 2 hodiny a spoločne vytvorili nádherné dielka pri tónoch hudby. Nemôžeme
zabudnúť ani na matematické a literárne súťaže.
A čo deťom zaželať do posledného obdobia školského
roka? Aby s blížiacou sa jarou počuli čoraz prenikavejší štebot vtáčikov, aby počuli rásť trávu a pučať stromy, aby poodkrývali tajné chodbičky zobudenej chrobače a boli šikovnejší
ako jašteričky, aby im slnečné lúče začali oprašovať pehy na
tvári, ktoré schovala tohtoročná zima-nezima ochudobnená
o  snehovú nádielku, a aby skutočná pestrá paleta farieb jarnej prírody zvíťazila nad virtuálnym svetom počítačov.
UČITEĽKY ZO ZŠ JABLONEC

Naša školička
Opäť vás chceme informovať o živote našej materskej
školy. V druhom polroku sme spoločne s pani učiteľkami
zhodnotili priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti detí v prvom polroku a to v kognitívnej, psychomotorickej a sociálnej oblasti. Podporovali sme u detí komunikatívne schopnosti pri vytváraní vhodných didaktických aktivít s využívaním ľudových riekaniek, veršíkov a piesní. Sledovali sme
aj logopedické problémy detí s výslovnosťou a následne
sme upozornili rodičov na potreby návštevy u logopéda.
Rozvíjali sme koordináciu oka a ruky, zmyslové vnímanie, jemnú a hrubú motoriku vo výtvarnej a pracovnej oblasti. Pracovali sme s grafomotorickými cvičeniami a to najmä s predškolákmi ako prípravou na písanie a čítanie v ZŠ.
Rozvíjali sme vzťah ku knihe – predčitateľskú a literárnu
gramotnosť. Deti sme viedli k dramatickému umeniu návštevou bábkového divadla. V prosocionálnej výchove sme
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deti viedli k samostatnosti, sebaovládaniu, utvárali medziľudské vzťahy medzi deťmi, viedli sme deti k primeraným
emocionálnym návykom.
Aby sme naďalej rozvíjali všetky schopnosti našich detí,
pripravili sme aj v druhom polroku nové aktivity pre deti
a to boli a budú aj rôzne akcie mimo materskú školu.
V januári v nás ešte doznievala vianočná nálada pri koncerte rodiny Hlbockej, ktorá nám pripomenula vo svojom
hudobnom pásme, na ľudovú nôtu, vianočné ľudové tračíslo 1-2016

Spoločenská kronika a inzercia
dície na dedine v minulosti. Ďalej nás svojim programom
prišli zabaviť Kúzelníci-klauni, ktorí učili deti vytvárať zvieratká z balónikov.
Vo februári sa predstavilo deťom divadlo z Bratislavy
s predstavením „Perinbaba“, ktoré deti zapájalo do svojej dramatizácie rozprávky. S deťmi sme navštívili „ Detské
mestečko povolaní“ v Bratislave v obchodnom centre Bory
Mall, kde si deti vyskúšali prácu dospelých.
V marci čaká deti príprava na Veľkú noc kde sa budú učiť
nové básne, piesne, riekanky, tančeky a budú vytvárať veľa
veľkonočných prác – zajačikov, kraslice, mravčekov, kvietky...
Ďalej nás čaká:
 Navštívi nás tanečná skupina s programom „Vítanie jari“
 Stredovekí rytieri prenesú vo svojom programe deti do
stredoveku – v čase do dávnej minulosti
 Navštívime Malokarpatskú knižnicu v Pezinku
 Pocestujeme do Hlohovca do hvezdárne spoznávať
vzdialené planéty a hviezdy

Opustili nás:

Štefan Nemec, vo veku 91 rokov,
Jablonec 16
Jozefína Lukovičová, vo veku 89
rokov, Jablonec 56

Jubilanti:

50 rokov
Miloš Turner, Jablonec 238
Dana Kucmanová, Jablonec 9
60 rokov
Štefan Glasa, Jablonec 112
Ján Remšík, Jablonec 42
Zlatica Vandáková, Jablonec 222
Beatrice Fajnorová, Jablonec 93

 V máji bude prebiehať zápis detí do materskej školy na
školský rok 2016/2017 a to od 2.5. do 6.5.2016
 Organizujeme pre deti plavecký výcvik v Senci so skúsenou plaveckou inštruktorkou p. Pipíškovou
 Pripravujeme pre deti koncoročný výlet
 Rozlúčime sa aj s našimi predškolákmi
Všetci sa veľmi tešíme v septembri na otvorenie novej
triedy, ktorá bude vybudovaná v podkroví MŠ, kde privítame 20 nových detí a 2 nové pani učiteľky.
Veľkú radosť však najviac máme, že po rokoch sa môžu
naše deti opäť hrať v priestoroch detskej školskej záhrady
s novými certifikovanými bezpečnými preliezačkami, hojdačkami a iným náčiním pre hru, pieskovisko a lezeckú stenu, ktoré budú na rozsiahlej trávnatej ploche.
Za toto všetko sme vďační pánovi starostovi, ktorý má
veľký záujem o rozšírenie MŠ a zveľadenie školskej záhrady,
vytvorenie krásnej zelene pre naše deti.
Bc. Mária Cíferská, riaditeľka MŠ

70 rokov
Mária Benkovská, Jablonec 123
Eva Bacigálová, Jablonec 46
Mária Izakovičová, Jablonec 220
75 rokov
Helena Siváková, Jablonec 126
Emília Kuricová, Jablonec 251
80 rokov
Irena Šaturová, Jablonec 195
Štefánia Jedináková, Jablonec 44
85 rokov
Rozália Kolembusová, Jablonec 5

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

číslo 1-2016

Naša mama, babka, starká...

Štefánia Jedináková

80

V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech Ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.
Prajú dcéra Janka s manž. Miroslavom;
vnučka Miroslava s manž. Ivom a pravnúčikom
Dominikom; vnuk Matej s manž. Peťkou
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Oznamy a pozvánky

OZNAMY
Starosta obce pozýva všetkých občanov na obecnú akciu Stavanie mája,
ktorá sa uskutoční 30. apríla 2016 (sobota) pred Obecným úradom v Jablonci. Všetkých zúčastnených čaká bohatý kultúrny program v podaní divadelníkov z Cífera o 16.00 hod. v kultúrnom dome, o 17.00 sa bude stavať máj.
Cigánsku pečienku a občerstvenie

nám nachystá naše občianske združenie Jednoty Dôchodcov a príjemné posedenie nám spestrí cimbalovka.
Vstupné bude dobrovoľné na pokrytie
nákladov spojených s akciou. V prípade zlého počasia bude náhradný termín 1. mája v nedeľu.
......................................................................................
Starosta obce pozýva všetky deti pri
príležitosti osláv Dňa detí 1. júna na
spoločensko-kultúrne strávený čas

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

v areáli futbalového ihriska. Akcia Deň
detí sa uskutoční 4. júna o 15.00 hod.
Na detí čaká množstvo športových
súťaží, skákací hrad, hrnčiar s hrnčiarskym kruhom, kultúrny program – vystúpenie šermiarov a psovoda, ako
i občerstvenie. Vítané sú i menšie deti.
......................................................................................
Starosta obce prosí všetkých Jablončanov, aby sa zúčastnili 1. jarnej obecnej brigády, ktorá sa uskutoční 9.
apríla 2016 (sobota) o 9.00 hod. Stretneme sa pred obecným úradom. Treba si so sebou priniesť: motyky, hrable, sekerky, vinohradnícke nožnice, rukavice. V rámci brigády chceme predpripraviť terén náučno-poznávacieho
chodníka, ktorý bude začínať od futbalového ihriska, pozdĺž potoka Gidra cez Orgáty a končiť pod Sušičkou
a Silnicou. Po brigáde sú všetci brigádnici srdečne pozvaní na pohostenie
do Kultúrneho domu v Jablonci.
.....................................................................................
Starosta obce pozýva všetky mamičky a babičky na oslavu Dňa matiek,
ktorá sa uskutoční 22. mája 2016 (sobota) o 14.30 v Kultúrnom dome
v Jablonci. O bohatý kultúrny program sa postarajú deti našej materskej a základnej školy, ako aj špeciálny hosť – Mgr. Art. Ivan Ožvát, dlhoročný sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Nebude
chýbať ani dobrá káva a koláč.
......................................................................................
Starosta obce prosí všetkých ochotných občanov Jablonca, aby sa zúčastnili aj 2. jarnej obecnej brigády, ktorá sa uskutoční 23. apríla o 9.00
hod. Stretneme sa pred obecným úradom a cieľom brigády bude dokončiť náučno-poznávací chodník (osadiť lavičky a dokončiť vyčistenie terénu). Po skončení práce opäť pozývame brigádnikov na chutné občerstvenie v kultúrnom dome.
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