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Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Dni utekajú jeden za druhým a my tu
už máme leto a deti letné prázdniny. Vďaka vám milí dôchodcovia, vinári i ochotní
Jablončania sa nám podarilo vytvoriť v Orgátoch náučno – poznávací jablonecký
chodník, kde si budeme môcť užívať prechádzky i počas týchto horúcich letných
dní. Ako starosta obce som veľmi hrdý na
všetkých dobrovoľníkov, ktorí nasadili svoje sily, aby vytvorili niečo tak pekné a užitočné pre nás všetkých. Na správne fungovanie i poriadok bude dozerať Peter Čuperka – správca chodníka i toku Gidra.
Moja vďaka patrí aj Mirkovi Minaričovi – bývalému futbalovému trénerovi našich detí, ktorý vždy ochotne a zo srdca
odovzdával svoje futbalové skúsenosti
našim najmenším a staral sa o ich športový rast. Nemôžem nespomenúť a poďakovať aj Jednote dôchodcov, ktorá
v spolupráci s obcou zorganizovala brigádu pri kostole, a tak sa postarala o krajší vzhľad okolia kostola.

Od apríla do júna sme v našej obci
mali veľa akcií. Čo ma však nesmierne
teší je hojná účasť domácich obyvateľov
na každej z nich. Som skutočne rád, že
sa Jablončania stretávajú, aby sa porozprávali, kultúrne či športovo vyžili, bližšie
sa spoznali a samozrejme si aj pri posedení oddýchli. Rád by som aj touto cestou pozval všetkých občanov na hodové slávnosti v našej obci. Chceme obnoviť tradíciu hodov tak, ako to bolo kedysi.
Preto pre vás chystáme bohatý kultúrny
program i skvelú zábavu.
Obec sa môže tešiť, pretože sme podali dve žiadosti na Bratislavský samosprávny kraj a obe nám boli schválené.
Získali sme dotáciu 4000 eur na vybavenie škôlkarskej záhrady a 6000 eur na
rekonštrukciu, obnovu i kúpu autobusových zastávok, ktoré chceme do konca roka zútulniť, aby naša obec vyzerala krajšie. Taktiež bola zo strany obecného úradu podaná žiadosť na nasvietenie prechodu pre chodcov v hornej časti obce, ako sa prechádza na detské ihris-

ko na IBV sever, keďže ide o miesto, ktoré z hľadiska bezpečnosti nielen pre deti,
ale i chodcov a šoférov potrebovalo túto
zmenu. Realizácia je plánovaná do konca roka.
Na cintoríne dom smútku prešiel
kompletnou rekonštrukciou strechy so
špeciálnym materiálom so životnosťou
30 rokov a s garanciou proti pretečeniu 10 rokov. Ďalšia rekonštrukcia domu
smútku je naplánovaná do konca roka
2016. Stále sa pracuje na rekonštrukcii
škôlky, aby sme ju 30. augusta mohli skolaudovať a deti mohli 5. septembra nerušene do nej nastúpiť. Zrekonštruovaná škôlka zabezpečí kapacitne 50 miest
pre detí.
Chcem vás ešte informovať, keďže sa
blíži obdobie letných dovoleniek, a teda
aj našich zamestnancov, že pošty Partner
sa to nijako nedotkne, keďže pani Kusú
zastúpi pani Havettová. Na záver vám chcem všetkým popriať pekné leto.
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadalo

Počas druhého štvrťroka sa starosta obce a poslanci zišli hneď dvakrát na schôdzi obecného zastupiteľstva (OZ). Prvá z nich sa konala 28. apríla a tá druhá 13. júna. Nižšie ponúkame sumár všetkých
hlavných uznesení, ktoré sa na zasadnutiach schválili:
 Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia (VOZ)č.
2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec.
Uznesenie č. 12/2/2016: OZ obce Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec.
2. schválilo VZN č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový
poriadok pohrebiska v obci Jablonec.
 Schválenie VOZ č. 3/2016 o výške príspevkov v školách,
školských výchovno-vzdelávacích a v školských účelových
zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
Uznesenie č. 13/2/2016: OZ obce Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
2. schválilo VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec.
 Schválenie VOZ č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec.
Uznesenie č. 18/3/2016: OZ obce Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Jablonec.
2. schválilo VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec.
 Schválenie VOZ č. 5/2016 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory bývania
v obci Jablonec.
Uznesenie č. 19/3/2016: OZ obce Jablonec
1. prerokovalo návrh VZN č. 5/2016 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov v bytových domoch
obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory
bývania v obci Jablonec.
2. schválilo VZN č. 5/2016 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných
z verejných prostriedkov na účely podpory bývania v obci
Jablonec.
 Schválenie navýšenia úväzku hlavnej kontrolórky
Na základe veľmi dobrej spolupráce s hlavnou kontrolórkou
Ing. Alenou Gergelovou sa poslanci dohodli na navýšení úväzku hlavnej kontrolórky, nakoľko majú záujem o väčšiu spoluprácu, čo by pri terajšom úväzku kontrolórky nebolo možné. Preto
sa obecné zastupiteľstvo dohodlo na úprave úväzku z doterajších 14 % na 25 %.
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Uznesenie č. 20/3/2016: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec
schvaľuje navýšenie úväzku hlavnej kontrolórke zo 14% na 25%.
 Schválenie predaja pozemkov
(p. Kirinovičová Daniela a p. Ing. Slovák Vladimír)
Uznesenie č. 23/3/2016 – OZ v Jablonci schvaľuje predaj pozemku v obci Jablonec, katastrálne územie Jablonec, parc. č.
1065/3 o výmere 493m2 za cenu 0,20€ za m2, čo činí 98,60€ pani
Kirinovičovej Daniele, Jablonec 33, podľa §9a, odsek 8 b) zákona
č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Všetky
poplatky s tým spojené hradí kupujúci.
Uznesenie č. 24/3/2016 – OZ v Jablonci schvaľuje predaj pozemku v obci Jablonec, katastrálne územie Jablonec, parc. č.
1359/37 o výmere 480m2 za cenu 0,20 € za m2, čo činí 96,00 €
Ing. Vladimírovi Slovákovi a manželke Helene Slovákovej, Jablonec 280, podľa §9a, odsek 8 b) zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Všetky poplatky s tým spojené hradia kupujúci.
 Schválenie zámeru predaja pozemkov
(p. Kirinovičová Daniela a p. Ing. Vladimír Slovák)
Uznesenie č. 25/3/2016 – OZ v Jablonci schvaľuje zámer prevodu pozemku parc. č. 1065/2 o výmere 370m2, v k. ú. Jablonec, okres Pezinok, evidovaného na LV č 1, ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je, že r. Kirinovičová pozemok dlhodobo užíva, parcela je susediaca s parcelou č. 1065/3 na ktorej sa nachádza ich rodinný dom a pre iného záujemcu nie je na parcelu prístup. Pozemok parc. č. 1065/2 o výmere 370 m2 sa bude
predávať za cenu 0,20 € za m2, čo činí 74,00 € pani Kirinovičovej
Daniele, Jablonec 33. Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Uznesenie č. 26/3/2016 – OZ v Jablonci schvaľuje zámer prevodu pozemku parc. č. 1359/17 o výmere 318m2, v k. ú. Jablonec, okres Pezinok, evidovaného na LV č. 772, ako prevod
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je, že r. Slováková pozemok dlhodobo užíva, parcela je susediaca s parcelou č. 1359/37 na ktorej sa nachádza ich rodinný dom a pre iného záujemcu nie je
na parcelu prístup. Pozemok parc. č. 1359/17 o výmere 318 m2
sa bude predávať za cenu 0,20 € za m2, čo činí 63,60 € p. Ing.
Vladimírovi Slovákovi a manželke Helene Slovákovej, Jablonec
280. Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradia kupujúci.
 Schválenie záverečného účtu obce Jablonec za rok 2015.
Uznesenie č. 28/3/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2015 bez výhrad.
b) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 1.191,41€.
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Náučno-poznávací chodník

Obnovenie chodníka cez Orgáty
Určite sa mnohým z nás spájajú spomienky na detstvo k Orgátom. Trávili sme tam kopec času, či už
cez prázdniny, alebo aj počas školského roka. Stretávali sme sa tam s kamarátmi a hrávali sa rôzne
hry. Po čase však Orgáty zarástli trávou a dnešná mládež už tiež netrávi toľko času behaním po vonku. Preto sa dnes tešíme, že sa podarilo obnoviť cestičku popri potoku a vybudovať tam náučno-poznávací chodník.

K obnove chodníka prispelo niekoľko desiatok ochotných dobrovoľníkov, ktorí počas dvoch brigád zmenili cestičku popri našom potoku na nepoznanie. Ešte pred samotnými brigádami prešiel plánovanou trasou bager
UNC. Potom nastúpili usilovní občania a chodník razom
získaval reálne kontúry. Prvá brigáda sa konala 16. apríla a viedla od ihriska po opekanisko pod sušičkou. Druhá
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brigáda sa uskutočnila týždeň na to a obnovil sa úsek od
splavu po gocnocký mlyn, a zároveň od horného opekaniska po Silnicu. Občania za pomoci motorových píl, sekier, motýk, hrabieľ a iných nástrojov tak obnovili trasu od
Gocnoga až po školiace stredisko Silnica. Následne sa celý
úsek prešiel a očistil malotraktorom, za čo ďakujeme Petrovi Zápražnému a Tónkovi Hasíčkovi. Popri cestičke sa
taktiež vysadili lipy a pagaštany, ktoré by mali za pár rokov skrášľovať tento chodník. V najbližšej dobe sa na celom úseku plánuje osadenie lavičiek, košov a náučno-poznávacích tabúľ, na ktorých budú informácie o našej obci,
potoku Gidra, prítomnej faune a flóre, informácie o dĺžke
chodníka a mnoho iných zaujímavých informácií. Taktiež
by sa mala vybudovať 1,5 m široká lávka cez splav.
Slávnostné otvorenie náučno-poznávacieho chodníka sa uskutoční 6. augusta blízko mosta pri futbalovom
ihrisku. Občania si budú môcť prejsť celú trasu až po Silnicu. Už teraz má cestička veľký úspech. Slúži na behanie, cyklistiku alebo romantické prechádzky. Veríme, že
toto obnovenie chodníka priláka ešte viacej ľudí do Orgátov a zaspomínajú si tak na detské časy.
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Stavanie mája

Máj, máj,
máj zelený....
Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Aj keď u nás sa májové tradície líšia od
regiónu k regiónu, vo väčšine obcí sú spojené najmä s dedinskou zábavou. Ani naša obec v tomto
smere nie je výnimkou.
Tento rok vyšlo stavanie mája na posledný aprílový deň.
Slávnosť sa začala o 16. hodine, a to ukážkou predstavenia
PiGMALION alebo Ako Cíferčana naučiť slovenčine v podaní ochotníckeho divadla z Cífera. Nasledovalo slávnostné vztýčenie mája. Ako si určite väčšina všimla, máj dostal
tohto roku malú kozmetickú úpravu. Na mieste, kde sa máj
týči k oblohe sa osadila nová zdvíhacia pätka, vďaka ktorej nie je potrebná pomoc žeriavu. Stačili len laná a niekoľko ochotných a silných spoluobčanov a máj onedlho stál
tak ako mal. Počas celého aktu spievala, tancovala a o zábavu sa starala Trnavská cimbalovka. Keď už bol máj dostatočne oslávený, zábava pokračovala v priestoroch kultúrneho domu. Svojimi piesňami tešili zúčastnených naďalej cimbalisti z Trnavy a o občerstvenie sa postarali halmešské spolky. Jednota dôchodcov zabezpečila niečo pod zub,
či už cigánsku alebo pre deti hot-dogy, a samozrejme nealko. O tých, čo radšej vínko, sa postarali zas halmešskí vinári. Tí ponúkali v bufete svoje najlepšie odrody. Dobrá nálada sa niesla počas celého večera, tancovalo sa dlho do noci
a všetci pevne veríme, že táto tradícia bude v našej dedine
pokračovať aj naďalej.
4
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Deň detí

Naše deti oslavovali
4. júna 2016 obec Jablonec pripravila pre naše deti k ich
sviatku „DEŇ DETÍ“ krásny kultúrny program, atrakcie i súťaže. Na futbalovom ihrisku sa zišlo kopec detí, tí pomenší aj
v sprievode svojich rodičov.
V úvode mohli deti pozorovať psíkov pod vedením svojich pánov
psovodov, ako počúvajú na rôzne povely a rozumejú ľudskej reči. Následne sa naše deti nachvíľu ocitli v dávnych historických časoch, keď
sa ešte bojovalo mečmi a delami, kde ich svojím vystúpením preniesli rytieri z agentúry Hector z Trnavy. Mnoho detí si skúsilo z hliny vymodelovať na hrnčiarskom kruhu svoj prvý výtvor, či z rôznych materiálov
vyrobiť nejaký šperk alebo výrobok. Nechýbalo ani maľovanie na tvár,
vďaka čomu sa po futbalovom ihrisku pohybovalo veľa zvieratiek, kvetiniek i spidermanov. Tí, ktorí sa neodhodlali dať pomaľovať, si mohli zvieratko nechať vyrobiť z balónov. Vodný volejbal osviežil nejedného malého športovca, ktorý si mohol zakopať s loptou na brankára, zastrieľať
zo vzduchovky alebo luku na terč, zaskákať vo vreci, či prekonať lanovú
pyramídu. Skákaciemu hradu sa tešili najviac tí najmenší. Na záver, keď
sa už obloha zatiahla a začalo pršať, sa naše deťúrence mohli občerstviť
chutným hotdogom, špekáčkou, kofolou, či nanukom od tety Marišky
a prevziať si svoj diplom za účasť na akcii. Obec Jablonec opäť po roku
pripravila pre detí deň plný krásnych zážitkov a spomienok. Ďakujeme!
Ďakujeme poslancom, obecnému úradu a všetkým ochotným dobrovoľníkom z obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
týchto osláv.
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Z obecného zastupiteľstva

Jednota dôchodcov stále v akcii

Jednota dôchodcov v Jablonci
nezaháľa a mesiac čo mesiac sa stretáva, či už na schôdzach, alebo pri
rozličných aktivitách, ktoré organizuje. Či už sú to divadelné predstavenia ako: Mandragora v Trnave a
Jááánošííík po 300 rokoch v Bratislave, alebo účasť na športových hrách
pre dôchodcov v Pezinku, kde si naši

seniori mohli zasúťažiť v disciplínach ako: stolný tenis, streľba, vrh
guľou, hod granátom – pani A. Turnerová získala 3. miesto v II. kategórii, hod valčekom, či chôdza na 1 km
– pani PaedDr. Ľ. Krasňanová získala 3. miesto v II. kategórii. V apríli sa
Jednota dôchodcov vybrala navštíviť Národnú radu Slovenskej republi-

ky a Bratislavský hrad. Členovia Jednoty dôchodcov si vyskúšali prejsť
po schodoch pokrytých červeným
kobercom až do rokovacej sály a posedieť si na kreslách ministrov a poslancov vlády. To všetko i sprievodcu
zabezpečila Marika Haršanyová. Prezreli si aj miestnosti a vežu na Bratislavskom hrade a výlet ukončili dobrým obedom v Častej. Naši dôchodcovia, čo je obdivuhodné, stále vykazujú veľa sily, o čom svedčí ich hojná účasť na všetkých obecných brigádach, ako i pomoc pri organizovaní obecnej akcie Stavanie mája. Relaxačno – rekreačný pobyt v Piešťanoch, opekačka v Orgátoch, či návšteva slávnosti v Doľanoch pri príležitosti sviatku Svätého Cyrila a Metoda - to je len zopár ďalších aktivít,
ktorých sa zúčastnili členovia Jednoty dôchodcov.
Kronika Jednoty dôchodcov

Vínna cesta na Morave
Po roku, dňa 28. 5. 2016 sa halmešskí vinári a ich hostia na čele so starostom obce zúčastnili druhého ročníka
vínnej cesty v moravskej dedine Uherčice. Miestny spolok vinárov v Uherčiciach otvoril už sedemnásť degustačných pivníc, oproti minulému roku o dve viac. Kvalita vín,
tak ako na Slovensku bola veľmi vysoko hodnotená, čím
sa potvrdilo, že ročník 2015 sa vydaril aj u našich susedov
na Moravej, čo u mnohých vystavovateľov potvrdzovali ocenenia z jednotlivých regionálnych výstav vín. Vyvrcholením celej tejto vydarenej akcie, bolo pripravené príjemné posedenie pri miestnej cimbalovej muzike, kde sa
stretli všetci zúčastnení, vrátane vystavovateľov. Tancovalo sa, viedli sa rozhovory s hlbokými myšlienkami, vymieňali sme si poznatky, názory o pestovaní a ochrane viniča
a opäť sme sa zhodli, že o rok sa stretneme.
D.S. Júl 2016
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Deň matiek

Deň matiek

Máj – mesiac, ktorý dýcha kvetinovou vôňou. Mesiac, kedy sa v prírode rodí nový život a všetko
v puku sa rozvíja do krásy plnej života. Presne tak, ako matkine lono, ktoré je to najbezpečnejšie
miesto pre počatie nového života. Preto je tento mesiac ten najvhodnejší, aby si všetci uctili tú najkrajšiu a zároveň najzodpovednejšiu rolu – rolu matky.
Čo môže byť najväčším a najkrajším darom pre matky?
Zlatá retiazka, kytica kvetov či nový parfém? Veru nie. Tým
najkrajším darom je opätovaná láska detí. Keď jej deti slovami i skutkami prejavia, ako veľmi ju ľúbia. Ale deti to vedia iba vtedy, ak ich to niekto naučí, a to hlavne, ak im je
matka sama príkladom. Iba láskavá a ľúbiaca mama má tú
najväčšiu moc vychovať láskavých a ľúbiacich budúcich
otcov a budúce mamy.
Aj tento rok sa v Spoločenskom dome v Jablonci konala oslava pre všetky mamy, ktorú dojímavými slovami začal pán starosta obce Slavomír Pocisk spolu s pani Helenkou Mackurovou. Po ich príhovore prišla tá najkrajšia časť
celého programu – vystúpenie detičiek zo škôlky a školy.
Malí škôlkari sa zrazu premenili na krásne farebné chrobáčiky, ktoré tancovali a spievali v rytme jasu teplého slniečka. Tí najmenší zahnali strach do kúta aj vďaka pani učiteľkám, ktoré stáli pri nich ako ich ozajstné maminky. To
už mali všetky mamy v sále lesklé oči od sĺz dojatia a hrejivý pocit v srdiečku. Škôlkari ukončili svoj program nádherným tančekom malých kovbojov. Maličkých vystriedali
školáci, ktorí si svoju úlohu zobrali k srdcu tiež zodpovedne a nacvičovali si celé pásmo 3 mesiace dopredu. Zarecitovali krásne básne, zaspievali dojímavé pesničky, ba vyskúšali si aj úlohu hercov v krátkych divadielkach. Aj takto
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si deti vytvárajú kladný vzťah k matke a uvedomujú si, ako
dôležitá je mama v ich živote. Záverom celého programu
bolo famózne vystúpenie sólistu opery SND pána Ivana
Ožváta. Nejedna mama sa v spomienkach vrátila do čias
svojej mladosti, kam sa preniesla na ľúbivých melódiách
profesionálneho umelca. Po krásnom programe boli mamičky obdarené kvetinkou a mohli si oddýchnuť pri malom občerstvení, aby si užili nedeľné popoludnie, ktoré
bolo venované práve im.
Deň matiek je sviatkom všetkých mám, starých mám,
krstných mám. Obzvlášť bolestivé sú tieto chvíle pre matky, ktoré o svoje dieťa prišli. Nezabúdajme však ani na to, že
nie všetkým mamám bolo dopriate, aby mali svoje vlastné
deti. Je veľa žien, ktorým sa ich túžba nenaplnila napriek
tomu, že predsa veľmi chceli. Aj to sú mamy. Mamy celou
svojou dušou, ktorá bola a je plná túžby. Sú tety v detských
domovoch a rôznych zariadeniach pre deti, ktoré sa starajú o nevlastné deti. Aj to sú mamy. Napokon sú aj ženy, ktoré dostali možnosť byť matkou, no svojej úlohy sa vzdali. Aj to sú mamy. Nehodno nám ich súdiť, prečo. To vedia
iba ony. Mnohé preto veľmi trpia. Nech už je to akokoľvek,
každá žena je potenciálnou matkou. Potešme preto v tento krásny sviatok každú ženu, ktorú máme vo svojom okolí.
Mgr. Martina Sabová
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Školstvo

Ako sa mali naši školáci?
Ľudia zvyknú bilancovať určité obdobie, ktoré už prežili. Pre nás nastal čas, kedy sa môžeme zamyslieť, ako uplynul ďalší školský rok v našej malej škole.

Všetci „dospeláci“ poznajú ten pocit, že čas akosi rýchlejšie beží. Je to logické. Čím sme starší, tým máme viac
odžitého a skracuje sa nám obdobie, ktoré je pred nami.
Našťastie sú v našom živote naše ratolesti, ktoré do mozaiky života vkladajú jedinečné a nenahraditeľné skielka neopakovateľných tvarov a farieb. Výsledný obrázok je vždy
originál, ako keď pozeráte do kaleidoskopu.
Naši žiaci spolu s učiteľmi, rodičmi a všetkými, ktorí sa priebežne zapájali do školského kolobehu, vytvárali
počas tohto školského roka nespočetné množstvo rozličných obrázkov. Každý denne prispieval už len tým, že bol.
Podarilo sa nám spolu prežiť veľa krásnych chvíľ. Od začiatku roka deti vstrebávali obrovské množstvo informácií
a nových zážitkov. Svoje nadanie rozvíjali aj vo viacerých
záujmových krúžkoch. Vzájomnými stretmi sa učili poznávať a rozlišovať ľudské hodnoty. Pri jednotlivých situáciách
si vkladali do malých hlávok, čo je dobré a čomu sa treba
radšej vyhýbať. Ich malé osobnôstky sa určite formovali aj
návštevami niekoľkých divadelných predstavení, za ktorými sme cestovali do Bratislavy a Trnavy, alebo samotní aktéri pricestovali za nami. Tieto skúsenosti mohli deti prezentovať, keď sa samy ocitli v úlohe hercov a zahrali divadielka dôchodcom, mamičkám a všetkým ľuďom, ktorí ich prišli podporiť aj na našu každoročnú Vianočnú akadémiu. Mnohé akcie boli aj hudobne zamerané. Hudba
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je totiž jednou zo zložiek, ktoré ovplyvňujú vývin dieťaťa.
Ak sa deti správne namotivujú, vytvoria si také silné puto
k hudbe, že tiež zatúžia rozdávať radosť okolo seba práve prostredníctvom nej. Potom nie je problém nájsť také
deti, ktoré sa chcú zúčastniť aj hudobných súťaží, ako je
Slávik Slovenska, alebo samy vystúpia s hrou
na hudobný nástroj pred obecenstvom na vlastnom
školskom koncerte. A veru sa nám tu malé talenty rysujú. Iné deti zas veľmi rady skáču, behajú, súťažia, hrajú futbal a vybíjanú. Tie sa ochotne zapojili do športových akcií,
ktorých bolo počas roka niekoľko. Nemožno nespomenúť
ani úžasnú prechádzku, ktorú sme absolvovali po náučnom chodníku popri Gidre. Ďakujeme všetkým, ktorí zrealizovali tento úžasný nápad a vytvorili nádherné miesto
na oddych a načerpanie síl v prírode. Literárne talenty sa
mohli uplatniť v umeleckých prednesoch poézie a prózy
na Hviezdoslavovom Kubíne, alebo sa zapojiť do čitateľskej súťaže, kde deti predviedli plynulé a bezchybné čítanie. Matematickí géniovia mali možnosť uplatniť sa v matematických súťažiach, ako napríklad Pytagoriáda či Matematický klokan. Malí vedci si prišli na svoje v súťaži Všetkovedko. Užitočné informácie deti získali aj na besede so sokoliarmi, záchranármi RZP a hasičmi HaZZ Pezinok. A nezabudnuteľný zážitok nielen pre deti, ale aj pre pani učiteľky bolo stretnutie s manželmi žijúcimi v Anglicku, ktorí sa
číslo 2-2016

Privítanie jari
narodili v pre nás tak vzdialenej Afrike. Porozprávali nám
vlastné zážitky z detstva a deti si mohli konfrontovať svoj
život so životom čokoládkových detičiek v slnkom zaliatej
krajine. Keďže niet nad zážitkové učenie, určite nezabudneme na návštevu planetária a krásny výlet do Nitry. Nádherné mesto, ktoré je len pár kilometrov od našej dedinky.
Videli sme z každého rožku trošku.
Veru, toľko zážitkov za jeden jediný školský rok. Toľko
úžasných mozaík. Neopakovateľných a nádherných a stále sa meniacich. Jedno sklíčko v mozaikách je už však nemenné. Nemení tvary, ani farby. Aspoň nie tu, na Zemi.
Ale naďalej ostáva pri tých ostatných.A to je náš maličký
Sebinko. Všetci by sme si veľmi priali, aby mohol s nami
pretvárať ďalšie a ďalšie obrázky. No nie je v ľudských silách zmeniť ten okamih, keď sa jeho sklíčko navždy zastavilo. Nerozbilo sa, stále je. A tak, ako bola jeho malá dušička plná lásky a čistoty, tak teraz cez jeho sklíčko prechádzajú jagavé lúče a dopadajú na miesto, ktoré je nádejou
pre mnohých z nás. Sebinkova dušička je už tam, kde niet
hnevu, žiaľu a žiadneho sváru. Na mieste, kde znie láskou
naplnený hlas a spev, akému niet páru. Ako je vyjadrené

v jednej krásnej básni,nie je ďaleko, iba na druhej strane
našej cesty.
Sebinkovej maminke, ocinkovi a staršiemu bratovi Jarkovi ďakujeme za obrovskú podporu v tých najťažších chvíľach ich života. Chceme, aby ste vedeli, že Sebinko už bude každodennou súčasťou nášho života, myslíme
naňho keď vstávame, keď ideme spať, keď kostolné hodiny odbíjajú pravé poludnie a ešte veľakrát počas dňa. Chýba nám. Mali sme ho všetci veľmi radi.
Všetkým ostatným deťom prajeme, aby načerpali veľa
síl do ďalšieho školského roka. Skôr, ako sa začne, želáme
Vám, milé deti, aby ste zažili veľa krásnych a neopakovateľných zážitkov pri vode, v horách, hlavne však v blízkosti svojich najdrahších rodičov, príbuzných a známych, aby
sa Vaše sklíčka neustále menili a vytvorili Vám tak množstvo ďalších obrázkov, ku ktorým sa budete stále v spomienkach rady vracať. Všetkým, ktorí boli akoukoľvek súčasťou nášho kolobehu v školskom roku 2015/2016, zo srdca ďakujeme.
Krásne prázdniny!					
Prajú pani učiteľky zo školy

Dovidenia milá škôlka...
Deti dokončili školský rok rôznymi akciami organizovanými materskou školou.
V apríli sme navštívili, ako každoročne, Malokarpatskú
knižnicu v Pezinku. V máji sme sa vybrali do planetária
v Hlohovci, kde deti pomocou rozprávky spoznávali čaro
vesmíru, slnko, hviezdy, planéty, súhvezdia. Princ z rozprávky ukázal deťom aj kométu. Zúčastnili sme sa vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek. Deti pre svoje mamičky
s láskou pripravili tančeky, básne, piesne a veselé príbehy.
Jún sme začali plaveckým kurzom, ktorého sa zúčastnilo
17 detí a trval celý týždeň. Navštívili nás záchranári, ktorí
deťom priblížili svoju prácu a bábkové divadlo s predstavením o separovaní odpadu. Deti oslávili svoj deň MDD
súťažami, opekaním a karnevalom, ktorého sa zúčastnili
aj niektorí rodičia v maskách. Na výlet sme sa vybrali na
„Zverofarmu SEN“ a hrad Červený kameň, kde si deti pozreli dravce. Náš výlet sme zakončili výbornou zmrzlinou.
Dovidenia milá škôlka... touto pesničkou sa s nami opäť
rozlúčilo na rozlúčkovej slávnosti 12 predškolákov. Deťom
sme pripli slávnostné stužky, odovzdali osvedčenia a pamätné knihy. Spoločne sme rozkrojili rozlúčkovú tortu, zatancovali a zabavili s klaunom.
Všetci sa už tešíme na september, kedy prídeme do
číslo 2-2016

krásne vynovenej materskej školy s novo vytvorenou triedou a dvadsiatimi novými škôlkármi. Do kolektívu privítame nové kolegyne a deti sa budú môcť hrať v krásnej škôlkárskej záhrade.
Bc. Cíferská Mária, Riaditeľka MŠ
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Privítanie jari – 5. ročník
Už celkom tradičné oslavy príchodu jari sa konali tento rok v piatok, 29. apríla 2016 od 17,00 na ihrisku pri sušičke. Veľké poďakovanie patrí starým pánom Halmeša, PZ Gidra a všetkým rodinám, ktoré
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní tohto podujatia.
Tento rok by sme mohli tiež pomenovať ako prelomový, pretože úroveň sa nám opäť pozdvihla a okrem
tradičného stavania mája, výbornej
cigánskej, gulášika, sme pre vás pripravili novinky v podobe hot-dogov, maľovania na tvár, počas príchodu dostávali všetci náramky na ruku,
z ktorých sa neskôr žrebovali výhercovia tomboly, ktorá predstavovala fľašku dobrého vínka a 2x torta (jedna
pre detského výhercu, druhá z radu
dospelákov). O zábavu a do tanca
všetkým hrala živá hudba – Lederleitner a okolo 21.00 na hostí čakal veľkolepý ohňostroj. Všetci zúčastnení mali
k dispozícii veľkoplošný stan a keďže v podvečerných hodinách sa nám
trošku schladilo, tak boli pripravené aj
vyhrievacie lampy, ktoré sa postarali
o teplúčko.
Tento rok sa podujatie nieslo v duchu „POMÔŽEME PEŤKOVI“. Počas celého večera bola organizovaná zbierka pre malého Peťka. Vďaka všetkým,
ktorí prispeli čo i len maličkou sumou,
sa vyzbieralo neuveriteľných 422 €.
VŠETKÝM SA CHCEMSRDEČNE POĎAKOVAŤ, OPÄŤ SA UKÁZALO, ŽE JABLONČANIA MAJÚ OBROVSKÉ SRDCE.
ŠTATISTIKA PODUJATIA: 187 DOSPELÝCH A 70 DETÍ.... JEDINÉ ČO MÔŽEME
POVEDAŤ JE, ŽE ĎAKUJEME ZA TAKÚ
OBROVSKÚ ÚČASŤ, TOTO SME NAOZAJ
NEČAKALI, VEĽMI NÁS TO TEŠÍ.
Zisk z podujatia bol využitý na
kúpu nových, kvalitných a hlavne
bezpečných hojdačok na detskom ihrisku. Viac foto nájdete na www.zelenyjablonec.webnode.sk alebo na facebooku Zelený Jablonec.
Rod. Minaričová, členovia OZ
Zelený Jablonec
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Majáles na futbalovú nôtu
Rok ubehol ako voda a halmešskí futbalisti v máji opäť zorganizovali zábavu pre všetkých Jablončanov, priateľov a priaznivcov futbalu. Po vydarenom prvom ročníku sa ten tohtoročný majáles konal
7. mája v Kultúrnom dome a futbalisti si želali, aby bola zábava minimálne tak dobrá ako minulý rok.
O prípravy a organizáciu sa postarali domáci hráči z futbalového klubu. Ich úlohou bolo zabezpečiť všetko tak,
aby sa hostia cítili čo najpríjemnejšie. Výzdoba sa niesla v
tematickom duchu. Už na prvý pohľad bolo jasné, prečo sa
zábava volá futbalový majáles. Oproti minulému roku sa
zmenila kapela. Tento rok sa o dobrú náladu starala skupina New Generation. Ich skladby vytiahli na parket aj tých,
čo až tak radi netancujú. Pre hostí bola ďalej pripravená naozaj skvelá večera. Najprv sa podávala sviečková a neskôr
pečené prasa, takže si určite každý pochutil. Na pitie bolo
prichystané víno a v bufete sa dalo kúpiť aj niečo tvrdšie.
Súčasťou programu bola opäť aj tombola, kde sa dali vyhrať užitočné, ale aj hodnotné ceny. Hostia sa celý večer
dobre bavili a tí najvytrvalejší odchádzali domov až nad
ránom. Futbalisti veria, že sa z tejto zábavy stane tradícia
a o rok sa začiatkom mája stretneme znova.

Do novej sezóny s vyššími ambíciami
Pred začiatkom jarnej časti boli naši futbalisti na 12. mieste a tak bolo cieľom toto postavenie vylepšiť. To sa nakoniec nepodarilo a aj na konci sezóny im patrilo rovnaké umiestnenie.
Mužstvo vstupovalo do odvetnej časti s ambíciou posunúť sa v tabuľke vyššie a vyhnúť sa tak
bojom o záchranu. Napokon sme však takmer do
posledného kola hrali o to, aby sme v budúcej sezóne nespadli do 6. ligy. Ako sme už písali aj v poslednom vydaní, káder bol pomerne úzky, čo sa
nakoniec ukázalo ako hlavný problém. Navyše sa
k tomu pridali aj zranenia, čo spravili túto polsezónu ešte náročnejšiu. Tréningová morálka tým pádom nebola taká, akú by sme si všetci predstavovali a to sa následne odzrkadlilo aj v zápasoch.
Svetlým momentom bolo domáce víťazstvo proti
víťazovi ligy z Borinky, ktorým naši futbalisti uštedrili jedinú prehru v celej sezóne. Oživenie priniesli taktiež noví hráči Štefan Bodiš a Pavol Hrnčiar, ktorí strelili niekoľko dôležitých gólov a prispeli k záchrane. Napriek snahe, sa nepodarilo poskočiť tabuľkou vyššie a s celkovým sumárom 5 víťazstiev, 5 remíz, 14 prehier a 20 bodov skončili seniori na 12. mieste. Pod
nami skončili Dubová a Pernek, ktorý sezónu ani nedohral. Momentálne sme v dovolenkovej fáze, onedlho začínajú tréningy a čochvíľa aj nová sezóna. Trénerom zostáva František Čechovič. Káder sa bude musieť teraz doplniť o niekoľko hráčov,
ktorí doplnia domáce gro. Veríme, že mužstvo sa dobre poskladá a v novej sezóne sa bude dariť viacej ako v tej poslednej.
číslo 2-2016
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Ako skončili naši najmenší futbalisti
Sezónu má za sebou aj futbalová prípravka, ktorá v jarnej časti odohrala celkovo 12 zápasov. Deti
pod vedením kapitánky Simonky Holanskej zabrali pred koncom súťaže naplno a v posledných 3 zápasoch získali 7 bodov, čo po súčte všetkých bodov stačilo na konečnú 12. pozíciu v tabuľke.
Táto sezóna bola zároveň poslednou pre našich dvoch
prípravkárov – Šimona Podhorského a Richarda Štefíka. Ďakujeme im za pomoc aj podporu tímu a zároveň im želáme
úspech v ďalšom účinkovaní v žiackych kategóriách.
Veľké ďakujem patrí aj ľuďom, ktorí počas sezóny predstavovali oporný pilier tréningového procesu a svojou nezištnou pomocou pri organizácii a logistike majstrovských
zápasov vytvorili pre našich prípravkárov stabilné zázemie.
Obzvlášť ďakujeme Michalovi a Denise Holanským, Antonovi Kutášovi a Miroslavovi Minarovičovi. Súdržnosť, bojovnosť
a neutíchajúci hlad po nových víťazstvách stmelil kolektív
našich prípravkárov a veríme, že vyústením vynaloženého
úsilia pre budúcu sezónu bude posun v tabuľke o pár priečok vyššie. 
Martin Richnák

Malí hokejbalisti súťažili o pohár starostu
Hokejbalové združenie Jablonec usporiadalo 16. 6. 2016 žiacky hokejbalový turnaj o „Pohár starostu obce Jablonec“, na ktorom sa zúčastnili mužstvá ZŠ Budmerice, ZŠ Častá, Jokerit Pezinok a domáci Halmeš Predátors. Turnaj bol venovaný „im memoriam“ nášmu malému kamarátovi Sebastiánkovi Marekovi, ktorý nás navždy opustil 15. apríla 2016 vo veku 8 rokov.

Turnaj sa odohral v plnom nasadení za krásneho počasia systémom každý s každým, potom nasledoval zápas
o 3. miesto a následne finále.
1. Halmeš – Budmerice 7:2
2. Pezinok – Častá		
15:1
14

3.
4.
5.
6.

Pezinok – Budmerice
Halmeš – Častá		
Častá – Budmerice
Halmeš – Pezinok

3:8
15:0
1:12
8:0

číslo 2-2016

Spoločenská kronika a inzercia
O 3.miesto: Jokerit Pezinok – ZŠ Častá s ktorého sa radovali chlapci z Pezinka po vysokej výhre 23:2.
Finálový zápas medzi domácimi Halmešanmi
a ich susednými rivalmi z Budmeríc bol nesmierne vyrovnaný a dlho sa hralo bez gólov. Nakoniec
však zápas lepšie zvládli domáci chalani a po presvedčivej výhre 8:1 obsadili 1. miesto. GRATULUJEME.
Zostava domácich: Jaroslav Marek, Jakub Rúžek, Roman Ochaba, Michal Čierňava, Alexandra Štetiarová, Šimon Sabo, Timotej Bacigál, Marek Černík, Miško a Maťko
Holanský, Alan Kohút a tréner Branislav Hagara.
Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený hráč domácich Jaroslav Marek, ktorý nastrieľal súperom 18 gólov.
Najlepším brankárom turnaja sa stal domáci brankár Roman Ochaba, ktorý za svoj chrbát pustil najmenej

Narodili sa

Lilien Kim, Jablonec 42
Yasmina Ben Mbarek, Jablonec 22
Sára Cíferská, Jablonec 379
Matúš Ševčík, Jablonec 111
Tomáš Švorc, Jablonec 58

Opustili nás:

Kristína Baričiaková, vo veku
88 rokov, Jablonec 253
Ladislav Dzíbela, vo veku 91 rokov,
Jablonec 106
Sebastián Marek, vo veku 8 rokov,
Jablonec 328
Oľga Jakubovie, vo veku 69 rokov,
Jablonec 269
František Švorc, vo veku 76 rokov,
Jablonec 275

číslo 2-2016

Jubilanti:

gólov a skvelým výkonom podržal svoje mužstvo. Rastie
nám nový talent.
Najlepším strelcom sa stal hráč Budmeríc Samo Machala, ktorý rozvlnil sieť 20 krát. Všetkým srdečne GRATULUJEME a prajeme veľa ďalších športových úspechov.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným hráčom za ich skvelé výkony, starostovi obce za pekné poháre a medaile, rozhodcom za korektné rozhodovanie, návštevníkom za povzbudzovanie a podporu a taktiež ďakujem organizátorom za celkový priebeh, obsluhu
a ukončenie turnaja a darcom, ktorí dobrovoľne prispeli na
rozvoj hokejbalu v našej obci. Pevne verím, že takého turnaje budú aj naďalej v našej obci pokračovať a teším sa na
ďalší ročník.
Alexander Hagara
predseda hokejbalového združenia Jablonec

50 rokov
Igor Kaňuch, Jablonec 347
Jozefína Švorcová, Jablonec 24
Anna Horváthová, Jablonec 70
60 rokov
Pavel Dobrovodský, Jablonec 53
70 rokov
Rudolf Tešlár, Jablonec 131
Miroslav Strezenický, Jablonec 216
Rozália Hlavinová, Jablonec 218
85 rokov
Irena Kyrinovičová, Jablonec 151
90 rokov
Františka Ochabová, Jablonec 149
V mene redakcie Halmešského Hlásnika prajeme všetkým našim jubilantov všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie a radosť do života.

Poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa dňa 25. 6. 2016 prišli rozlúčiť a na poslednej ceste odprevadiť nášho otca, brata,
strýka, švagra, svokra, dedka a pradedka Františka Švorca. Všetkým ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Úprimná vďaka
patrí pánovi farárovi Jankovi Benkovskému za
dôstojnú rozlúčku so zosnulým.
Smútiaca rodina.

Spomíname
Dňa 21. 6. 2016 uplynulo 17
rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko a pradedko Bohumil Tibenský. S úprimnou láskou
a vďakou spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku.
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Oznamy a pozvánky

Všimli ste si?
Na obecnom úrade máme stránkovú miestnosť, v ktorej sa nachádzajú
rôzne tlačivá, časopisy, brožúry, reklamné letáky a pod. Ale tiež je tam umiestnená zelená škatuľa, ktorá je určená na
zber opotrebovaných batérií. Zbierajú sa batérie z telefónov, klasické baterky, tuškové, baterky z hodiniek a pod.
Zber batérií zabezpečuje firma insa s.r.o.
a podrobnejšie informácie nájdete aj na
stránke www.malebaterky.sk. Spoločnosť má licenciu na výkon zberu a spracovania tohto druhu odpadu a zároveň
má aj zmluvu s obcou Jablonec. Zberom batérií týmto spôsobom dávame
šancu na recyklovanie použiteľných látok z batérií na ďalšie použitie a tiež dávame šancu našej prírode, ktorá nebude trpieť naším nezodpovedným správaním. Preto, ak máte použité baterky, ktoré chcete vyhodiť, zastavte sa na
obecnom úrade a odovzdajte ich do
škatule, ktorá je na to určená. Aj týmto
malým krokom dokážeme urobiť veľa.
Na pošte sa objavil takýto žltý kontajner, ktorý nám priniesla naša zberová spoločnosť .A.S.A. s.r.o., ktorý slúži na zber opotrebovaných žiaroviek.
Opäť je to jeden z krokov k našej prí-

rode, aby sme sa správali zodpovedne a triedili odpad. Nad kontajnerom je
umiestnený informačný leták, rovnako
bližšie informácie získate aj na stránke
www.ekolamp.sk, rovnako sú na
obecnom úrade aj informačné letáky.
Obec Jablonec vydala v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nové Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec. Vo VZN je presne opísaný spôsob triedenia jednotlivých druhov odpadov. V tomto roku bude prebiehať
zber odpadu ešte podľa nastavených
pravidiel, nakoľko spoločnosť NATURPACK zastrešuje verejné obstarávanie
pre 12 obcí, následne by mali byť dodané zberné nádoby na jednotlivé druhy odpadov. Po realizácii projektu budú
do obce dodané aj kompostéry a drviče. Mnohí z vás by privítali kompostéry
už dnes, len žiaľ musíme počkať na realizáciu projektu. Zatiaľ vás chceme požiadať o trpezlivosť a rozumné nakladanie s odpadom, keďže naša obec nemá
zberný dvor.
Mgr. Jana Jašurková
– zamestnankyňa OÚ

Oznamy
Otvorenie jabloneckého náučno-poznávacieho chodníka
6. 8. 2016 o 10.00 hod. pri futbalovom
ihrisku v Jablonci.
Následný presun po chodníku na Silnicu,
kde obec Jablonec s obcami Budmerice,
Vištuk, Báhoň a Cífer organizuje akciu 311.
výročie bitky pri Silnici spojené s varením
gulášu.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Materskej školy
a škôlkarskej záhrady v Jablonci
5. 9. 2016 o 9.00 hod.

Úcta k starším
nedeľa 16. 10. 2016 o 15.00 hod.
Posedenie v KD s občerstvením

Súťaž vo varení guláša
sobota 22. 10. 2016 so začiatkom o 10.00
a vyhodnotením o 14.00 hod. pred KD.
Akcia je spojená s výstavou ovocia a zeleniny v KD a tiež prehliadkou veteránov.

Mikuláš
nedeľa 4. 12. 2016 o 15.00 hod. Podujatie spojené s ozdobovaním a symbolickým rozsvietením vianočného stromčeka pred KD.

Vianočné trhy
sobota, nedeľa 10. – 11. 12. 2016
Budete si môcť zakúpiť vianočné ozdoby
i rôzne výrobky, ako aj ochutnať špeciality našich starých mám, vianočnú atmosféru budú doprevádzať hudobné i divadelné vystúpenia. Organizuje obec Jablonec v spolupráci so základnou školou,
materskou školou, Jednotou dôchodcov
i Spolkom vinárov Jablonca.
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