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Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania
Svoje úvodné slová chcem adresovať všetkým vám, dobrovoľníkom
z Jablonca, ktorým nie je ľahostajná
naša obec a zároveň vám poďakovať
za aktivity, prácu a dobré meno, ktoré
našej obci robíte.
,,Vzchopme sa a dajme sa do stavby.
A priložili ruky k dobrému dielu.“ Keď si
tieto slová z Nehemiáša čítam, stále mi
pripomínajú vás občanov, ktorí robíte
Jablonec krajším. Moja túžba robiť Jablonec krajším a atraktívnejším sa pomaly napĺňa. Chcem poďakovať všetkým,
ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rekultivácii nelegálnej skládky. Verím, že už za pár rokov si budeme
nielen my domáci, ale aj turisti z okolia
užívať zelený park s krásnym výhľadom
na okolie aj vďaka rozhľadni, ktorá onedlho bude stáť na svojom mieste.
Moja vďaka patrí i všetkým, ktorí sa
podieľali i zúčastnili sa na akcii ,,Vinári

od Gidry“, Vínnej ceste na náučno-poznávacom chodníku, ktorá malá dobré
ohlasy a svojou príjemnou atmosférou
očarila všetkých účastníkov. Tí, ktorí
ste sa prešli po náučno-poznávacom
chodníku smerom na Jarnú, ste si mohli
všimnúť nové informačné tabule venované našim občanom, ako i vybudované dve nové opekaniská s altánkami na
priateľské opekačky, či posedenia.
Autobusová zastávka v strede obce
sa tiež dočkala nového šatu, a tak verím,
že dlho poslúži na bezpečné a komfortnejšie cestovanie. Taktiež sa nám podarilo začať s výstavbou centra obce, i keď
len jej maličkým chodníčkom vedúcim
do centra, no verím, že prídu príležitosti
pokračovať ďalej a vytvoriť rekreačno-oddychovú zónu na kole. Deti si už
prišli na svoje vďaka detskému ihrisku
pri starých kabínach. Ďakujem Patrikovi Hagarovi, ktorý sa postaral o výrobu
drevených prvkov, ako aj jeho rodine za
pomoc pri realizácii detského ihriska.

Ďakujem i všetkým, ktorí pomohli
obci zorganizovať hodové slávnosti,
od chystania jelšoviny, stanov, sedenia,
výzdoby i programu, aby sme sa mohli
spolu zabaviť a oddýchnuť si pri dobrej hudbe, či len tak posedieť a pozhovárať sa s priateľmi.
Nesmiem zabudnúť ani na všetky fungujúce organizácie v Jablonci
a poďakovať im za skvelú prácu, ktorú
v obci robia, za podporu a pomoc pri
realizácii obecných akcií (Deň detí, Vínna cesta na chodníku ...).
Ďakujem i pani učiteľkám za ich
prácu v MŠ a ZŠ, ako aj za krásne nacvičené programy na Deň matiek.
Ďakujem i športovým organizáciám
za reprezentáciu našej obce, ako i poslancom a zamestnancom obce za ich
prácu, vďaka ktorej to v Jablonci žije
a funguje.
Ešte raz veľké ďakujem milí Jablončania!
Slavomír Pocisk, starosta obce

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Rok 2018 je posledným rokom tohto volebného obdobia. Obecné zastupiteľstvo zatiaľ zasadlo trikrát. (1. 3., 17. 5. a 14. 6.) V našom stručnom prehľade si môžete prečítať, o čom poslanci na zasadnutiach rokovali a čo dôležité sa podarilo schváliť.

ZALOŽENIE OBECNÉHO PODNIKU

NÁVRH NA POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

Starosta obce Slavomír Pocisk oboznámil poslancov, že
prax za tri roky „starostovania“ mu ukázala, že veľa služieb
pre občanov sa nedá realizovať prostredníctvom obce.
Preto by chcel založiť obecnú firmu, ktorá by zastrešovala
drobné služby pre občanov a do budúcnosti možno aj vývoz fekálií, kosenie trávnikov, postavenie plotu, prípadne
výstavbu chodníkov. Poslanci o takejto možnosti rokovali aj na pracovných stretnutiach. Starosta dal hlasovať za
zriadenie obecného podniku pod názvom „JABLONEC
s.r.o.“ Poslanci návrh uznesenia jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 6/1/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní schvaľuje založenie Obecného podniku pod názvom „JABLONEC s.r.o.“

Starosta obce Slavomír Pocisk informoval prítomných,
že rekonštrukcia poslednej autobusovej zastávky spolu
s vybudovaním odvodňovacieho kanála si vyžaduje viac
finančných prostriedkov. Pre neustále sťažnosti obyvateľov,
ktorých voda po dažďoch pravidelne ohrozuje, obec pristúpila k rozsiahlejšej rekonštrukcii poslednej autobusovej
zastávky, kde bude aj odvodňovací kanál. Schválený rozpočet nerátal s takým rozsiahlym výdavkom, preto starosta
navrhol, aby sa rezervný fond za rok 2016 a 2017 použil ako
kapitálová investícia do tejto rekonštrukcie. Starosta doplnil,
že cenová ponuka bola na 19 000 EUR, ale hneď po začatí
prác sa zistilo, že investícia bude vyššia, nakoľko cesta sa
„rozchádza“ a akoby tlačí do „dedovej jamy“. Preto bude
nutné celý svah spevniť a to si bude vyžadovať viac finančných prostriedkov ako bol prvý predpoklad. Starosta dal
hlasovať za schválenie použitia rezervného fondu na kapitálovú investíciu – výstavba miestnej komunikácie – zastávka v obci. Poslanci návrh uznesenia jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 23/3/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci po prerokovaní schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu obce na krytie kapitálových výdavkov v celkovej sume 10 868,87 EUR na výstavbu miestnej
komunikácie – zastávka v obci.

PRIJATÉ UZNESENIA Z 2. RIADNEHO
ZASADNUTIA OZ:
Uznesenie č. 11/2/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Jablonec.
Uznesenie č. 12/2/2017: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje Program odpadového hospodárstva
obce Jablonec na roky 2018 – 2020.
Uznesenie č. 13/2/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje Komunitný plán obce Jablonec na
roky 2018 – 2022.

Podrobné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonci a ďalšie dôležité informácie nájdete na
webovej stránke obce www.jablonec.sk.

Dôležité informácie pred voľbami
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. V tejto súvislosti prinášame prehľad najdôležitejších termínov pre blížiace sa voľby. Volebná kampaň trvá od 10. 7. 2018 do 7. 11. 2018. Informácie
pre voličov sú zverejnené na našej obecnej stránke https://
www.jablonec.sk/obecny-urad/volby-do-organov-samospravy-obce-2018/ a na úradnej tabuli obce pred obecným
úradom od 18. 7. 2018. Do termínu 17. 8. 2018 je obec
povinná zverejniť počet obyvateľov obce. Rovnaký termín
je aj na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslan2

cov, ktorí sa budú v obci voliť a to určuje Obecné zastupiteľstvo. Dôležitým termínom je 11. september 2018, kedy
je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín spolu
s vyhlásením kandidáta a nezávislý kandidát odovzdáva aj
podpisovú listinu. Kandidátnu listinu podáva politická strana, ktorá kandidáta deleguje, alebo nezávislý kandidát.
Pred novembrovými komunálnymi voľbami vyjde
ešte jedno číslo Halmešského hlásnika, v ktorom si
predstavíme kandidátov na post starostu obce i obecných poslancov.
číslo 2-2018

Aktuality

Recyklácia v našej obci...
Naši obyvatelia sa čoraz viac zaujímajú o životné prostredie v okolí svojej obce. Je skvelé, že nám nie
je ľahostajné, ako vyzerá príroda, ktorá nás obklopuje.
Viaceré domácnosti triedia odpad veľmi dôsledne. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali triediť odpad.
Triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe. Triedený zber vracia
druhotné suroviny späť do výrobného procesu, zvyšuje
zamestnanosť. Zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava
na spracovanie a recyklácia, i kompostovanie, vytvorí viac
pracovných miest, ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov. Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať
ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia.
Precízne triedenie odpadu by malo byť samozrejmosťou, nakoľko znižuje ekologickú záťaž, ktorú predstavuje
komunálny odpad na skládkach. Pripomíname Vám, že
aj v našej obci sa dá triediť odpad prostredníctvom zberných nádob či boxov. Veď záleží len na našej osobnej zodpovednosti, v akom životnom prostredí budeme žiť.
Do triedeného zberu v PLASTOVÝCH VRECIACH,
patria plasty, kovy, tetrapaky. PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť. Osádka zberového vozidla je
oprávnená neprevziať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené.
Do kontajnera na SKLO patria sklenené fľaše a sklenené poháre. Nepatria sem zrkadlá, keramika, varné sklo a
autosklo.
Kontajner na TEXTIL umiestnený za budovou obecného úradu slúži na nepotrebné čisté a suché šatstvo, topánky a doplnky k oblečeniu.
Nádoba na POUŽITÝ OLEJ je umiestnená za vchodovými dverami do budovy obecného úradu, do ktorej patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných

olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Použitý olej
do kontajnera vkladajte (nevhadzujte) v sklenených alebo
plastových nádobách.
Nádoba na ŽIARIVKY – žltý plastový kontajner je
umiestnený za vchodovými dverami do budovy obecného úradu. Do kontajnera treba žiarivky vkladať aby sa
nerozbili.
Zberný box na TONERY je umiestnený za vchodovými
dverami do budovy obecného úradu. Použité cartridge a
tonery vkladajte do boxu v plastových obaloch (sáčkoch).
Zberný box na opotrebované BATÉRIE sa nachádza
v stránkovej miestnosti obecného úradu, ktorý slúži na
malé batérie.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD z kuchyne
a záhrad (okrem haluzoviny) sa vyváža do Budmeríc na
zberné miesto, tzv. hnojová jama v smere na Vištuk.

Vedeli ste, že.... ?
Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát. Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je
možné kompostovať. Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu.
Sklo sa v prírode rozkladá až 4000 rokov. Recyklovaním skla šetríme energiu. Recykláciou 1 sklenenej fľaše sa ušetrí
toľko energie, koľko by sme spotrebovali počas 25 minút za počítačom.
Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna. Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov. Na
výrobu jedného bicykla je potrebných 670 hliníkových plechoviek.
Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov. Plasty sú všade naokolo. Do plastov sa napríklad balia takmer všetky
potraviny. Dokonca aj oblečenie, ktoré nosíme je vyrobené z umelých vlákien. Štvorčlenná rodina tak ročne vyprodukuje až 150 kg plastov. Priemerný Slovák použije ročne 466 plastových tašiek. Slováci používajú takmer najviac plastových
tašiek spomedzi krajín Európskej únie. 
Mgr. Andrea Hinčeková
číslo 2-2018
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Naša pitná voda...

Obec Jablonec je vlastníkom vodovodu a zabezpečuje dodávku pitnej
vody prostredníctvom prevádzkovateľa. Vodovod pozostáva zo studne,
vodojemu a vodovodného potrubia v obci. Na vodojeme sa na jeseň

2017 robil prieskum aktuálneho stavu
stavby. Vodojem bol uvedený do prevádzky v roku 1988. Do tohto objektu
sa odvtedy neinvestovali žiadne prostriedky a nebola vykonávaná potrebná údržba stavby. Problém následne
vzniká aj pri stanovení ceny vody, nakoľko táto položka je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
a neumožňuje vytváranie rezervy na
jeho amortizáciu. Vežová časť vodojemu je v havarijnom stave. Na základe
dostupných informácií o stave vodojemu, sa obec Jablonec rozhodla
požiadať Ministerstvo financií SR o
poskytnutie dotácie na opravu vodo-

jemu. Rozhodnutím ministerstva nám
bolo oznámené, že dotácia nám bude
poskytnutá vo výške 12 000 EUR na
bežné výdavky. Dotácia sa poskytuje
na „Rekonštrukciu a opravu vodojemu“. Pitná voda v našej obci je vo
vysokej kvalite, čo potvrdzujú aj časté rozbory a kontroly vody v zmysle
platnej legislatívy. Obec, ako príjemca
dotácie, sa bude podieľať na financovaní rekonštrukcie najmenej vo výške
10 % z celkových výdavkov. Veríme,
že rekonštrukciou a opravou zvýšime
bezpečnosť vodojemu, ktorý slúži
všetkým obyvateľom Jablonca.
Mgr. Jana Jašurková

Nové altánky a opekaniská na chodníku
Západoslovenská energetika nám poskytla dotáciu vo výške 5 000 eur
na nákup dreva a práce
spojené s vybudovaním altánkov a opekanísk na Jabloneckom náučno-poznávacom chodníku. Menší altánok
sa vybudoval pri „Bernardovej jame“ a druhý väčší altánok
sa vybudoval pri „Splave“. Na náučnom chodníku sa doplnili aj informačné tabule v časti od ihriska smerom do
obce Jarná. Už len počkať, aby sa aj zasadené stromčeky
rozrástli a dotvorili celkovú atmosféru na chodníku. Obec
teší veľký záujem o chodník a veríme, že aktívny oddych
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nám všetkým dodá veľa síl do ďalšieho života. Prechádzka
v prírode je balzamom na dušu a ešte ak máte možnosť
opiecť si dobrú slaninu, svet je hneď krajší. Každá zastávka
s informačnou tabuľou je doplnená lavičkou na oddych. Či
idete bicyklom, peši, s kočíkom, vždy je čo obdivovať a pozorovať. Príroda je nekonečná studnica pozitívnej energie.
Na informačných tabuliach sa dočítate zaujímavé informácie o živote v Jablonci, o kapelách pôsobiacich v Jablonci,
o futbalistoch z Jablonca, o dobrovoľnom hasičskom zbore z dávnych 20. rokov minulého storočia. Obec Jablonec
ďakuje spoločnosti Západoslovenská energetika a.s. za poskytnutie dotácie.
Mgr. Jana Jašurková

číslo 2-2018

Aktuality

Vynovená
zastávka
Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na revitalizáciu autobusových zastávok v centre Jablonca bola
naša obec úspešná a získala dotáciu vo výške 13 000
eur. Centrum obce je pravidelne atakované nahromadenou dažďovou vodou, ktorá sa valí takmer z celého
Jablonca. Popri zastávke stekala voda cez voľný pozemok smerom k obecnému úradu a ďalej na obecný
pozemok vedľa bytovky, tzv. bývalý areál kúpaliska. Valiaca sa voda bude presmerovaná kanálom do suchého
potoka, aby nebolo zaplavené centrum obce. Kanál na
odvodnenie do suchého potoka je vybudovaný pod
chodníkom, ktorý je od zastávky smerom k obecnému
úradu. Bezpečný prechod zo zastávky smerom k obecnému úradu je zabezpečený schodiskom a chodníkom
smerom do centra obce. Cestujúci po vystúpení z autobusu s cieľom ísť na poštu, obecný úrad alebo ihrisko, nemusia ísť po hlavnej ceste, ale môžu sa bezpečne presunúť po schodoch a chodníku. Za spoluprácu
s BSK je obec vďačná a veríme, že aj v budúcnosti sa
nám podarí zrealizovať ďalšie projekty, ktoré našej obci
pomôžu zlepšiť život v Jablonci.
Mgr. Jana Jašurková

číslo 2-2018

Stav po rekonštrukcii

Pôvodný stav
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Čo sa udialo v obci

V Jablonci sa hodovalo tri dni
Po roku obec Jablonec opäť ožila jednou z najočakávanejších a najobľúbenejších akcií, aká sa u nás koná.
Každoročne sa na ňu tešia deti i dospelí. Hodové slávnosti prilákali na kolo a na futbalové ihrisko opäť
nielen desiatky Jablončanov, ale aj ich známych, priateľov a návštevníkov z blízkych i ďalekých krajov.
Hodový víkend prebiehal v Jablonci od piatku 20. júla do nedele 22.
júla. Pre ľudí bol pripravený bohatý
kultúrny program, doplnený dvomi
futbalovými zápasmi. Deti zase najviac potešili kolotoče, ktoré zaplnili
areál starého kúpaliska. Od piatku do
pondelka sa mohli naši najmenší povoziť na autodrome, reťazáku, tornáde
alebo si zaskákať na trampolíne či nafukovacom hrade. Taktiež ste si mohli
pochutnať na cukrovej vate, lízankách
či zmrzline.
Oficiálne otvorenie Hodových
slávností v podaní starostu obce Slavomíra Pociska prebehlo v piatok podvečer na kole, kde sa už chystalo prvé
hudobné číslo. Ťahákom úvodného
večera bola známa modranská kapela Bukasový masív. V Jablonci zahrali
najznámejšie pesničky zo svojho repertoáru a naladili prítomných na tú
správnu atmosféru. Po nich prevzala
taktovku country kapela Neznámi,
6

ktorá svojimi tónmi zodvihla z lavičiek
aj tých menej tanečne zdatných. Zábava vo veľkom štýle pokračovala až
do neskorej noci.
Sobotný program pozostával z futbalového zápasu medzi Jabloncom
a Cíferom, po ktorom nasledovala tradičná hodová zábava. Zápas proti Cíferu bol pre futbalistov Jablonca prvým
prípravným zápasom pred novou
sezónou a bolo to aj vidieť. Domáci
hráči odchádzali z ihriska s poriadnym
debaklom, na ktorý by najradšej ihneď
zabudli. Niektorí určite dúfali, že sa im
to podarí na zábave. Tá sa mala konať
na kole pod holým nebom, ale počasie nám tento rok neprialo. Večer prišla prietrž mračien a všetko sa tak na
poslednú chvíľu muselo presunúť do
Spoločenského domu. Prvotné sklamanie viacerých Jablončanov i hostí
z okolitých obcí postupne vyprchalo
a nakoniec si zábavu užili aj vo vnútri.
Počas večera sa o dobrú náladu staračíslo 2-2018

Čo sa udialo v obci

la hudobná skupina Exil, ktorá svojimi
hitmi roztancovala celý parket. Poslední tanečníci odchádzali domov až
nadránom.
Najočakávanejšou udalosťou nedeľného programu bol futbalový zápas Horná vs. Dolná. Na duel, ktorého
tradícia začala len vlani, sa tešili mnohí
Jablončania. Minuloročný súboj pripomínal slávne slovenské derby Slovan
Bratislava - Spartak Trnava. Tentokrát
sa aktéri na trávniku obliekli len do belasých a o niečo viac belasých dresov.
Rozpoznať, kto hrá proti komu, bolo
náročné nielen pre ľudí na štadióne,
ale aj pre rozhodcu. Ešte pred samotným výkopom sa futbalisti z horného
a dolného konca Jablonca predviedli
prítomným divákom v čestnom kolečku. Doprevádzali ich poníky, krásne
mažoretky a nesmela chýbať ani zdravotná služba. Všetci sa ešte spolu odfotili a zápas mohol začať. Vzhľadom
na extréme horúčavy bol v strede
ihriska pripravený aj bazén s vodou,
ktorý futbalisti neraz využili. Súperi sa
spočiatku len oťukávali, ale po pár mičíslo 2-2018

nútach sa už začalo naostro. Útoky sa
valili z jednej strany na druhú, brankári
museli byť neustále v strehu. Niektorí nedokázali držať krok s nastoleným
tempom hry, a tak museli zasiahnuť
zdravotníci. Pár glgov piva ich však
opäť postavilo na nohy. Po úvodných
nepremenených šanciach sa napokon
roztrhlo aj vrece s gólmi. Oba tímy ich
mali po záverečnom hvizde rovnako, a
preto nasledovali jedenástky. Konečný
výsledok je však doteraz neznámy. To
ale vôbec nebolo dôležité, veď aj tak
vyhrali belasí. Nakoniec čakalo nášho
starostu Sláva ešte jedno malé prekvapenie, keď ho ostatní hráči hodili
do bazéna. Futbalisti sa na záver poďakovali prítomným divákom, ktorí ich
ocenili zaslúženým potleskom.
V areáli starého kúpaliska na kole sa
už medzitým začalo posledné kultúrne vystúpenie víkendového programu. Na pódiu sa predstavili Myslíkovci
z Častej, ktorí zahrali na ľudovú nôtu.
To roztancovalo nielen staršiu generáciu, ale napokon aj tých mladších.
V pohodovej atmosfére si Jablončania

spolu so svojimi známymi a priateľmi
užili záverečný deň obecných osláv.
Ďakujeme obci Jablonec, starostovi Slavomírovi Pociskovi, poslancom
a všetkým ochotným ľuďom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
organizácii Hodových slávností.
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Čo sa udialo v obci

Vinári od Gidry
Akcie, na ktorých môžu ľudia degustovať vína,
nie sú v okolitých obciach ničím nezvyčajné.
V Jablonci takéto podujatie pre širokú verejnosť
doteraz chýbalo. To sa však zmenilo tento rok,
kedy sa v našej dedine po prvýkrát konala „koštovka“ tých najlepších vín z Jablonca i okolia.
Posledný júnový deň si prišli na svoje všetci milovníci
„kráľovského moku“. Obec Jablonec zorganizovala premiérový ročník ochutnávky vín pod názvom Vinári od Gidry.
Nebola to však len taká hocijaká degustácia. Špeciálna bola
tým, že sa uskutočnila v prírode, konkrétne na Jabloneckom
náučno-poznávacom chodníku. Po celej dĺžke chodníka, od
Silnice až po Jarnú, mali svoje stanovištia vinári z Jablonca,
Budmeríc, Báhoňa, Vištuka a Štefanovej. Návštevníci mohli,
po zakúpení degustačnej tašky s pohárom a mapkou, ochutnávať najlepšie vína z pivníc miestnych vinárov. Biele, červené, rúžové, suché, polosladké i sladké, každý si našiel to svoje
obľúbené. Nikto z „koštovníkov“ však nezostal ani hladný.
Vinári mali na svojich zastávkach okrem vín prichystané aj
niečo pod zub. Niekde boli jednohubky, inde zase guláš, klobásky, ryby alebo mastené chleby s cibuľou. Navyše Jednota
dôchodcov Jablonec mala špeciálny stánok, kde podávali
držkovú, langoše alebo osúchy. Svoj stánok malo aj občianske združenie Chrobáčiky, kde ponúkali sladké dobroty, kávu
či limonádu. O dobrú náladu sa počas celého dňa starala hudobná skupina Backovci a po chodníku sa z jedného konca
na druhý presúval aj Luboš Delinčák, ktorý hral na harmonike. Ľudia si akciu skutočne užili. Mohli si posedieť so svojimi
priateľmi a známymi, ochutnať pri tom nejaké víno, zaspievať
si, prejsť sa krásnym prostredím popri potoku a stráviť tak
jedno príjemné popoludnie v Jablonci. Veríme, že na budúci
rok sa pri pohári vínka na našom chodníku opäť stretneme.
8

číslo 2-2018

Čo sa udialo v obci

Stavenie mája
Posledný aprílový deň na mnohých miestach Slovenska už tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto
milá tradícia v očiach našich ratolestí čoraz viac upadá do zabudnutia, stále sa nájdu obce, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote. A my sme radi, že medzi ne môžeme zaradiť aj našu dedinku.
Stavanie mája sa v Jablonci konalo už o niečo skôr, ako
býva zvykom, a to v sobotu 28. apríla. Podvečer sa pred
Spoločenským domom zišlo niekoľko desiatok dedinčanov, aby sa stali svedkami každoročnej tradície.
Predtým sa však uskutočnila ešte jedna milá udalosť.
V Spoločenskom dome bolo pre deti pripravené zábavné divadelné predstavenie v podaní Martina Žáka. Naši
najmenší sa vydali na dobrodružnú plavbu s Kapitánom
Kotvičkom a zažili s ním kopec srandy.
Potom už nasledovalo slávnostné stavanie mája. Niekoľko ochotných Jablončanov si pod vedením starostu
obce rozdelilo úlohy a vlastnými silami ťahalo dlhočizný

číslo 2-2018

strom k oblohe. Po chvíli sa už krásne vyzdobený máj
nad našimi hlavami jemnučko kolísal vo vetre. Spoločný obecný máj symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá
a ženy z dediny a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek
života.
Tradícia stavania mája je často spájaná s dedinskou
zábavou a inak tomu nebolo ani u nás. V Spoločenskom
dome bola na programe Oldies diskotéka. Nechýbalo ani
bohaté občerstvenie. Jednota dôchodcov pripravila niečo
pod zub, vinári sa zas postarali o pitný režim. Muzika hrala
do neskorej noci a svoje tanečné kreácie predvádzali malí
aj veľkí. Máj sme teda oslávili tak, ako sa patrí.
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Čo sa udialo v obci

Deň matiek
Druhú májovú nedeľu sa Spoločenský dom v Jablonci zaplnil deťmi i dospelými. Kvôli komu, alebo
kvôli čomu? V ten deň sme oslavovali nádherný sviatok – Deň matiek.
Môže byť niečo krajšie, ako byť dcérou, či synom svojej
mamy? V tejto jedinej vete je vyjadrené všetko o matkinej
láske. Láska, ktorú nám dáva mama, je trpezlivá a dobrotivá.
Mama nám nezávidí, ale dopraje. Nikdy sa nad nami nevystatuje. Nie je sebecká. Ak sa mama aj rozčúli, je to z lásky
k nám. Vždy bojuje za naše práva. Všetko znáša s pokorou
a vydrží aj nemožné, lebo dúfa v nás a verí nám. Láska mamy
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nikdy nezanikne. Mama žije so svojimi deťmi a pre ne. Každú medzeru v živote vyplní láskou k nim. Mamina láska je
tajomná a veľkolepá zároveň. Niekedy sme otrávení z jej rád
a vyzvedania. Až tak netúžime po jej záujme. Hlavne vtedy,
keď sa už sami stávame rodičmi. A ona nás chce veľakrát iba
ochrániť. Mama má sklon vždy ochraňovať svoje deti. Aj keď
nie je pri nás, srdcom vždy je. Bojí sa o nás. Bojí sa o svoje
deti viac, než o seba. Nechce nás stratiť. Taká je skutočná
mama. Keby sa jej láska k nám mala zhudobniť, boli by to tie
najkrajšie melódie znejúce z tých najladnejších hudobných
nástrojov pomocou najnadanejších hudobných virtuózov.
Mama ako hudobný nástroj, my – jej deti ako umelci a melódie – naša vzájomná láska. Opatrujme si ju ako hudobník
svoj nástroj, aby sa nepokazil. Nebuďme k mame ľahostajní
a nezanedbávajme ju, veď aj umelec môže byť výborným
iba vďaka tvrdým a pravidelným tréningom. Nemôže poľaviť ani na chvíľu. Nedovoľme, aby sa malebná melódia
zmenila na rinčanie a trieskanie. Niekedy môže súzvuk tónov narušiť nástroj, inokedy umelec. Ale buďme výnimočne
nadanými umelcami a robme všetko preto, aby láska mamy
nikdy nezanikla. A ak náhodou bude niekedy zastretá tajomným mrazom, či už z jednej alebo druhej strany, buďme
práve my tí, ktorí ho skutkami lásky rozmrazíme.
číslo 2-2018

Čo sa udialo v obci

Zábavné
dopoludnie
pre deti
Deň detí sa už tradične konal na futbalovom ihrisku, v sobotu 2. júna 2018, no so zmeneným časom
a tento krát dopoludnia z dôvodu popoludňajších horúčav. O zábavu sa im postarala obec Jablonec
a združenia v nej fungujúce.
Skákací hrad, maľovanie na tvár, výroba zvieratiek z balónikov, detský kútik pre najmenších, či hrnčiar zožali úspech
ako aj po minulé roky. Brušká detí naplnili poľovníci upečenými špekáčkami i džúsikom, kofolu deťom venovali hokejbalisti a Štefan Görög osviežujúce nanuky. Novinkou bola
jazda na poníkoch, ukážka policajnej techniky a výstroja zásahovej jednotky policajtov z Trnavy a v závere i príjemné
osvieženie vodou, o ktoré sa postarali hasiči z hasičského
zboru Budmerice. Milovníci zvierat si mohli pozrieť aj ukážky psovodov pod vedením Braňa Bartoša a jeho kolegov
zo Šenkvíc. Športové aktivity ako streľba na bránu, pavúčia
sieť, fúrikovanie, skákanie vo vreci, streľba zo vzduchovky...
si vyskúšali tí najodvážnejší a iste neoľutovali, už len kvôli
pocitu, že zdolali svoje ja. Maľovanku, diplom i sladké odmeny, o ktoré sa postarali obec, združenie poľovníkov, OZ
Zelený Jablonec, OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci, ako i JDS
Jablonec si odnieslo každé dieťa. Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na organizácii dňa detí v Jablonci, poslancom
i dobrovoľníkom zo združení v obci, obecnému úradu a starostovi obce, ktorí celú akciu zastrešovali a zorganizovali.
Deti ďakujú i šašovi Dragovi za zábavne odmoderovaný
Deň detí a zároveň sa už tešia na ďalší ročník svojich osláv .
číslo 2-2018
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Fašiangy

Deň Zeme na skládke odpadu
Svetový deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Aj u nás v Jablonci
sme mali miesto, ktoré bolo poškodené ľudskou činnosťou, a to nelegálnu
skládku odpadu na Hlbokej ceste. Po
rozsiahlych navážkach zeminy a jej následnou úpravou bagrom prišiel deň,
kedy nastúpili dobrovoľníci z radu občanov. Každý kto prišiel, mal možnosť
si zasadiť svoju či už osobnú alebo
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rodinnú lipku. Vykopať jamu, prisypať
rašelinu a vysadiť lipku zvládol každý.
Ešte ju polievať a už len čakať, kým vyrastie . Takto bolo vysadených 250
líp v 3 etapách. Najviac líp sa vysadilo na obecnej brigáde na deň Zeme.
Aby nedochádzalo k rozfúkavaniu zeminy, bola vysadená lúčna zmes, ktorá
nielen spevní pôdu, ale urobí aj dané
miesto estetickejším. Touto cestou
chceme poďakovať aj pánovi Bejdáko-

vi a Putecovi, ktorí odpracovali množstvo hodín s bagrom na skládke.
Je potešujúce vidieť, ako občania
chodia na prechádzku s cieľom poliať
si svoju lipku.
Za pár rokov sa všetci môžeme
tešiť na rekreačno-oddychovú zónu,
ktorej návštevou nás neustále bude
hriať pri srdci, že sme i my, občania
Jablonca, prispeli k malej ale krásnej
obnove nášho životného prostredia.

číslo 2-2018

Fašiangy

Namiesto odpadu lesopark
Obec Jablonec sa môže pochváliť, že jeden z dlhoročných problémov, ktoré trápili našu dedinu, sme
vyriešili. Skládka Hlboká bude už len jednou z horších spomienok na život v našej obci.
Skládka bola vyhodnotená ako environmentálna záťaž
pre obec. V Jablonci fungovala dlhé roky ako nepísané
smetisko. Obec mala v pláne skládku uzavrieť, na čo dala
vypracovať projekt ešte v roku 1998. K samotnej realizácii
uzavretia skládky v tom čase neprišlo. Na základe podnetov bola viackrát vykonaná aj kontrola skládky pracovníkmi
Okresného úradu Pezinok, Odbor starostlivosti o životné
prostredie. Posledná kontrola bola vykonaná 11. septembra 2017, nakoľko už prebiehala revitalizácia skládky, či sa
postupuje podľa odporúčaní úradu. V niektorých častiach
skládky bola zemina navezená len vo výške 30 cm, preto
kontrolóri navrhli v týchto miestach zeminu doplniť do výšky 1,5 až 2 metre súvislou ílovitou vrstvou.
Obec Jablonec podala žiadosť 31. 10. 2017 prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia v rámci
programu Obnovy dediny o poskytnutie dotácie na zalesnenie zavezenej skládky. Oznámenie o úspešnej dotácii

Skládka kedysi...
číslo 2-2018

prišlo 26. 4. 2018 a celková výška poskytnutej dotácie je
4 494,59 eur. Vysadili sa lipky, javory, vytvoril sa základ lesoparku v pôvodnej miestnej flóre, ktorá je typická pre túto
oblasť. Lesopark bude príspevkom pre zlepšenie klimatických podmienok v okolí potoka Gidra. Keď nám lipky podrastú, bude aj zdrojom na sušenie kvetu lipy na výborný
čaj. V časti lesoparku pri kaplnke je v pláne vybudovať pivnicu pre vinárov spolu s vyhliadkovou vežou a možnosťou
posedenia si v oddychovej zóne. Veľa obyvateľov Jablonca
využilo možnosť zasadiť si „svoju“ lipku. Formou brigád sa
konalo sadenie lipiek a veľmi nás potešil záujem občanov
o túto aktivitu. Obec Jablonec sa touto cestou chce poďakovať za poskytnutie dotácie, ale najmä všetkým aktívnym
občanom, ktorí boli ochotní obetovať svoj voľný čas a prísť
na brigádu sadenia lipiek. Určite je krajší pohľad na lesopark,
ako pred tým na nekontrolovanú skládku odpadu.
Mgr. Jana Jašurková

...a dnes
13

Škola

Dovidenia škola
Dovidenia milá škola,
príroda nás k sebe volá.
Už nás čaká les i lúka,
osvieženie potok núka.
Už si slnko lúče chystá,
už nás láka voda čistá.
Na prázdniny utekajme,
s úsmevom ich privítajme.
So stúpajúcimi teplotami čarovného júna stúpala aj intenzita detských
hláskov v škole. Akoby boli ich drobné tielka naprogramované na blížiaci
sa odpočinok po vyčerpávajúcom
roku. Spoločne sme zažili veľa pekných chvíľ. Usilovne sme pracovali na
vyučovaní, statočne sme zdolávali aj
poobedňajšie aktivity v rámci krúžkových aktivít. Deti hravo zvládali aj
rôzne súťaže, do ktorých sa zapájali,
ako napríklad: Všetkovedko, Kozmix,
Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín,
Matematický klokan, Najrýchlejší čita-
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teľ ročníka, Slávik Slovenska, Športové
hry žiakov primárneho vzdelávania
a rôzne výtvarné a literárne súťaže.
Počas roka obdarili milými vystúpeniami všetkých, ktorí si radi oddýchnu pri detských piesňach, básňach,
mini- divadielkach. Niekedy sme si
náročné učenie spríjemnili vystúpeniami rôznych umelcov. Mohli sme si
pozrieť krásne divadelné a hudobné
predstavenia, dokonca si podaktorí
vyskúšali, aké to je, byť malým hudobníkom na našom školskom internom
koncerte. Deti si rozšírili vedomosti aj
vďaka rôznym prednáškam, či už o lietadlách, alebo o dravých vtákoch, korytnačkách, včelách, remeslách. Tiež
si svojou usilovnosťou nazbierali nejaké eurá zberom papiera a výrobou
vianočných výrobkov. Krásne je, ak
deti pochopia, že aj s málom sa treba
podeliť, preto sa zapojili do verejnej
zbierky pre nevidiacich. Dopravnú výchovu si spestrili návštevou dopravného ihriska a svaly na rúčkach a nôžkach si deťúrence trošku spevnili na

plaveckom výcviku. Prispela k tomu i
turistika v Malých Karpatoch, pri ktorej
sme dokráčali až k unikátnej jaskyni
Driny. To však nebol koniec náročných
túr. Výstup na Trenčiansky hrad bola
tiež riadna drina. No stálo to za to. Kto
chcel vidieť, ako sa v našej škole pracuje, mohol pokojne prísť a všetko si
pozrieť počas DOD. Aj malých predškolákov zo škôlky sme si na chvíľu
požičali a ukázali sme im náš školský
život, aby sa nebáli nástupu do školy.
Ani posledný týždeň sme v škole nazaháľali. V rámci environmentálneho
projektu sa deti dozvedeli zaujímavé
informácie o slnku, vzduchu, vode
a živých organizmoch. Po desiatich
mesiacoch usilovnej práce všetky deti
dostali vysvedčenie. Rozlúčili sme
sa so štvrtákmi, ktorí odchádzajú do
školy v Budmericiach a pomaly sa tešíme na nové detičky, ktoré si zasadnú
do prváckych lavíc. Ale až po letných
prázdninách. Intenzita hláskov našich
milovaných detičiek utíchla, pretože
sa rozpŕchli do rôznych kútov Slovenska a i za jeho hranice. Naša malá školička však nezíva prázdnotou. Robia sa
v nej drobné úpravy, aby nezaostávala v módnych trendoch. Predsa, je
ženského rodu a na vzhľad si potrpí.
Školička žmurkla očkom na pána starostu a ten jej nevedel odolať. Dal
dokopy niekoľkých pánov z Jablonca
a opäť ju vylepšili. Ďakujeme. No a keďže naša dáma škola má mäkké srdce
(vďaka jej dietkam ), poskytla letné
ubytovanie malým lastovíčatám, ktoré štebocú takmer na každom okne.
Lastovičí rodičia sú škole vďační za
takú úžasnú príležitosť a preto, keď
nastane ten správny čas, opustia svoj
dočasný domov a odletom do teplých krajín ohlásia deťom, že je čas
vrátiť sa do školských lavíc.
Vaše pani učiteľky
číslo 2-2018

Škôlka

Ako sme strávili jún v našej škôlke
Posledný mesiac materskej školy
bol zameraný na tieto témy:
1. Slniečko svieti pre všetky deti
2. Život na zámku
3. Rozlúčka so škôlkou
4. Prichádza leto.
Prvá téma bola teda zameraná na
sviatok všetkých detí. V školskej záhrade sme pripravili diskotéku. Deti
si navzájom nachystali občerstvenie,
spolu s pani učiteľkami sa prezliekli
do karnevalových masiek a zabávali
sa, pridali sa aj rodičia, ktorí si ich prišli
vyzdvihnúť tiež v maskách.
15 detí našej MŠ absolvovalo plavecký výcvik v plaveckom klube Delfín v Senci.
Výletom do Smoleníc sme pre-

hupli do druhej témy – Život na zámku. Navštívili sme park pri Smolenickom zámku, kde sme si porozprávali,
ako sa kedysi žilo na zámku. Pripomenuli sme deťom remeslá, ktoré ľuďom
napomáhali k lepšiemu a jednoduchšiemu životu. Na ceste zo zámku sme
sa zastavili v Doľanoch v stajniach,
kde sa deti povozili na koníkoch. Náš
výlet sme ukončili chutným obedom
v reštaurácii a zmrzlinou.
Rozlúčku so škôlkou mávajú vždy
predškoláci, a tak aj tento rok sme nemohli vynechať túto už ,,tradíciu“. Nacvičený program zo strany predškolákov,
nachystané občerstvenie a slávnostne
vyzdobená sála v KD od ich rodičov
a rozlúčka mohla začať. Každý predško-

lák si odniesol na pamiatku osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, krásnu knihu i bol pasovaný stužkou. Pani učiteľky zabezpečili deťom
sladkú dobrotu – tortu. O zábavu sa postaral nielen DJ, ale aj šašo Drahoš, za čo
mu srdečne ďakujeme.
Posledný týždeň sa niesol v duchu
pobytu v prírode. Zorganizovali sme
branný deň, ktorý sa začal vychádzkou ku vagónu. Nasledovala opekačka a po dobrom posilnení aj rôzne súťaže: skákanie vo vreci, štafetové behy,
beh cez prekážky a iné pohybové hry.
Ďakujeme všetkým rodičom, OZ
Chrobáčiky a pánovi starostovi za celoročnú spoluprácu.
Učiteľky MŠ

Čo sa nám podarilo...

Aktívni členovia OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci sa zúčastnili 30. júna 2018 Vínnej cesty, ktorá sa uskutočnila na náučno-poznávacom chodníku u nás v Jablonci. Pri kúpalisku
mali svoj stánok s občerstvením, kde ponúkali vlastnoručne
vyrobené sladké i slané koláče, chutnú kávu i citrusové a levanduľové limonády. OZ ďakuje všetkým, ktorí sa pri stánku
zastavili a kúpili si nejaké dobroty alebo finančne prispeli.
Veľká vďaka patrí i pani Lucii Okruhlicovej, ktorá výťažok z
predaja svojich hand-made náramkov darovala OZ, ako aj
skvelý levanduľový sirup. OZ ďakuje i pani Deniske Pociskovej, pani Marte Žákovej (Sladký deň Modra) a Eve Kišoňovej
za upečené koláče, ktoré darovali na akciu. Získané peňažné
číslo 2-2018

prostriedky budú použité na podporu detí v MŠ v Jablonci.
V máji 2018 OZ Chrobáčiky podalo žiadosť o grant na
podporu projektu ,,Deti bezpečne na ceste“, v rámci grantového programu Projekty zamestnancov cez nadáciu Volkswagen Slovakia. Tento projekt nám bol schválený vo výške
937,50 eur, a tak naše deti získajú prenosné dopravné ihrisko,
vďaka ktorému budú môcť získavať aj praktické skúsenosti
pri výučbe dopravnej výchovy. Zvyšné výdavky pri realizácii
projektu zaplatí OZ Chrobáčiky.
V októbri OZ chystá jabĺčkové hodovanie, na ktoré vás aj
touto cestou srdečne pozývame .
Členovia OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci
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Šport

Futbalisti vstupujú do novej sezóny
Jablonecký futbal prežíval v uplynulej sezóne smútok aj radosť. Kým A-mužstvo sa herne aj výsledkovo trápilo a skončilo až na 12. mieste, prípravkári majú za sebou rekordnú sezónu, v ktorej obsadili
krásne 3. miesto.
Seniorské mužstvo nenaplnilo svoje predsezónne ciele - pohybovať sa v
strede tabuľky – a opäť sa celý ročník
motalo okolo spodných priečok. Našťastie, klub sa nemusel strachovať o
vypadnutie, keďže už v priebehu sezóny sa pre rôzne problémy odhlásili
dva tímy - Gajary a Svätý Jur. Jabloneckí futbalisti tak nakoniec získali len šesť
bodov, čo stačilo na 12. miesto. Pred
aktuálnou sezónou opustilo mužstvo
vedené trénerom Františkom Čechovičom niekoľko dôležitých členov
kádra, takže jesenné zápasy budú ešte
o čosi ťažšie. Piata liga bude však tento

rok o niečo atraktívnejšia pre divákov.
Bude mať totiž až päť nových účastníkov a najmä zápasy s Dubovou, Častou alebo Doľanmi snáď prilákajú na
štadión viacej ľudí. Novinkou je aj to,
že A-mužstvo bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu.
Parádnu sezónu, ktorú im seniori môžu len závidieť, majú za sebou
naši malí futbalisti. Mužstvo celý čas
okupovalo vrchné priečky tabuľky
a nakoniec si vybojovalo skvelé 3.
miesto. Počas sezóny dokázali chlapci
i dievčatá 19-krát zvíťaziť a len 5-krát
odchádzali zo zápasu bez bodu. V sú-

ťaži, ktorá mala 14 účastníkov, skončili
pred našimi futbalistami len chlapci
z Modry a Slovenského Grobu. Za
zmienku stojí aj gólová explózia Mateja Holanského, ktorý v sezóne nastrieľal úctyhodných 48 gólov a skončil v tabuľke strelcov na 4. mieste.
Obrovskú zásluhu na tomto úspechu
má jednak tréner Naim Ben Mbarek,
ktorý naučil deti, ako vyhrávať, a v neposlednom rade aj samotní rodičia,
ktorí taktiež výraznou mierou pomáhali pri fungovaní mužstva. Obom
jabloneckým mužstvám prajeme do
novej sezóny veľa šťastia.

Program domácich zápasov našich futbalistov:
Seniori:
12. 8. 17:30
25. 8. 17:00
9. 9.
16:30
23. 9. 16:00
7. 10. 15:30
21. 10. 15:00
27. 10. 14:00
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Jablonec – Grinava
Jablonec – Studienka
Jablonec – Doľany
Jablonec – Láb
Jablonec – Zohor
Jablonec – Budmerice
Jablonec – Malacky B

Prípravka:
2. 9.
12:30
15. 9. 13:30
20. 9. 18:00
30. 9. 13:30
14. 10. 13:00
28. 10. 11:30
4. 11. 11:00

Jablonec – Vištuk
Jablonec – Báhoň
Jablonec – Vinosady
Jablonec – Limbach
Jablonec – Šenkvice
Jablonec – Grinava
Jablonec – Modra

číslo 2-2018

Šport

Hokejbalisti spomínali na Sebastiánka
Dňa 16. júna sme usporiadali 2. ročník žiackeho hokejbalového turnaja o pohár starostu obce Jablonec, ktorý je venovaný nášmu malému kamarátovi Sebastiánkovi Marekovi, na ktorého sme opäť
spomínali.
Aj tento rok nám Sebinko zariadil
pekné slnečné počasie, aby si chalani
z Pezinka, Šenkvíc, Budmeríc, Hrnčiaroviec nad Parnou a Jablonca mohli
zmerať svoje sily v hokejbale. Turnaj
bol vyrovnaný, chalani hrali parádny
hokejbal, predvádzali mnohé krásne
akcie a strieľali nádherné góly. Turnaj
sa vydaril a deti odchádzali s výborným pocitom a príjemne unavení. Z
toho sa veľmi tešíme a pevne verím, že
sa o rok opäť stretneme na 3. ročníku.

číslo 2-2018

Konečné poradie:
1. Jokerit Pezinok „A“
2. Halmeš
3. Budmerice
4. Jokerit „B“
5. Hrnčiarovce nad Parnou
Najlepším strelcom turnaja sa s 9
gólmi stal hráč domáceho tímu Jakub Ružek.
Najlepším brankárom turnaja sa
stal brankár Budmeríc Jozef Tomáška.

Srdečnú vďaku vyjadrujem ľuďom,
ktorí dobrovoľne prispeli na žiacky
turnaj a samozrejme aj všetkým, ktorí
pomáhali pri organizácii turnaja, občerstvení, bufete, rozhodcom, časomeračom, fotografom a taktiež starostovi obce Jablonec.
Alexander Hagara
predseda Hokejbalového
združenia Jablonec
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Škôlka, vinári

Jednota dôchodcov nespí – pridajte sa k nám

Základná organizácia (ZO) Jednoty dôchodcov v Jablonci stále dokazuje, že aj my, čo máme čo-to odžité, sme ešte
stále tu a aktívni. Po výročnej schôdzi vo februári začala ZO
pracovať pod vedením výboru v novom, redukovanom zložení. Podstatou našej činnosti je stretávanie sa s rovesníkmi
a snaha o zapojenie našich dôchodcov do spoločných aktivít.
Prvý polrok tohto roka sme využili naplno. Absolvovali
sme niekoľko podujatí, ktorých sme sa zúčastnili či už pasívne, alebo aktívne. Medzi tie pasívne patria napríklad návšteva divadla v Bratislave, stavanie mája, ochutnávka šalátov
u priateľov v Budmericiach, ochutnávka fazuľovice na súťaži
v Budmericiach, deň otvorených dverí v prezidentskom paláci a mnohé ďalšie. V duchu priateľských posedení sa niesli
i naše batôžkové opekačky pri Gidre.
Z akcií, na ktorých sme sa podieľali aktívne sa nedajú nespomenúť fašiangové pochovávanie basy, sadenie lipiek pri
príležitosti dňa Zeme, úprava okolia kostola, či podieľanie sa
na zabezpečení prvého ročníka vínnej cesty v Jablonci v júni,
kde sme vôňou našich langošov a držkovou oslovili mnohých
účastníkov.
To, že ani v seniorskom veku nie sme žiadne mydlá, dokazujeme aj svojou účasťou na športových podujatiach.
1. 6. 2018 sa štvorčlenné družstvo našej základnej organizácie zúčastnilo okresného kola športových hier seniorov, kde
sme získali prvé miesto v hode granátom. Okrem toho sa
18

niekoľko našich členov pravidelne, každý štvrtok, zúčastňuje
aqua aerobiku v Pezinku – cvičenia v bazéne s profesionálnou cvičiteľkou. Vzhľadom na voľné miesta radi privítame
medzi nami aj ďalších občanov, ktorí sa neboja vody a chcú
urobiť niečo pre svoje telo.
Samozrejme, nezabúdame ani na našich jubilantov.
V dňoch našich pravidelných mesačných schôdzí zablahoželáme a posedíme s tými, ktorí sa dožívajú v danom mesiaci
okrúhlych výročí.
V porovnaní so základnými organizáciami v okolitých
obciach sa radíme medzi malé organizácie. Preto často nedokážeme naplniť dostatočný počet účastníkov na niektoré
ponuky kúpeľov, kultúrnych akcií alebo zájazdov, ktoré sú limitované minimálnym počtom účastníkov. Aby sme mohli
byť účastníkmi aj takýchto podujatí, snažíme sa o komunikáciu a koordináciu s organizáciami JDS v okolitých obciach.
Vieme si priznať, že už nie sme mladí, i keď mnohí z nás
sa ešte starými necítia byť. Vieme tiež, že všetci zostarneme
a mnohí z nás budú ešte starší. Preto sme radi, že sa s nami
na našich stretnutiach a akciách zúčastňujú aj tí, ktorí síce už
nedokážu prispieť aktívne k našej činnosti, ale nechcú sedieť
doma. Veríme, že aj my, ktorí ešte vládzeme, budeme raz rovnako vítaní medzi vami, ktorí ste dnes ešte seniorský vek nedosiahli. Zároveň pozývame medzi nás aj tých dôchodcov,
ktorí doteraz váhali. Naša činnosť je pestrá a pomôže vám žiť
kolektívne so svojimi rovesníkmi.
O činnosti a plánovaných podujatiach ZO JDS v Jablonci
sa môžete dozvedieť viac, ak navštívite našu facebookovú
stránku JDS JABLONEC.
Ľudovít Orlický
číslo 2-2018

Oznamy, spoločenská kronika

Varovanie Okresného riaditeľstva
Hasičského a Záchranného Zboru
Vážení občania, najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet
požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare,
ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili
na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali
oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru
je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po
trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností
fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.
Dôležité je si uvedomiť, že v období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov, samovznietenie a technické poruchy
na poľnohospodárskej technike.
Zo strany právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v poľnohospodárstve je
potrebné veľký dôraz klásť nielen na odstránenie hore uvedených príčin vzniku požiarov
v letnom období, ale aj na zabezpečenie dobrého technického stavu pracovných strojov zabezpečujúcich žatevné práce, zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.
Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen k materiálnym škodám, ale aj k ujme
na zdraví osôb a v niektorých prípadoch aj so smrteľným následkom, čo dokumentuje aj štatistika požiarovosti, kde sa už každoročne vypĺňa kolónka – počet usmrtených.
Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí
by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní.
Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Deti, ktoré sa počas prázdnin často
pohybujú v blízkosti polí a stohov slamy bez dozoru sa stávajú nielen príčinou vzniku požiarov, ale vo veľkej miere sú aj postihnutými, keď v snahe uhasiť požiar dochádza k popáleninám
na tele a v horšom prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.
Mgr. Andrea Hinčeková

Spomíname

Dňa 22. 6. 2018 sme si pripomenuli 2. výročie, kedy
nám navždy odišiel náš otec, dedko a pradedko František Švorc.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina.

Spomíname

Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú spomienku.

S hlbokým smútkom si pripomíname deň 21. 6. 1999, kedy
navždy zatvoril oči a zaspal večným spánkom Bohumil Tibenský.
Je to už 19. smutný rok, ktorý si pripomínajú a spomínajú
manželka Marta, deti Alena, Eva, Dana, Vlado s rodinami,
sestra Margita a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, prosím,
venujte mu tichú spomienku.

číslo 2-2018

Narodili sa
Izabela Böhmová
Juraj Dobrovodský
Marko Počuch

Opustili nás:
Rozália Hasíková
Marián Kollár
Emília Trabalíková

Jubilanti:
(z dôvodu nového predpisu „GDPR“
– ochrana osobných údajov uvádzame len všeobecný prehľad jubilantov
v období od 1. 3. do 31. 7.)

Mária Černíková
Štefan Haršány
Katarína Haršányová
Andrea Královičová
Silvester Krasňan
Roman Ochaba
Eva Šaškovičová
Marián Štibrány
Tibor Izakovič
Anna Kaňuchová
Daniela Kirinovičová
Mária Michalcová
Mária Zápražná
Helena Čambálová
Anna Finková
Mária Görögová
Magdaléna Pinková
Ľudmila Radimáková
Ján Benkovský
Gabriela Valková
Milan Císar
Emília Gažová
V mene redakcie
Halmešského Hlásnika
prajeme našim jubilantom
všetko najlepšie, hlavne
pevné zdravie, šťastie
a radosť do života.
Gratulujeme!
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Oznamy a pozvánky

Oznamy
Najbližšie spoločenské akcie v našej obci
7. septembra 2018
JABĹČKOVÉ HODOVANIE V ŠKÔLKÁRSKEJ ZÁHRADE
29. septembra 2018
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY, VARENIE GULÁŠU
14. októbra 2018
ÚCTA K STARŠÍM
2. decembra 2018
MIKULÁŠ
8. - 9. decembra 2018
VIANOČNÉ TRHY
31. decembra 2018
SILVESTROVSKÝ CHÔDZOBEH, BATÔŽKOVÝ SILVESTER

Obec Jablonec v spolupráci s Klubom
mamičiek vás pozýva do Detského klubu
v Jablonci, ktorý bude otvorený
pre najmenšie detičky od septembra,
vždy každý utorok v čase od 9:30 hod.
– prvýkrát 4. 9. 2018.
Vítané sú všetky deti, ktoré sa chcú zahrať,
spoznať nových kamarátov, vyšantiť sa
a vybiť energiu :) V prípade priaznivého
počasia na vás vonku čaká nové detské
ihrisko.
Tešíme sa na vás, milé
mamičky s vašimi deťmi!

Klub mamičiek v Jablonci vás pozýva
na Burzu, ktorá sa bude konať
v Spoločenskom dome
v Jablonci dňa 8. 9. 2018 od 13:00
do 17:00 hod.
Predávať sa bude nový aj použitý tovar
– detské oblečenie, hračky, obuv a iné
potreby, oblečenie a obuv pre dospelých,
veci pre mamičky a tehuľky.
Registrácia predávajúcich:
Lucia Kišoňová,
klucikova.lucia@gmail.com
Príďte si dobre a lacno nakúpiť! Tešíme sa
na vašu účasť!
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