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Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám aj
touto cestou v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú ľudské hodnoty – chceme byť
k sebe prívetiví a láskaví, byť dobrí navzájom k sebe, rozdávať radosť,
pomáhať druhým...
Pomoc je ďalší rozmer vianočných
sviatkov. Som skutočne veľmi potešený koľko občanov v našej obci myslí i na svojich susedov, kamarátov
a spoluobčanov, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujem Vám milí Jablončania,
ktorí nezištne a v skrytosti obetujete svoj čas, energiu i peniaze, len aby
Ste pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Či už nakúpite, navaríte dobré jedlo, napíšete projekt, pomôžete

opraviť pokazené... len, aby Ste pomohli. Ešte raz veľké ďakujem.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov
a všetci vieme, že bez tradícií nie sú
Vianoce tým pravým – vianočné koledy, modlitby, tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, vianočné oblátky s medom... Úprimne chcem poďakovať všetkým Jablončanom, ktorí
sa podieľajú celoročne na obnovovaní tradícií v našej obci. Či už ide o Vianočné trhy, varenie kapustnice či gulášu, fašiangy a maškare, hodové slávnosti atď. Hreje ma pri srdci, keď vidím, s akým nadšením sa každý z Vás
usiluje pomôcť, zorganizovať to ktoré podujatie, len aby sa mohli Jablončania zabaviť, zasmiať, pozhovárať sa,
stráviť spoločný čas a bližšie sa spoznať. To som si veľmi prial a dnes sa

z toho teším, keď vidím, že moje sny
sa premieňajú v skutočnosť.
Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a pokoja. Verím, že sa poschádzate všetci pri prestretom stole preplnenom tradičnými jedlami
a ozdobenom stromčeku. No nielen to. Verím, že spoločné stretnutie
v kruhu rodiny zaplaví srdce každého z nás radosťou a vďačnosťou, že
máme jeden druhého.
Vo svojom mene ako i v mene
obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu chcem popriať
všetkým občanom požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov,
nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou,
zdravím a Božím požehnaním po celý
Nový rok.
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
V druhom polroku zasadalo obecné zastupiteľstvo hneď štyrikrát. Starosta obce a poslanci sa najprv
stretli v júli na mimoriadnom zasadnutí, nasledovali ďalšie riadne schôdze obecného zastupiteľstva
na konci septembra, ďalej v novembri a posledná sa konala 14. decembra. Čo dôležité sa na rokovaniach schválilo, si môžete prečítať nižšie.
*
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Schválenie predaja pozemkov (p. Kirinovičová Daniela a p.
Slovák Vladimír) na základe zverejneného zámeru predaja.
Uznesenie č. 34/M01/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje predaj 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 eur za m2, čo činí 74,00 eur pani Kirinovičovej Daniele, Jablonec 33. Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí
kupujúci.
Uznesenie č. 35/M01/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje predaj 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 eur za m2, čo činí 63,60 eur p. Ing. Vladimírovi
Slovákovi a manželke Helene Slovákovej, Jablonec 280. Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradia kupujúci.
Schválenie nového formátu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
Starosta informoval, že sa menil formát PHSR, kvôli možnostiam
čerpania eurofondov. Obsahovo sa PHSR nemenilo.
Uznesenie č. 36/M01/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje nový formát PHSR na roky 2014 – 2022 s následným zapracovaním pripomienok.
Schválenie zriaďovacej listiny ZŠ Jablonec
Obecný úrad v Jablonci predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva novú zriaďovaciu listinu Základnej školy v Jablonci, nakoľko pôvodná zriaďovacia listina z roku 2002 už neplní svoju pôvodnú funkciu. Pôvodná zriaďovacia listina bola vydaná ešte pred rozdelením
kompetencií z Okresného úradu na Obec. Jedná sa o prenesenú kompetenciu na obec podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zriaďovacia listina bola zverejnená na úradnej tabuli a na obecnej webovej stránke 14. 9. 2016. Oproti zverejnenému návrhu zriaďovacej listiny sa upraví „suma spolu“ z uvedených 37 501,29 eur na 66 328,29
eur. Suma predstavuje cenu budovy Základnej školy a majetok v ZŠ
podľa súpisu majetku ku dňu 31. 8. 2016. Následne dal starosta hlasovať za novú zriaďovaciu listinu Základnej školy v Jablonci.
Uznesenie č. 40/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
schvaľuje úplné znenie Zriaďovacej listiny Základnej školy, 900
86 Jablonec č. 59.
Schválenie nájomného v nájomnom bytovom dome súp. č.
208 nachádzajúceho sa na parcele č. 197/2 a č. 198/2 v obci
Jablonec

*

Uznesenie č. 42/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje
a) výšku nájomného 4,9499% z obstarávacej ceny bytu, ktorá sa
skladá zo zložiek: 2,92% z obstarávacej ceny bytu ako splátka
úveru ŠFRB, 0,9299% z obstarávacej ceny bytu ako platba do
fondu opráv, 0,6% z obstarávacej ceny bytu ako platba na režijné náklady a 0,5% z obstarávacej ceny bytu na zisk obce
b) nájomné v jednotlivých bytoch podľa priloženej tabuľky
c) nájomné je splatné do 15. dňa v mesiaci za príslušný mesiac
bezhotovostne
Schválenie nájomného v nájomnom bytovom dome súp. č. 205
nachádzajúceho sa na parcele č. 199/2 a č. 200/6 v obci Jablonec
Uznesenie č. 43/4/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje
a) výšku nájomného 4,95% z obstarávacej ceny bytu, ktorá sa
skladá zo zložiek: 2,65% z obstarávacej ceny bytu ako splátka
úveru ŠFRB, 1% z obstarávacej ceny bytu ako platba do fondu
opráv, 0,8% z obstarávacej ceny bytu ako platba na režijné náklady a 0,5% z obstarávacej ceny bytu na zisk obce
b) nájomné v jednotlivých bytoch podľa priloženej tabuľky
c) nájomné je splatné do 15. dňa v mesiaci za príslušný mesiac
bezhotovostne.
Tabuľky s novými výškami nájomného nájdete na stránke
www.jablonec.sk
Uznesenie č. 45/4/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 1319,99 eur na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budovy Materskej školy.
Uznesenie č. 46/4/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje použitie disponibilných prostriedkov vo výške 39
953,89 eur na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budovy Materskej školy.
Uznesenie č. 47/4/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po
prerokovaní schvaľuje I. úpravu rozpočtu obce Jablonec pre rok
2016 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.,
v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z.
a) celkové príjmy obce Jablonec vo výške 618 021,43 eur
b) celkové výdavky obce Jablonec vo výške 618 021,43 eur
Uznesenie č. 53/5/2016: Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jablonec.
Uznesenie č. 55/5/2016: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje kúpu pozemkov parc. č. 200/6 a 200/1 v katastri obce Jablonec.

Chceli by sme vás taktiež informovať o zmene v obsadení poslancov obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Jablonci uvoľnil Ing. Matúš Fekete písomne dňa 22. 11.
2016. Náhradníkom na uvoľnený post sa stal Ján Meszároš ml.
Na decembrovom rokovaní obecného zastupiteľstva sa schvaľoval
návrh rozpočtu na rok 2017 a VZN č.5/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého
vlastníkom je obec Jablonec. Výsledky z tohto zasadnutia si môžete
prečítať na www.jablonec.sk v sekcii Samospráva/Zápisnice.
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Vianočné trhy

Vianočný víkend pod jednou strechou
Po minuloročnom úspechu premiérového ročníka sa Vianočné trhy vrátili do Jablonca opäť. Počas
dvoch dní, 10. a 11. decembra, ste mohli zažiť príjemnú vianočnú atmosféru v priestoroch Kultúrneho domu v Jablonci.
Vianočné trhy zorganizovala obec Jablonec v spolupráci s Jednotou
dôchodcov a spolkom vinárov. Jablončania, ale aj hostia z okolitých obcí
mali možnosť stráviť príjemný čas v spoločnosti priateľov, rodiny alebo
známych a zabudnúť nachvíľu na predvianočný zhon a svoje starosti.
Navyše ste tu mohli nájsť darček pod stromček pre svojich blízkych
alebo aspoň inšpiráciu na vianočné prekvapenie. Stánky ponúkali naozaj
množstvo rôznych výrobkov. Kúpiť ste si mohli krásne vianočné ozdoby,
sviečky, adventné vence, knihy, šperky, pletené hračky alebo koláčiky či
iné dobroty. Takisto ste si mohli domov odniesť chutné domáce výrobky zo zabíjačky alebo z medu. Svoj stánok mala aj základná škola, kde ste
si mohli zakúpiť vlastnoručne vyrobené diela našich žiakov.
K vianočným trhom neodmysliteľne patrí aj dobré jedlo a taktiež niečo „na zahriatie“. Vinári vo vianočných čapiciach ponúkali návštevníkom
varené víno, punč, domáce pálené, ale aj mastené chleby s cibuľou alebo s oškvarkovou nátierkou. Jednota dôchodcov zasa pripravovala dobroty pre hladošov. Výborná kapustnica, lokše na slano aj na sladko, cigánska pečienka, klobásy, pagáče či praclíky čakali na svojich záujemcov.
Súčasťou trhov bol aj bohatý kultúrny program. Predviedli sa jablonecké hudobné talenty, svoje umenie ukázali členovia Folklórneho súboru Viničiar a vystúpil aj Maroš Oscitý z Budmeríc so svojou harmonikou. Vrcholom nedeľňajšieho programu bola Vianočná akadémia, teda
predstavenie detí z našej základnej školy. Tie si pre nás pod taktovkou
pani učiteliek pripravili zábavný a poučný program, ktorý rozveselil každého v sále.
Vianočné trhy priniesli aj tento rok medzi ľudí pohodovú sviatočnú atmosféru a príjemne nás naladili na príchod Vianoc. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa pričinili o to, aby sa takáto skvelá akcia mohla uskutočniť a veríme,
že v tradícii budeme pokračovať aj o rok.
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Mikuláš

Vitaj, Mikuláš!
Jedna legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často večer prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. Keď videl chudobnú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli dať rodičia nič na večeru, do obloka im vložil jedlo, hračky i mince. Nik nevedel, kto je tým dobrodruhom, lebo Mikuláš chcel zostať utajený. Od
tých čias vznikla tradícia sviatku svätého Mikuláša.
Aj detí v našej obci sa stretli s Mikulášom, ktorého priviezli aj s jeho pomocníkmi – anjelmi a čertom na saniach
kone. Mikuláš slávnostne rozsvietil vianočný stromček
pred obecným úradom, ktorý naše šikovné a dobré deti
vyzdobili vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami. Následne všetkým dobrým deťom v kultúrnom dome
odovzdal balíčky so sladkosťami. Niektoré deti si pre Mikuláša ako poďakovanie pripravili aj rôzne veršovačky
a pesničky.
A tak ako bolo v úvode spomenuté, že Mikulášovi záležalo na tých núdznejších, aj náš starosta v spolupráci s organizáciou Samaritan´s Purse (Operácia Vianočné dieťa
2016) prichystali pre cca 36 detí z našej obce balíčky. Poslaním projektu je zrozumiteľne a prakticky demonštrovať
Božiu lásku sociálne odkázanejším deťom po celom svete. Koordinátori projektu na Slovensku rozpovedali deťom
jednoduché evanjelium o tom, prečo sú Vianoce a prečo
sa dávajú darčeky.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pre naše deti prichystali „Mikuláša“.
4
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Vianočná akadémia

Neberme deťom Vianoce

Čoraz častejšie počuť z úst dospelých vetu: „Nemám čas!“ Zrýchlená moderná doba plná stresu a povinností nám stavia stále väčšiu barikádu, za ktorou my, dospelí, čoraz častejšie hľadáme únik pred
svetom. Nastal predvianočný čas. Je niekoľko dní do Vianoc. Mnohí z nás hundrú a šomrú: „Všade samé Vianoce! To sa už nedá vydržať!“ Ľudia behajú z obchodu do obchodu a naháňajú sa za
všetkým, čo súvisí s Vianocami.
Aj deti cítia, že sa blížia Vianoce. Ale kým mnohí dospelí by pred nimi najradšej utiekli, deti ich túžobne očakávajú. U nás v škole si ich dokonca nenápadne privolávali. Poozdobovali si triedy výtvarnými prácami s vianočnou
a zimnou tematikou. Rozprávali sa o vysnívaných darčekoch. Podaktoré z detí mali aj menšie obavy, či boli skutočne dobré a či pod stromčekom niečo nájdu. Okrem školských povinností, ktorých nie je málo, všetci usilovne vyrábali vianočné výrobky na predaj, ktorý je spojený s vianočnými trhmi v obci. Tiež mali plné ruky práce, aby sa
dôkladne pripravili na tvorivé dielničky. Vari najzodpovednejšou úlohou každého v škole v predvianočnom období je každoročná Vianočná akadémia. Tento rok si deti pripravili skutočne pestrý program plný spevu, tanca, prednesu a divadelných predstavení. Samotné deti sa pri nácviku učia, že to chce naozaj disciplínu, časté skúšky, ale
hlavne súdržnosť a súhru všetkých, ktorí sú súčasťou našej
malej školy. Vianočná akadémia je darček od detí pre Vás,
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milí rodičia, a aj pre všetkých dospelých. Chcú Vás potešiť,
aby ste sa na chvíľu zastavili, aby ste sa na svet aspoň nakrátko dívali ich detskými očami, aby ste objavili to pravé
čaro Vianoc a aby Vám ukázali, ako nádherne sa dá spoločne fungovať.
A tak milé naše deťúrence! My “dospeláci“ sa posnažíme, aby sme Vám nebrali Vianoce. Prajeme Vám, aby ste neboli zasypané hŕbou darčekov, s ktorými sa budete musieť
hrať samé v izbe za zatvorenými dverami, pretože my dospelí nemáme na hranie čas. Tiež Vám želáme, aby sa Vaše
srdiečko roztĺklo ako zvon, keď sa priblíži Štedrý večer plný
prekvapení a zázračných chvíľ. Nech ucítite pravú vôňu ihličia a všetkých dobrôt, ktorými sú presýtené Vaše príbytky
počas Vianoc a na ktoré si spomeniete, aj keď vyrastiete. Ale
čo Vám prajeme zo všetkého najviac, aby ste v každom okamihu svojho života cítili lásku rodičov, ktorá je pre Vás tým
najkrajším darčekom.
Šťastné a veselé vianočné sviatky prajú pani učiteľky.
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Čo sa udialo v obci

Halmešské hody po rokoch opäť na kole
Mnohí z vás si určite pamätajú na hodové zábavy pod holým nebom v areáli kúpaliska. Tento rok sa
podarilo tradíciu obnoviť a vrátiť halmešské hody opäť na kolo.
Víkend 23. a 24. júl patril v Jablonci Hodovým slávnostiam. Kolotoče a rôzne atrakcie prišli do dediny už
o deň skôr, takže naši najmenší, často
v sprievode svojich starších súrodencov či rodičov, sa mohli do sýtosti zabávať už od piatka.
Sobotňajší program bol sústre-

dený na tradičnú hodovú zábavu.
Priestor vedľa starého kúpaliska prešiel
skrášľovacou kúrou a mnohí cítili nostalgiu pri príchode na obnovené kolo.
Betónová plocha sa zmenila na tanečný parket a Jablončania si tak mohli
zaspomínať na staré časy, keď na ňom
vykrúcali svoje partnerky. O zábavu

a dobrú náladu sa celý večer starala
skupina EXIL. Ľudia sa výborne bavili a tí najvytrvalejší odchádzali domov
v skorých ranných hodinách.
Nedeľa, ako sme si už za predchádzajúce roky zvykli, patrila futbalu.
Okrem tradičného zápasu jabloneckých seniorov, ktorí si zmerali sily s Cíferom, sa tento rok uskutočnili aj ďalšie
zápasy. Svoj hodový zápas odohrali aj
naši najmenší prípravkári, taktiež proti Cíferčanom. Zaujímavým pre oko diváka bol určite aj zápas výberu starostov Slovenska, ktorí sa tento rok stali
majstrami Európy. Členom tohto tímu
je aj náš starosta Slavomír Pocisk, ktorý
si taktiež zahral na domácom trávniku.
Medzitým pokračoval kultúrny
program na kole, ktorý bol venovaný
našim starším spoluobčanom. Najprv im zahrala dychovka DYCHBAND
a potom vystúpil operný sólista Slovenského národného divadla Ivan
Ožvát. Na záver sa predstavil Maroš
Oscitý s kapelou.
Hodové slávnosti v Jablonci sa
vydarili, priniesli zaujímavý program
pre všetky vekové kategórie a týmto sa chceme poďakovať pánovi
starostovi za uskutočnenie myšlienky vrátenia hodov na kolo a v neposlednom rade ďakujeme obci Jablonec a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili na organizovaní
Hodových slávností.

Uctili sme si padlých hrdinov
Dňa 11. novembra o 11.00 hod. sme sa zišli spolu s našimi seniormi a žiakmi a učiteľkami základnej školy pri pomníku padlých hrdinov 1. svetovej vojny pri kostole, aby sme si pripomenuli „Medzinárodný Deň veteránov“ a venovali sme pietnu spomienku všetkým obetiam ozbrojených konfliktov. Súčasťou spomienky bol príhovor riaditeľky základnej školy Štěpánky Oscitej a položenie venca k pomníku.
6
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Chutné guláše, veterány
aj výstava ovocia a zeleniny
Milovníci kotlíkového guláša nemohli chýbať 22. októbra na už tradičnej súťaži o najlepší guláš.
Podujatie, ktoré organizujú obec Jablonec v spolupráci s Halmešskými vinármi, sa tento rok odohrávalo premiérovo na kole v areáli starého kúpaliska.
Organizátorom opäť raz vyšlo počasie. Aj keď počas týždňa určite tŕpli, nakoniec bola sobota nádherne slnečná. Tento rok sa súťaže zúčastnilo
osem družstiev. Najprv si vybrali svoje
stanovištia, rozložili veci, nachystali potraviny a pustili sa do práce. Ani sa človek nenazdal a už sa vzduchom niesla
omamujúca vôňa gulášov. Mohla začať
degustácia. Guláše boli naozaj chutné,
niekomu chutil viac od jedných, niekomu zas od druhých. Vizitkou skvelých
gulášov boli onedlho prázdne kotlíky. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov.
Opäť sa vyhodnocovali dve kategórie - hlas ľudu a cena poroty. Najlepším
gulášom na základe hlasovania prítomných ľudí sa stal ten od družstva Tomra
pod vedením Drahoša Siváka, ktoré tak
obhájilo minuloročné víťazstvo. Rovnaký názor však nemala porota zložená zo starostov okolitých dedín. Tí rozhodli, že najlepší guláš navarili Kvetinárky z Jablonca – rodina Kutašová a rodina Lopašovská. Víťazom gratulujeme.
Súčasťou podujatia, ako aj po minulé roky, bola výstava ovocia a zele-
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niny v kultúrnom dome. Návštevníci mohli obdivovať tekvice rôznych
tvarov a farieb, krásne jabĺčka, hrušky
a mnoho iného od našich pestovateľov. Pri pohľade na niektoré druhy zeleniny ste určite v tichosti závideli.
Spestrením celého dňa bola aj
prehliadka historických vozidiel. Majitelia veteránov vyvetrali svoje táto-

še naposledy v tejto sezóne a ich poslednou zastávkou bola naša dedina. U nás sa uskutočnilo aj záverečné
vyhodnotenie celej sezóny a ocenenie jednotlivých posádok. Medzitým
mohli malí aj veľkí obdivovať nablýskané veterány pekne zblízka. Mnohí
si domov odniesli aj peknú spomienku v podobe fotky.
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Čo sa udialo v obci

Nové autobusové zastávky
V roku 2016 sa obec Jablonec podujala na rekonštrukciu
autobusových zastávok, ktoré sú v havarijnom stave.

Realizácia projektu bola náročnejšia ako sme predpokladali. Súčinnosť bola nutná so stavebným úradom, dopravnou políciou a regionálnymi cestami. Napriek všetkým
prekážkam a čakaniam na rôzne povolenia sme začali s realizáciou zastávok koncom októbra. Ako prvá sa rekonštruuje zastávka na „hornom konci“ obce pri IBV Sever. Najprv
sa vybudoval nasvietený priechod pre chodcov a osvetlenie priechodu. Neskôr sa pokračovalo s výstavbou samotnej zastávky a priestoru okolo nej. V týchto dňoch by mala
byť rekonštrukcia už hotová. Rovnaký scenár čaká aj ďalšie
zastávky v Jablonci.
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Obec Jablonec dostala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) na realizáciu rekonštrukcie
autobusových zastávok vo výške 6 000 eur. Poskytnutá dotácia bola v plnej výške použitá na nákup materiálu na vybudovanie zastávky a práce s tým spojené. Vďaka poskytnutej dotácii z BSK sme spustili projekt rekonštrukcie zastávok, ktorý bude pokračovať aj v roku 2017 a 2018. Veríme, že
v spolupráci s BSK sa nám podarí jednotlivé zastávky zrekonštruovať tak, aby spĺňali všetky podmienky kvality a legislatívy. Veríme, že sa našim občanom bude oveľa príjemnejšie
a ľahšie cestovať.
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Deň venovaný našim starším spoluobčanom
Bolo krásne nedeľné ráno. Všetci sme sa zobúdzali do jedného z dní, ktoré máme naozaj radi. Nedeľa je úžasný deň. Táto nedeľa však mala byť výnimočná hlavne tým, že bola venovaná našim starším spoluobčanom.
Poobede sa všetci začali schádzať do Spoločenského domu
v Jablonci. Od najmenších až po najstarších. Celá sála sa zrazu zaplnila. Mohli sme tu vidieť malé detičky s hebkou tváričkou a dušičkami, ktoré ešte nie sú poznačené starosťami. Boli tu aj ich rodičia, ktorí už deťmi boli, ale k starobe majú ešte hodný kus cesty, i keď sme k nej každou sekundou všetci bližšie. No a napokon prišli i tí, ktorí začali jesenné obdobie svojho života. Ich pleť
už dávno nie je pružná a hebká, je posiata množstvom vrások.
Vrások, ktoré im do tváre vryli trápenia a starosti, bolesti a osobné kríže, ktoré im neraz spôsobili ich blízki. Tie vrásky však ožiaria
jasné lúče, ktoré im svetielkujú z očí, keď s úsmevom spomínajú
na svoje zážitky z minulosti.
Keď všetci v sále stíchli, našich starších spoluobčanov privítala pani Helenka Mackurová a pán starosta Slavomír Pocisk. Po
ich hrejivých a obdivných slovách prišli na scénu deti zo škôlky.
Naše detičky predviedli krásne a milé pásmo plné pohybu, piesní a básní. Po nich vystúpili deti zo školy, ktoré sa tiež s chuťou
a odvahou prezentovali ako profesionálni herci. Po príjemnom
vystúpení sa všetky deti rozutekali k svojim rodičom, aby vrcholiace nedeľné popoludnie strávili spoločne v kruhu svojich blízkych. Naši starší spoluobčania však zotrvali v sále, kde si pochutili
na skvelom jedle, kávičke a úžasných slaných a sladkých dobro-

tách. Medzitým im prišiel poblahoželať starosta z obce Zemianske Sady s rodinou, pán Ing. Roman Súkeník, ktorý so sebou priviedol i členov dedinského folklórneho súboru Krojovanka. Tí im
zaspievali ľúbivé melódie z čias ich mladosti.
Každý z nás starne, každú minútu sme starší. Ale nezabúdajme, že so zlou náladou sa starne oveľa rýchlejšie. Jedno anglické
príslovie hovorí, že krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. Snažme sa k nim teda pristupovať s obdivom a rešpektom, dávať pozor na ich krehkosť a uvedomiť si fakt, že čím sú starší, tým cennejšie sú ich skúsenosti pre
mladšie pokolenia. Pretože nectiť si starobu je ako ráno demolovať dom, kde máme v noci spať. 
Martina Sabová

Na Silnici sa opäť varil guláš
Spolu s otvorením jabloneckého náučno-poznávacieho chodníka sa 6. augusta konala aj Spomienka na 311. výročie bitky pri Silnici. Akcia sa odohrávala v areáli bývalého školiaceho strediska Silnica.
Podujatia organizovala obec Budmerice v spolupráci s obcami Jablonec, Vištuk, Báhoň a Cífer. Zúčastnení hostia sa mohli najprv prejsť
po chodníku, aby následne zakotvili
v areáli Silnice. Tam sa už zišlo niekoľko desiatok návštevníkov, ktorí si položením venca na pamätník uctili pamiatku stoviek padlých bojovníkov.
Súčasne v areáli Silnice prebiehala súťaž vo varení guláša pod názvom
Budmerický guláš 2016. Súťaže sa zúčastnili aj halmešskí kuchári. Štefan
číslo 3-2016

Görög, Jaroslav Marek st., Peter Habo,
Marek Štibrány a Matej Meszároš vy-

tvorili dokonca dve družstvá. Jedno
z nich, aj keď varili všetci spoločne,
získalo od poroty tretie miesto za ich
skvelý hovädzí guláš. Srdečne gratulujeme a ďakujeme im za reprezentáciu našej obce.
Celé podujatie bolo sprevádzané kultúrnymi vystúpeniami rôzneho charakteru, zaujímavými atrakciami pre deti i dospelých, ako aj stánkami, kde si mohli návštevníci zakúpiť
niečo pod zub i na pamiatku. Tešíme
sa zase o rok.
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Náučno-poznávací chodník

Otvorenie
náučno-poznávacieho
chodníka

V poslednom čísle Halmešského hlásnika sme vás informovali o brigádach v Orgátoch, ktorých cieľom bolo obnovenie cestičky popri potoku a vytvorenie náučno-poznávacieho chodníka. To sa aj
podarilo a chodník sme slávnostne otvorili 6. augusta.

Myšlienka vytvorenia takéhoto chodníka sa zrodila
v hlave nášho starostu. Na jar tohto roka sa preto v dedine
zorganizovali dobrovoľné brigády, na ktorých dalo niekoľko desiatok ochotných občanov myšlienke reálne kontúry.
Počas leta sa popri chodníku osadilo osem informačných tabúľ, ktoré okoloidúcim ľuďom prezrádzajú niečo
z histórie obce, informácie o potoku Gidra a o faune a flóre, ktoré sa na území nachádzajú. Takisto sú tu umiestnené lavičky, kde si môžete posedieť a oddýchnuť, a taktiež
sa tu vysadili mladé stromčeky.
Slávnostne otvorenie chodníka sa konalo 6. augusta
pri futbalovom ihrisku. Symbolickú pásku prestrihli starosta Jablonca Slavomír Pocisk spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom a starostami

okolitých obcí. Následne sa prítomní občania aj hostia vybrali preskúmať nový chodníček, ktorého celková dĺžka je
približne štyri kilometre a vedie od Gocnoga až po školiace stredisko Silnica.
Chodník slúži na romantické prechádzky, môžete tu
vyvenčiť vášho domáceho miláčika, terén je vhodný aj na
cykloturistiku a mnohí obyvatelia využívajú chodníček aj
na behanie. Nachádzajú sa tu aj ohniská, kde si môžete
odpočinúť a opiecť niečo pod zub.
Medzi Jablončanmi je chodník už teraz veľmi obľúbený. Aj keď teraz cez zimu je menej navštevovaný, počas
letných mesiacov na ňom vždy niekoho stretnete. Ak ste
sa ešte neboli po chodníku prejsť, môžeme vám to len
vrelo odporučiť.

Dovoľte mi, aby som sa Vám veľmi pekne, v mene celej mojej rodiny, poďakoval za príjemné chvíle strávené v krásnej prírode, pri prechádzke Jabloneckým náučným chodníkom. Bol to vynikajúci nápad, veľmi dobre zrealizovaný, prinášajúci každému, kto ním prejde
neopakovateľné zážitky, spojené s krásnou prírodou v okolí Jabloneckého potoka, jedinečnými zákutiami, vtáctvom a zverinou. V dnešnej
dobe je to ten pravý balzam na dušu a telo. Prajeme Vám veľa úspechov a podobných nápadov v prospech občanov Jablonca, ale aj ľudí
všeobecne. S úctou PhDr. Miroslav Kuric, riaditeľ DSS pre deti a RS ROSA.
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Školstvo

Vynovená škôlka pre našich najmenších
Budova Materskej školy v Jablonci dlhé roky neprešla výraznou zmenou. Jej technický stav už nebol
ideálny, stará strecha pomaličky zatekala a ani kapacitne už nepostačovala. Aj z tohto dôvodu bola
obnova materskej školy jednou z priorít nášho starostu.
Cesta k obnove však nebola jednoduchá. Obec potrebovala na rekonštrukciu v prvom rade financie. Okrem
vlastných zdrojov sa jej podarilo získať dotácie z ministerstva školstva, Bratislavského samosprávneho kraja aj
zo Západoslovenskej energetiky. Práce sa začali už minulý rok, kedy sa opravila strecha. Aby sa neobmedzovalo
fungovanie škôlky, práce vo vnútri sa museli odložiť až na
tohtoročné leto.
Počas neho sa v podkroví vybudovala nová trieda,
spolu s miestnosťou pre učiteľky a sociálnym zariadením.
Z dôvodu bezpečnostných noriem sa musel vybúrať bočný únikový východ. Rekonštrukciou prešli aj priestory na
prízemí, vrátane kuchynky. Miestnosti sa vymaľovali a položilo sa nové linoleum. Zriadila sa taktiež nová samostatná miestnosť pre upratovačku.
Nakoniec sa do začiatku nového školského roka všetko stihlo a škôlku slávnostne otvorili 3. septembra, kedy
sme všetci mohli nahliadnuť do jej krásnych novučičkých
priestorov. Kapacita škôlky sa vďaka vybudovaniu novej
triedy zvýšila z 30 na 50 detí. Taktiež bolo potrebné prijať
dve nové zamestnankyne.
Zároveň sa obnovila aj priľahlá záhrada, ktorá bude deťom slúžiť na hranie. Vyhodili sa staré preliezačky, ktoré nespĺňali bezpečnostné normy a nahradili ich nové. Na túto
realizáciu sa obci podarilo získať finančnú pomoc z Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci projektu „Naša
škôlka – náš kraj“ bola obci poskytnutá dotácia vo výške
4 000 eur. Dotácia bola v plnej výške použitá na nákup

číslo 3-2016

certifikovaných preliezok, hojdačiek, prevažovadiel. Areál
sa taktiež pokosil, odstránili sa nebezpečné stromy a vysadili sa nové mladé stromčeky.
Počas jesene sa menil ešte vonkajší vzhľad budovy
materskej školy. Škôlka sa zateplila a dostala aj novú fasádu. Táto úprava nemá len estetický charakter, ale zlepšia sa tým aj tepelno-izolačné vlastnosti budovy, ktorými
obec ušetrí na nákladoch za kúrenie. Na zateplenie budovy poskytol dotáciu Bratislavský samosprávny kraj vo výške 2 500 eur. Obec je vďačná za veľmi ústretový prístup
a podporu od BSK.
Na záver ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a prispeli k tomu, aby naše deti
vyrastali v krajšom, kvalitnejšom a bezpečnejšom prostredí.
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Po polovici sezóny obe halmešské mužstvá na 12. mieste
Do novej sezóny vstupovali halmešskí futbalisti nielen s novými dresmi, ale aj s cieľom hrať dobrý
futbal, zbierať body predovšetkým z domácich zápasov a držať sa v pokojných vodách stredu tabuľky. Tieto predsavzatia sa po jesennej časti zatiaľ nepodarilo úplne naplniť.

Počas letnej prestávky potrebovalo
mužstvo najmä doplniť káder, aby sa
zvýšila konkurencia v tíme. Klub posilnil Tomáš Varga z Častej, ktorý pred pár
rokmi už v Jablonci pôsobil a trénerovi
Františkovi Čechovičovi sa podarilo zohnať niekoľko mladých futbalistov z Trnavy, ktorí však ešte potrebujú zbierať skúsenosti. Menovite ide o hráčov
Marcel Strělec, Adam Fleischhacker,

Christian Josef Schwarz, René Petrán
a Richard Furko. Viac nových hráčov sa
aj napriek úsiliu už nepodarilo priniesť.
Úvod sezóny sa vôbec nevydaril,
mužstvo získalo prvý bod až v štvrtom
zápase po remíze 1:1 proti Plaveckému
Štvrtku. Prvé víťazstvo prišlo potom až
v siedmom zápase na pôde Gajár. Jediné víťazstvo na domácom štadióne
prišlo v zápase proti Záhorskej Vsi, kto-

rá si z Jablonca odniesla debakel 6:0.
Jesennú časť zakončilo mužstvo remízou proti Dubovej a s celkovou bilanciou 2 výhry, 3 remízy, 8 prehier a ziskom 9 bodov skončilo na 12. mieste.
Veríme, že po kvalitnej zimnej príprave a doplnení mužstva o 2-3 hráčov do základnej jedenástky sa futbalisti Jablonca budú postupne posúvať tabuľkou vyššie a na konci sezóny
bude dôvod na radosť. Držíme palce!
Počas jesene nás svojimi výkonmi
tešili naši najmenší futbalisti a futbalistky. Družstvo prípravky má za sebou 14
zápasov jesennej časti. Zvíťaziť sa im
podarilo štyrikrát, raz remizovali, a tak
spolu získali 13 bodov. To ich priebežne radí na 12. miesto. Rovnako ako seniorom, želáme veľa zdaru do ďalších
bojov aj našim malým futbalistom.

Čo nové u hokejbalistov
V roku 2016 sme pokračovali v rozsiahlej rekonštrukcii hokejbalového ihriska. Dorobili sme časť
osvetlenia, dokúpili sme ochranné sitá za bránky, sitá na bránky, basketbalové koše, drevené lavičky, obložili drevom vrchnú časť mantinelov, namaľovali kompletne mantinely, logo na hraciu plochu, prístrešok nad lavičkami a upravili okolie ihriska.

V športovej činnosti sa ihrisko pravidelne využíva na hranie hokejbalu, usporiadali sme žiacky turnaj „In
memoriam Sebastiánkovi Mareko12

vi“ a dva seniorské turnaje „O pohár
starostu obce Jablonec“. Odohrali sme množstvo priateľských zápasov s mužstvami z Budmeríc, Pezinka, Hrnčiaroviec nad Parnou a zúčastnili sme sa turnaja na Páci. Veľa
detí využíva ihrisko na kolieskové korčuľovanie, loptové hry a tenis.
V budúcom roku 2017 máme
v pláne rekonštrukciu dokončiť. Práce je ešte dosť. V športovej činnosti máme v pláne usporiadať dva hokejbalové turnaje pre žiakov ZŠ, dva
turnaje pre dorast a seniorov a do-

kúpiť potrebné športové potreby na široké športové a oddychové
využitie.
Na záver by som chcel srdečne
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali
pri rekonštrukcii ihriska, ktorí prispeli svojimi 2% z daní, ktorí prispeli dobrovoľným príspevkom, fanúšikom a obci Jablonec a popriať šťastné a veselé Vianoce a všetko najlepšie do nového roku 2017.
Hagara Alexander,
Predseda hokejbalového
združenia Jablonec
číslo 3-2016
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OLD BOYS CUP – 9. ročník
Už tradične patril posledný víkend prázdnin nášmu futbalovému turnaju
OLD BOYS CUP, ktorý sa koná pod záštitou starých pánov Jablonca.
Keďže 27. 08. 2016 sa konal už 9. ročník, bolo veľmi obtiažne zdvihnúť latku zasa o kúsok vyššie. Ale na koniec
musíme povedať, že úmysel zlepšiť sa, sa opäť podaril a aj
tento rok bol pre hostí a účastníkov turnaja zaujímavý.
Tento turnaj sa robí ako udalosť pre všetky vekové katégorie. Preto okrem celodenných futbalových zápasov starých pánov, ktoré začínali od 09,00 na umelom ihrisku, sa
po druhýkrát zorganizoval aj turnaj prípravky (našich najmenších žiačikov), ktorý prebiehal na veľkom ihrisku.
Medzi skupinami starých pánov boli tento rok družstvá z Bratislavy, Vištuka, Budmeríc, Cífera, Chorvátskeho
Grobu a domáci hráči z Jablonca.
Medzi skupinami prípraviek boli žiaci z Veľkého Grobu,
Chorvátskeho Grobu, Šenkvíc, Budmeríc, Pezinka a Jablonca.
Výhernými družstvami sa stali medzi starými pánmi
hráči z Budmeríc, ktorí obhájili minuloročné prvenstvo.
Z prípravky to bolo družstvo z Pezinka-Cajly.
Novinkou tohto roka bolo pódium, z ktorého sa parádne moderovalo. Počas celého dňa sa z pódia ozývala hudba
a vo večerných hodinách sa na ňom predviedla skupina Re-

bels Band zo Zvolena. Toto pódium sme mohli mať vďaka nadácie ZSE, ktorá nám na tento turnaj poskytla dotáciu
700 € a tým kompletne zastrešila náklady spojené s pódiom.
Počas celého dňa si mohli prísť na svoje aj ľudia, ktorým
futbal nie je až tak blízky. Vystúpili „nováčikovia“ z Jarnej, ktorí nám predstavili svoj hudobný repertoár. Deti sa mohli vyšantiť na nafukovacom hrade, stráviť čas v „tvorivých dielničkách“, kde si mohli vlastnoručne vyrobiť rôzne náramky a dekorácie. Najpopulárnejšou maľbou na tvárach detí boli tento rok motýle, smrtky a spidermen. Na občerstvenie bol pripravený pestrý sortiment papanice aj chlastanice. Tombola nesklamala a i tento rok bolo v nej vyše 60 bohatých cien.
Veríme, že aj tento rok splnil turnaj myšlienku, pre ktorú
vlastne vznikol a to usporiadať podujatie, kde je každý vítaný, zastaví sa na chvíľu od zhonu, porozpráva sa s priateľmi, zabaví sa a zabudne na starosti každodenného života.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli a podali akýkoľvek spôsobom pomocnú ruku
pri organizovaní 9. ročníka OLD BOYS CUP-u.
Starí páni Jablonca

JALMA úspešne reprezentuje Halmeš
Mnohí ste si už možno všimli názov Jalma, ale viete, čo znamená? Už odmalička som mal blízko
k motoristickým športom. Asi si ešte pamätáte, ako som vás „vytáčal“ s hlučnou Jawou 50 alebo so
Škodou 1000 MB.
Dnes som sa za podpory vášnivých nadšencov autocrossu k tomuto športu vrátil a vytvoril tím JALMA
Jablonec. Názov JALMA je zložený zo
začiatočných písmen mien mojich
najbližších: Jožo, Adriana, Lukáš, Marek a pes Addy.
A čo vlastne robíme? Naším hlavným cieľom je reprezentovať Jablonec na pretekoch s názvom Karpatský
autocrossový pohár, ktorý sa koná na
Slovensku a Morave. Jazdím na upravenom automobile Opel Tigra v kategórii 2 000 cm3. V tomto, pre mňa prvom ročníku, sa jazdilo deväť pretečíslo 3-2016

kov, v ktorých som sa umiestnil 2-krát
na 2. mieste, 2-krát na 3. mieste, raz na
4. mieste a v Přibiciach som skončil na
streche. Nič z toho by som nedosiahol
bez podpory mojej rodiny a priateľov, ktorí mi pomáhali od poskladania
auta, cez chod depa, až po 5. miesto
v celkovej tabuľke. Osobitne chcem
poďakovať Peťovi Sabovi alias Medveďovi, Pepovi Ochabovi alias Čadzinovi, Marošovi Špajdlovi alias Masunovi,
Milanovi Krajčovičovi alias Záhorákovi,
Ľubošovi Kišoňovi alias Pipatkovi, Dávidovi Komárovi alias Pršovi a Samovi Ochabovi alias Čadzinovi juniorovi.

A ďakujem aj všetkým fanúšikom, ktorí so mnou chodia na preteky a povzbudzujú ma. Na záver ešte prezradím, že ak sa nám podarí, budúci rok
by sme chceli takéto preteky zorganizovať aj v Jablonci.
Jozef Štibrány
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OZ Zelený Jablonec

Zhodnotenie roka 2016 v OZ Zelený Jablonec
Ako každý rok, aj tento rok sme mali celkom hektický. To nie je sťažovanie, pretože ak je veľa práce je
vidieť aj pekný výsledok. Robíme to pre deti a za tým si stojíme. Chceme sa s vami podeliť o naše/vaše
aktivity v roku 2016 a zároveň poďakovať všetkým šikovným rukám, sponzorom, členom, našim partnerom starým pánom Jablonca a PZ Gidra, tiež priaznivcom za každú pomoc pri plnení našich cieľov.

Osadenie kolotoča
Kolotoč bol zakúpený ešte minulý
rok aj za pomoci dotácie v r. 2015 od
obce Jablonec a osadený tento rok.

zakúpenie nových hojdačiek
Výmena už starších opotrebovaných
hojdačiek za nové pevnejšie a hlavne
bezpečnejšie.

zakúpenie kolísadla
Zakúpenie kolísadla za finančnej pomoci od obci Jablonec – dotácia z r. 2016.

privítanie jari
30. apríl 2016, akcia pre širokú verejnosť, tento rok nás navštívilo 187
dospelých a 70 detí, za vašej pomoci
sa vyzbieralo v rámci zbierky na Peťka
422 € - VEĽKÉ ĎAKUJEME v oboch
prípadoch (za účasť - tým aj vašu podporu a tiež za prispenie do zbierky).

AKCIE PRE ČLENOV OZ

 fašiangová uličná fazuľovica (6. 2. 2016), ktorá vôbec nebola myslená, ako konkurenčná akcia voči už tradičnej akcii varenia
kapustnice Halmešských vinárov,
ale ako podujatie, ktoré pomôže urýchliť maškarám behanie po
domoch (výrazné skrátenie zdržania sa na hornom konci) a zároveň uctenie si už málo zachovalých tradícií + krátke stretnutie
susedov;
 skladanie mája (31. 5. 2016);
 MDD (s kúzelníkom a sledovaním
ME vo futbale);
 zahájenie prázdnin (opekanie
s deťmi, 1. 7. 2016);
 Mikuláš na zelený spôsob
(2. 12. 2016) – ďakujeme Helenke
a Veronike Janošovičovej
a Adriane Ondovej za pomocnú
ruku pri chystaní balíčkov pre
detičky na Mikuláša;
 silvestrovská kapustnica
s ohňostrojom (31. 12. 2016).

spoločné brigády
Najväčšie brigády konané dňa
16. 4. 2016, 27. 5. 2016 a 14. 7. 2016 + veľa
menších na údržbu a zveľadenie ihriska.

dary na rôznych akciách
Sponzorský príspevok na akciu
OLD BOYS CUP, vecný sponzorský dar
na zábavu pre starých pánov (plánované na rok 2017) a do konca tohto
roka plánujeme podarovať finančný
príspevok do ZŠ na pomocný spotrebný materiál.
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iné

 Zbierame 2 % z daní pre naše OZ,
počas roka sme mali niekoľko súťaží pre verejnosť s možnosťou výhry vecných cien,
 od tohto roka máme nové logo
a vďaka ľudom, ktorí sa zapojili do
súťaže máme nový názov aj grafické prevedenie
 pre naše detské ihrisko, publikačná činnosť v rámci facebooku
Zelený Jablonec a web stránky
www.zelenyjablonec.sk
Zároveň pekne prosíme všetkých dodržiavať pri návšteve detského ihriska pravidlá, ktoré sú na
všetkých bráničkách a navštevovať ihrisko len s deťmi bez svojich
zvieracích miláčikov. Ďakujeme
M. Minaričová (člen OZ)
číslo 3-2016

Oznamy, spoločenská kronika a inzercia

Narodili sa

Jubilanti:

Tomáš Blažek
Lucia Blažeková
Sabína Vandáková
Simona Pozemková
Nelly Miriam Oračková
Viktória Horváthová
Tomáš Alexander Mokrý
Michal Oscitý
Natália Švingálová

50 rokov
Miroslav Vranka
Milan Fojtík
Beata Hasíčková
Dagmar Turnerová
Ing. Dalibor Galo
Peter Švorc

Opustili nás:
Dudeková Veronika, vo veku 63 rokov
Helena Dzíbelová, vo veku 84 rokov
Anna Fabiankovičová, vo veku 80 rokov
Štefan Zámožík, vo veku 49 rokov
Anna Polakovičová, vo veku 81 rokov

60 rokov
Štefan Szabó
Bohuslav Dermišek
Rozália Hanusová

70 rokov
Štefan Špajdel
Zita Tešlárová
Peter Komár
80 rokov
Jozef Valko
Jozef Backa
Anna Švorcová
85 rokov
Rozália Hasíková
90 rokov
Anna Pakancová

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

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2017 v obci Jablonec

Do triedeného zberu patria: PAPIER – noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek, PLASTY – PET fľaše
od nápojov, fólia, obaly od čistiacich prostriedkov, drogérie, igelitové tašky, KOVY – konzervy od potravín, plechovky od nápojov,
TETRAPAKY – krabice od nápojov.

číslo 3-2016
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Oznamy a pozvánky

Oznamy
Starosta obce ďakuje:
 poslancovi Marekovi Dzíbelovi s manželkou Dankou
za darovanie vianočného stromčeka do KD.
 pánovi Bohuslavovi Dermiškovi za finančný dar 1000 eur
na rozvoj jabloneckého chodníka. Peniaze boli použité na
zaplatenie informačných tabúľ.
 pani Márii Grancovej za darovanie vianočného stromčeka
pred OÚ.
 poslancom: Helenke Mackurovej, Mirke Minaričovej,
Pavlíne Bulejčíkovej za prípravu balíčkov a výzdobu KD
na Mikuláša.
 Vladovi Delinčákovi, Miroslavovi Homoľovi, Lucke
Delinčákovej, Dominike Glasovej a Vanese Hurajtovej za pomoc pri príprave a realizácii Mikuláša.
 dobrovoľníkom z organizácie Samaritan´s Purse
(Operácia Vianočné dieťa 2016) za program a balíčky, ktoré
prichystali pre deti z našej obce.
 všetkým svojim zamestnancom na OÚ, celému kolektívu
v základnej i materskej škole za dobre odvedenú prácu počas roka 2016.
 redakčnej rade za tvorbu našich obecných novín, ako aj
všetkým prispievateľom za ich príspevky, ktoré robia Halmešský hlásnik takým výnimočným.

Starosta obce a kultúrno-športová komisia pozýva všetkých občanov Jablonca na rozlúčku so starým rokom – dňa 31. 12.
2016, kedy sa uskutoční o 10.00 hod. súťaž v chôdzo-behu. Pozvané súťažiť sú všetky vekové kategórie od 1 – 100 rokov. Trasa bude
viesť cez náučno-poznávací chodník v Orgátoch. Zraz a registrácia
bude od 9.30 – 10.00 hod. pred KD v Jablonci. Po skončení súťaže sa uskutoční vyhodnotenie v KD a o 16.30 hod. bude na kole na
kúpalisku pripravený ohňostroj k oslavám Nového roku 2017, aby
si ho mohli vychutnať aj tie najmenšie deti. Od 20.00 hod. bude
sprístupnený KD pre všetkých občanov Jablonca, ktorí si v batôžku môžu priniesť vlastné jedlo a pitie podľa chuti. Zabezpečená
bude aj príjemná hudba, pri ktorej si môžete posedieť do 3.00 hod.
Starosta obce Vás srdečne pozýva na 2. starostovský ples 20.
januára 2017 o 20.00 hod. v KD v Jablonci. Do tanca zahrá už
známa skupina EXIL a tešiť sa môžete aj na špeciálneho hosťa
večera skupinu FRAGILE. Vstupenky je možné si zakúpiť na pošte alebo priamo u starostu.
Starosta obce oznamuje, že od 26. – 29. januára 2017 sa
uskutoční zber elektroodpadu (práčky, chladničky, mikrovlnky, televízory, mixéry, šporáky a pod.). Zberné miesto bude na
parkovisku vedľa starých futbalových kabín.
Starosta obce oznamuje, že v dňoch od 2. – 13. januára 2017 bude
obecný úrad zatvorený z dôvodu programovania počítačov a prechodu na elektronizáciu obecných súborov. Pošty Partner sa to
netýka, tá bude otvorená ako medzi sviatkami, tak aj po sviatkoch.
Na mesiac apríl – máj sa pripravuje rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na zber veľkoobjemového odpadu.

Chorus angelicus
Vianočný koncert speváckeho zboru

Starosta obce Vás srdečne pozýva na

2. StaroStovSký PleS
s témou Ľadové kráľovstvo

20. januára 2017 o 20.00 hod. v kD Jablonec
Do tanca zahrá skupina

eXIl

33 € (prípitok, 2x večera, káva, koláč)
Špeciálny hosť večera: skupina FraGIle

Cena vstupenky

Pripravená je bohatá tombola.
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