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Milé občianky, občania

Príchod jesene znamená hodnotenie úrody. Tento rok mi prichodí hodnotiť nielen jeden, ale štyri roky hospodárenia v našej obci.
Končí moje tretie volebné obdobie a je čas
skladať účty. Pripomeniem Vám môj volebný
program:
Chcem Vám slúžiť spravodlivo a slušne,
cieľom mojej práce je:
POKRAČOVAŤ
v rozpracovaných projektoch rozvoja
obce
v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí pre občanov a chalupárov
v reprezentácii obec doma i v okolí
v podporovaní spoločenských organizácií
VYŽADOVAŤ
kvalifikovanosť a nestrannosť v rozhodovaní obce
slušnosť, kvalitu a ochotu pri poskytovaní služieb občanom
SPOLUPRACOVAŤ
so spoločenskými organizáciami vytváraním partnerstiev s Českou republikou
a pokračovať v čerpaní europrojektov
s podnikateľmi v obci a inými subjektami
pôsobiacimi v obci
so samosprávnymi orgánmi ZMOS, okolitými obcami a spoločne sa uchádzať o financie zo štrukturálnych fondov
RIEŠIŤ
opravu miestnych komunikácií v plnom
rozsahu
separovaný zber hlavne osvetou u občanov
podporovať udržanie materskej a základnej školy v obci s ohľadom na finančnú
únosnosť obecného rozpočtu
havarijný stav strechy školskej budovy
s možnosťou výstavby 4 bytov v jej podkroví
podľa právoplatného stavebného povolenia
odkanalizovanie obce formou vybudovania malých domových čističiek
Nebolo ľahké plniť tento program, ale
posúďte sami. Zrealizovali sme viacero projektov cezhraničnej spolupráce –súbory,
spevokoly, dychovky, cimbálovky, divadlá,
krojované deťúrence, súťaže, sokoliari, psovodi... Proste na našom vynovenom ihrisku
sa každý rok niečo dialo. Pamätáte sa na
Gastrodeň, či Envirovíkend s hasičmi a poľovníkmi o rok neskôr, Rodinný futbal, Preteky
automobilov do vrchu Surovín po 29 rokoch,
Vianočné posedenie, Pečie celá dedina, Deň
priateľstva a Jablonkové kumštovanie??? Už
druhý rok naši hasiči poriadajú oblastnú súťaž
a býva tu do 30 družstiev hasičov z viacerých

okresov. A záhradkári nám na jeseň robia
česť medzinárodne. Svedčia o tom pochvalné uznania v knihe návštev... A od tohto roku
máme detský folklórny súbor „Jabĺčko“ v novučičkých krojoch... Jablonku stráži jabloňová
víla.
To všetko sú nové akcie mimo tých, ktoré tradične už 12 rokov poriadame. Väčšinu
z nich sme financovali cez rôzne projekty,
teda nezaťažovali sme obecný rozpočet
a vďaka tomu sme stále zveľaďovali obecný
majetok. Minulý rok sme sa zapojili do súťaže Dedina roka a získali sme ocenenie „Dedina ako hospodár“ na čo som nesmierne
hrdá. Dostali sme sa do povedomia širokej
verejnosti. A tak, keď sa povie „Jablonka“ na
druhej strane republiky, tak už to nie je poľská
s trhmi, ale tá naša s bylinkovou záhradkou,
Jablonkovým kumštovaním, Jablonka- dobrý
hospodár.
Podľa hodnotenia nezávislej organizácie
„INEKO“ výška majetku obce je 3 444 706 EUR,
čo predstavuje majetok na 1 občana v našej
obci je 7 378 EUR a každým rokom rastie, nemáme žiadne dlhy, máme najlepšiu finančnú
bilanciu v okrese Myjava.
Na obecnom úrade nemáme stránkové
dni, snažíme sa podania občanov riešiť v čo
najkratšom čase a slušnosť a ochota je pre nás
samozrejmosťou. Spolupracujeme so všetkými podnikateľmi v obci a aj touto cestou im
ďakujem za to, že väčšinu služieb pre obec
robia ochotne a bezplatne.
V obci riešime miestne komunikácie,
rozhlas, osvetlenie a vzhľadom na rozsiahle územie je to finančne náročná úloha,
ale snažíme sa byť operatívni. V kultúrnom
dome sme vymenili všetky okná a dvere za
plastové, zmodernizovali sociálne zariadenie.
Vynovené ihrisko kosíme novou traktorovou
kosačkou, ktorú sme získali z projektu Rodinný futbal. Naša hospodárska činnosť sa vyvíja
pozitívne a dosahujeme vždy kladný hospodársky výsledok.
Strechu na školskej budove sme vymenili
a pripravili podkrovie pre 4 obecné byty. Takisto sme vymenili 30 ročný kotol v školskej
budove za plne automatický na pelety alebo
štiepku či ekobrikety. Pokiaľ nám schvália
projekt, ktorý sme podali len nedávno, štiepku si budeme vedieť vyrobiť sami.
Napriek 2 x podanému projektu v hodnote cca 200 000 EUR sa nám nepodarilo vybudovať malé domové odpadové čističky.
Toto je malá bilancia za posledné 4 roky.
Za svojou prácou si stojím a som hrdá na to,
čo sa nám všetko spoločne podarilo dosiah-

nuť v tejto zložitej politickej i ekonomickej
situácii.
Každá verejná funkcia má, tak ako minca, rub a líce. Rubom je to, čo vidí každý
a čo často kole oči: zvolený funkcionár, napríklad starosta, má moc. Rozhoduje o dôležitých veciach, ovplyvňuje osudy iných
a sedí na peniazoch- ľudovo povedané je
„pri koryte“. Lícom je to, čo vidí málokto:
zodpovednosť a povinnosť skladať účty.
Starosta je v obci zodpovedný za všetko
a všetko musí riešiť, či je deň a či noc. Navyše
sa z toho musí zodpovedať spoluobčanom.
Ak je práca starostu vykonávaná poctivo,
je veľmi náročná. Nie je to len práca, nie je
to len o papierovaní, financiách, stavbách
a eurofondoch. Je to služba a poslanie, ktorých cieľom má byť lepšia obec so spokojnejšími občanmi, obec s vlastnou dušou,
v ktorej existuje spolupatričnosť a úcta jedného k druhému.
V závere Vám chcem zo srdca popriať
veľa osobných a pracovných úspechov
a pozvať vás 15. novembra k volebným urnám. Súčasne vám chcem zaželať šťastnú
voľbu pre rozvoj našej Jablonky.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
v Jablonke 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Jablonke podľa
§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu
obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Vladimír Baranovič, 33 r., nastavovač
CNC strojov, Jablonka 83, Strana demokratického Slovenska
2. Anna Cigáneková, 54 r., ekonómka, Jablonka 78, SMER - sociálna demokracia
3. Anna Kubicová, 42 r., priehradkový zamestnanec, Jablonka 120, nezávislá kandidátka

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva
v Jablonke 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Jablonke podľa
§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Milan Figura, 57 r., podnikateľ, Jablonka
299, SMER - sociálna demokracia
2. Dušan Chlebík, 48 r., autodopravca, Jablonka 49, SMER - sociálna demokracia
3. Lenka Jancová, 29 r., čašníčka, Jablonka
274, SMER - sociálna demokracia
4. Ján Kodaj, 38 r., stolár, Jablonka 253, Komunistická strana Slovenska
5. Slavomír Otrubčiak, Ing., 37 r., živnostník, Jablonka 76, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Ušiak, 54 r., elektrikár, Jablonka
165, SMER - sociálna demokracia
7. Pavol Zeman, 58 r., elektrikár, Jablonka
250, SMER - sociálna demokracia
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Predstavenie kandidátov
•

Vladimír Baranovič

kandidát na starostu obce
Dobrý deň vážení spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som sa predstavil. Volám sa
Vladimír Baranovič, som ženatý, mám dve deti,
žijem v obci Jablonka už dlhší čas. Mám dvoch
súrodencov, brat Miroslav býva na Poriadí a brat
Bohuš býva na Myjave. V nadchádzajúcich
komunálnych voľbách budem kandidovať na
starostu našej malebnej obce Jablonka. Kandidujem s podporou strany Strana demokratického Slovenska, teda SDS. Mám vyštudované
strojárske odborné učilište v Myjave ukončené maturitnou skúškou v odbore mechanik
nastavovač a v súčastnosti pracujem ako nastavovač CNC strojov. Touto cestou by som Vás
chcel vyzvať k účasti na komunálnych voľbách
2014, pretože veci verejné sa týkajú v prvom
rade Vás, občanov. Kandidovať som sa rozhodol, pretože každý deň pozorne sledujem dianie v našej obci, rozprávam sa s ľuďmi, a preto
by som rád riešil veci, ktoré nás spoluobčanov
trápia a mám pocit, že ich treba zmeniť. Mojim krédom je pracovať s ľuďmi a pre ľudí. Môj
program sa zameriava na nasledovné oblasti,
ktorými sú rozvoj obce, doprava v obci, služby v obci, školstvo, zdravotníctvo, sociálne
veci, šport, kultúra a mnohé iné... Problémov,
ktorých je však neúrekom, by som chcel riešiť
najskôr hľadaním, analyzovaním, definovaním,
riešením, kontrolovaním a napokon riešenia
dotiahnuť do konca. Obec má a dokáže zdroje
aj vytvoriť. Z dostupných zdrojov poznám finančné, technické a personálne zázemie našej
obce, ale i ťažkosti pri získavaní ďalších zdrojov
financovania . V prípade môjho zvolenia by som
chcel nadviazať na uskutočnené úspešné projekty a samozrejme začať nové ešte úspešnejšie
projekty. Hlavnou mojou témou bude udržať
existenciu a chod Základnej školy Jablonka
a Materskej školy a samozrejme rozvíjať aj spoluprácu s inými organizáciami. Bol by som rád,
keby sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva zúčastňovalo viac občanov, ktorí by sa spolu s nami podieľali na chode našej obce. Predstavujem Vám teda základné oblasti a činnosti,
ktoré by som chcel riešiť po mojom zvolení.
ROZVOJ OBCE
• z platu starostu darujem obci každý mesiac
po celé funkčné obdobie 200 eur na tieto organizácie a to MŠ, ZŠ, klub dôchodcov, hasiči, klub
futbalistov, záhradkári, červený kríž
• budem dbať o zachovanie kopaničiarskeho
charakteru našej obce Jablonka
• dávam si za cieľ vybudovanie obecného cintorína na základe vôle občanov
• transparentnejší výber dodávateľov v rámci
verejného obstarávania za účelom zlepšiť správu finančných prostriedkov v obci
• lepšie využívanie eurofondov a finančných
prostriedkov z VÚC
• skrášlenie nášho námestia v obci, výsadba
zelene
• rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ z finančných
prostriedkov eurofondov

• výstavba minimálne dvoch obytných bytoviek pre mladé rodiny použitím štátneho fondu
rozvoja a bývania, prípadne kohézneho fondu
• zachovanie chodu základnej a materskej školy
DOPRAVA
• dobudovanie obecného osvetlenia na základe posúdenia žiadostí
• opraviť rozbité úseky ciest v správe obce
• výstavba chodníkov
• zachovanie liniek autobusov cez našu obec
SLUŽBY
• organizácia zberu v obci (kosenie, zber a odpadkov)
• dopravné služby pre sociálne odkázaných
• zabezpečenie kontajnerov na veľký odpad
• pravidelná zimná údržba a odpratávanie snehu
ŠKOLSTVO
• zmeniť stratégiu materskej školy, tak aby sa
zabránilo odchádzaniu detí do iných škôlok
• zmeniť stratégiu základnej školy, tak aby sa
zabránilo odchádzaniu detí do iných škôl
• zvýšenie kapacity materskej a základnej školy
a skvalitnenie jej chodu
ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE VECI
• umožniť zriadenie súkromnej ordinácie všeobecného lekára
• umožniť zriadenie súkromnej ordinácie zubného lekára
ŠPORT, KULTÚRA
• organizovanie športových dní pre verejnosť
• organizácia kultúrnych aktivít pre mladých
ľudí a dôchodcov
• pravidelná príprava podujatí pre deti
• obnovenie vydávania miestnych novín
Ostatné
• dôslednejšia kontrola a prísnejšie sankcie
voči cestným „pirátom“ v obci
• zriadenie ďalšieho radara na cestnej komunikácii
• odvoz odpadu
• výrazne lacnejšie palivové drevo pre občanov
obce
• zriadenie prevádzky drevoštiepkového spracovanie dreva.
Vyššie oblasti sú podľa môjho presvedčenia
prioritné s ohľadom na reálne možnosti našej
obce, plnenie uvedených a mnohých ďalších
úloh aj splniteľné. Záleží na nás všetkých ako to
v našej krásnej obci bude vyzerať.
Ďakujem a želám Vám veľa úspechov.
		
Vladimír Baranovič
•
Nesľubovať nesplniteľné, neplánovať neuskutočniteľné.
Dôsledne, rozumne, úsporne a spravodlivo riešiť najpotrebnejšie.

Anna Cigáneková

54 rokov
kandidátka na starostku obce
V našej Jablonke žijem 34 rokov. Som absolventka Gymnázia na Myjave a Ekonomickej
školy v Trenčíne. Mojou prvou pracovnou príležitosťou bola práca na Poľnohospodárskom
družstve v Jablonke. Na obecnom úrade pô-

sobím od roku 1996 ako ekonómka a od roku
2003 na poste starostky obce.
Svoje ekonomické vedomosti uplatňujem
ako kontrolórka Združenia miest a obcí Myjavského regiónu, Združenia obcí Čachtice - Kopanice. Som členkou predsedníctva Miestnej
akčnej skupiny – kopaničiarsky región.
Vážené občianky, občania,
touto cestou Vás chcem osloviť a požiadať
o podporu v komunálnych voľbách do funkcie starostky obce Jablonka. Moju kandidatúru
podporuje politická strana Smer – sociálna demokracia, ktorej som členkou a stotožňujem sa
s jej program.
Každý má svoje predstavy, čo by sa malo
robiť, zmeniť. Som si vedomá zodpovednosti
za kvalitu života obyvateľov obce Jablonka. Za
celé predchádzajúce obdobie vo funkcii starostky som sa snažila počúvať vaše názory a smerovať rozvoj obce podľa vašich predstáv. V mnohých oblastiach sa nám to podarilo, ba dokonca
sme o niečo lepší a niektoré veci nevyšli a čaká
nás ešte veľa práce. Dnes môžem konštatovať,
že svoj volebný program som splnila na 85%.
V súčasnosti je obec hodnotená pozitívne, ako
dobre fungujúca, buduje svoje vzťahy na princípe partnerstva a vzájomnej úcty spoluprácou
s orgánmi štátnej správy a samosprávy, inštitúciami, občianskymi združeniami, podnikateľskými subjektmi ako aj v oblasti cezhraničnej
spolupráce. Som hrdá, že sme minulý rok získali
titul v rámci Slovenska „Dedina ako hospodár“.
Chcem sa, poučená z vlastných chýb, venovať
každodenným problémom ľudí ešte lepšie ako
doteraz.
Mojou prioritou bude:
• oprava miestnych komunikácií,
• preventívne opatrenia pred prívalovými dažďami v dotknutých územiach,
• renovácia oddychovej zóny medzi kultúrnym
domom a pálenicou,
• oprava hasičskej zbrojnice,
• v prípade záujmu dokončenie bytov v podkroví školy,
• pokračovať v renovácii materskej a základnej
školy opravou fasády a výmenou okien,
• zabezpečenie novej techniky pre hospodársku činnosť,
• zorganizovať v roku 2015 dôstojné oslavy 60.
výročia založenia našej obce.
Okrem toho chcem:
• podporovať neziskové združenia a spolky
v ich aktivite,
• pokračovať v starostlivosti o seniorov,
• podporovať športové aktivity,
• vyriešiť jednotný dizajn okolo kontajnerových stojísk,
• ešte viac prispieť k informovaniu verejnosti,
napr. mailing listom,
• zapojiť verejnosť do ovplyvňovania smerovania výdavkov rozpočtu prostredníctvom vyčlenenia určitej sumy z rozpočtu, o ktorej použití
rozhodnú samotní občania hlasovaním na internetovej stránke obce (parcitipatívny rozpočet),
• dokončiť začaté alebo naplánované projekty.
Chcem riešiť tie problémy, ktoré najviac
trápia Jablončárov a problémy, ktoré sú re-
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álne riešiteľné v daných možnostiach. Neponúkam nesplniteľné sľuby, ponúkam triezvy
a realistický pohľad na riešenie potrieb JABLONKY a ponúkam silnú 12 – ročnú skúsenosť
z reálnej praxe. Viem, čo sa dá a čo sa už nedá.
Chcem byť zástupcom nielen tých občanov,
ktorí ma volili ale aj občanov, ktorí ma nevolili, ktorí svoje volebné právo nevyužili a napokon aj tých, ktorí ním ešte nedisponujú.
Chcem, aby sa nezabudlo na hodnoty, ako sú
ľudskosť, otvorenosť, transparentnosť, kultúrnosť a spolupráca. Chcem jednoducho spolu
s vami dokončiť, čo sme začali.
K tomu, aby bol môj volebný program reálny, je potrebná dobrá spolupráca poslaneckého
zboru, lebo starosta nie je samovládca. Dovoľte
mi preto, aby som vám v krátkosti a menovite
predstavila jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých som
oslovila a viem si predstaviť dobrú spoluprácu
s nimi:

poklad na zachovanie tradícií našich predkov.
Pozná problémy v obci za dlhoročné pôsobenie
v obecnom zbore a naša spolupráca bola vždy
korektná.

•
Lenka Jancová – mladá a ambiciózna, aktívne sa zapája celé roky do všetkých akcií usporadúvaných obcou. Je zárukou toho, že vie, čo
mladá generácia potrebuje a bude presadzovať ich požiadavky.
O sebe napísala:
Narodila som sa 2. 6. 1985 v Myjave a od
toho dňa som občanom Jablonky. Navštevovala som miestnu škôlku i školu. Pokračovala
som v ZŠ v Myjave, SOU Vrbové ako kaderníčka
a nadstavbovým štúdiom v Bratislave.
Po ukončení štúdia som sa zamestnala v Leoni Cable Slovakia, Stará Turá. Od mája 2011
pracujem v miestnej reštaurácii ako čašníčka.
Vážení spoluobčania,
rozhodla som sa kandidovať za poslankyňu
našej obce. Práca medzi ľuďmi ma veľmi baví
a napĺňa. Som spoločenský človek a rada pomáham pri obecných podujatiach. Záleží mi na
tom, ako ľudia v našej obci žijú. Budem sa snažiť
obhajovať naše spoločné záujmy. Chcem pomôcť pri riešení problémov i nových nápadov,
ktoré sa vyskytnú. Taktiež by som chcela zastupovať záujmy mladšej generácie našej obce
a pomáhať pri vytváraní spoločenských podujatí. Za Vašu podporu vopred ďakujem.
		
Lenka Jancová

Bez dlhej úvahy som sa rozhodol opäť voliť
za starostku Annu Cigánekovú a ponúkol som,
že jej vyjadrím svoju podporu aj touto cestou.
Dvanásť rokov sme spolupracovali a preto
viem, čo hovorím. Nie vždy sme mali rovnaký
názor, ale vždy sme vedeli, že nezhody nesmerujú k riešeniam, práve naopak, dokázali sme
nadradiť záujem Jablonky nad všetko ostatné.
Oceňujem, že sa vyzná v komunálnej politike.
To jej bráni veľa sľubovať, lebo sľubovať je oveľa
jednoduchšie, ako sľuby plniť. A veľké sľuby plodia veľké sklamania. Je to znak pokory? Dúfam,
že áno. Lebo pokoru treba každému a zvlášť
tým, čo chcú byť verejne činní. Jablonka vďaka
jej aktivite a navzdory pasivite mnohých z nás
ožila a je o nej počuť. Nezakladá si na svojich
zásluhách a je si vedomá svojich nedostatkov.
Nakoniec, kto z nás ich nemá? Má predstavu,
ako pokračovať v tom, čo začala. Dnes sa tomu
učene hovorí, že má víziu. A k tomu dvanásťročnú skúsenosť. A tá je neprenosná. Nedá sa
nájsť na úrade, ale treba ju získať tvrdou prácou
a prekonávaním nepriaznivých okolností. Ak
skúsenosť dostane príležitosť, je šanca, že prinesie výsledky, že bude zúročená. Preto dávam
svojím hlasom príležitosť Anne Cigánekovej. Ak
je pre niekoho môj názor dôležitý, budem rád,
ak nás bude viac.
		
Peter Horniaček

•
Dušan Chlebík – podniká v autodoprave,
pracoval v poslaneckom zbore v mojom prvom
volebnom období, má dobré nápady súvisiace
s rozvojom obce a je vždy ochotný pomôcť.
•
Milan Figura – živnostník, vie poradiť a má
ekonomický prehľad o finančných tokoch a reálnych možnostiach pri plánovaných investičných zámeroch. Bol mojím zástupcom v prvom
volebnom období.
•
Jaroslav Ušiak – elektrikár – dlhoročný
pracovník SAM Myjava, teraz MOTOSAM Myjava. Je folklorista, odchovaný Kopaničiarikom,
Kopaničiarom a KOPOU, čo u neho dáva pred-

•
Pavol Zeman – elektrikár, momentálne
pracuje ako údržbár v nemocnici na Myjave.
Takisto je poslancom 38 rokov, čo ho predurčuje k tomu, že mu je dobre známa problematika obce a vie poskytnúť dobré riešenia. Ako
poľovník má prehľad o území, upozorňuje na
vzniknuté problémy a nedostatky.
•
Pri čítaní týchto mien predpokladám, že si
každý nájdete svojho favorita, svojho odborníka, ktorému prejavíte krúžkom dôveru. Na
záver dovoľte zaznieť hlas na moju podporu.

Svoj hlas dám skúsenosti

•

Anna Kubicová

kandidátka na starostku obce
Vážení občania, volám sa Anna Kubicová,
rodená Horniačková mám 42 rokov a bývam
v osade u Horniačkov. Mám dve deti a som
rozvedená. Mám úplné stredoškolské vzdelanie technického smeru. 11 rokov som bola zamestnaná v SAM Myjava na úseku plánovania,
technickej kontroly, ďalších 11 rokov som bola
zamestnaná v štátnej správe na Colnom úrade
Senica a Trnava vo vyclievacej pobočke a na
odbore daňovej správy. Od roku 2009 pracujem v Slovenskej pošte Myjava v peňažnej
priehradke a pre poštovú banku vykonávam
obchodné služby.

Moje kladné vlastnosti: cieľavedomá, komunikatívna, spoločenská.
Moje záporné vlastnosti: výbušná, tvrdohlavá. Záľuby: záhradná architektúra, aranžovanie,
kvety, hudba.
Za starostku obce Jablonka sa uchádzam
ako nezávislá kandidátka.
Keďže mi nie sú ľahostajné problémy našich
občanov, je mojou povinnosťou ich podnety registrovať a následne sa nimi aj zaoberať.

ANNA KUBICOVÁ
NEZÁVISLÁ
KANDIDÁTKA
NA STAROSTKU
OBCE
• Rozvoj
• Spolupráca
• Odhodlanie
Ako prvú úlohu si kladiem vykonať audit-kontrolu hospodárenia príjmov a výdajov
obce.
Je ďalej potrebné zlepšiť informovanosť
občanov, zverejňovať obecné aktuality ale aj
z okolia na webovej stránke. Verejné obstarávanie vykonávať elektronickou tržnicou, transparentne. Našou veľkou pýchou musí byť prevádzky schopná škola a škôlka, preto je povinnosťou
obce sa o ňu aj starať. Počas mojej návštevy
som bola v úplnom šoku, keď som videla, že sa
v nej po 37 rokoch takmer nič nezmenilo. No
a o pohľad na detské ihrisko ma šokoval. Modernizácia je nevyhnutná, ak chceme, aby sa
tam naše i vaše detičky cítili dobre a bezpečne.
Spomeniem aspoň rekonštrukcia sociálnych
zariadení, výmena plastov. okien, vybudovanie
náučno-relaxačného parku s lavičkami, pieskoviskom, oplotením, výsadba drevín, nábytkové
vybavenie. Pozornosť si žiada i požiarna zbrojnica, budova a okolie TJ. Budem podporovať
výstavbu rodinných domov a nájomných bytov
pre našu mladú generáciu.
K ďalším mojim prioritám bude patriť údržba
komunikácií, zelene a zveľadenie Jablonských
ovocných sadov, keď už sme sa jablkami v októbrovej akcií Jabĺčkové kumštovanie prezentovali. Organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií pre všetky vekové skupiny občanov. Využívať všetky grantové prostriedky, zapájať sa
do projektov, ktoré pokryjú dotácie z EU napr.
,,Stratégia rozvoja kultúry.“, „Grant pre stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev.
(NIMNICE).“, ,,Program Európa pre občanov, kde
bol schválený 7 ročný program.“
Funkcia starostu si vyžaduje čestnosť, otvorenosť, komunikatívnosť s občanmi aj s poslancami. Ja sa budem týchto vlastností pridržiavať.
Komunálne voľby by mali byť pre občanov
povinnosťou ísť k volebným urnám, lebo občan si sám volí kandidátov, ktorí rozhodujú
o jeho podmienkach pre každodenný život .
Preto je na Vás, milí občania , aby ste rozhodli.
15. novembra 2014 podporte moje odhodlanie rozvíjať, našu obec Jablonka.
		
Ďakujem za vašu podporu
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Čo sme komu urobili?

Alebo: Ako sme gazdovali?

Od začiatku vychádzania našich novín,
a je to bez prestávky už vyše 10 rokov,
prinášame každoročne základný prehľad
hospodárenia našej obce. Považujeme za
samozrejmé, že okrem niekoľko stupňovej
kontroly, ktorej hospodárenie obce podlieha, predkladáme správu o hospodárení aj
našim občanom. Ako som spomenul, kontrola hospodárenia je niekoľkostupňová.
V stručnosti uvediem, že je to najskôr kontrola obecným kontrolórom, ktorý pravidelne
obecnému zastupiteľstvu predkladá správu
o hospodárení. Potom je to pravidelná ročná kontrola účtovnej závierky nezávislým
audítorom, ktorý so svojou správou taktiež
oboznamuje obecné zastupiteľstvo. Nasleduje predkladanie výsledkov hospodárenia ministerstvu financií, ktoré monitoruje
predovšetkým zadĺženosť miest a obcí. Nemenej dôležitá je kontrola zo strany občanov. O hospodárení informujeme nielen
každoročne v týchto novinách, ale záverečný účet obce je každému k dispozícii aj na
obecnej internetovej stránke. Okrem toho
monitorujú a analyzujú hospodárenie miest
a obcí aj nezávislé analytické agentúry.
Z nich najkomplexnejší rebríček hospodárenia miest a obcí spracováva na svojej internetovej stránke uverejňuje Inštiút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Ako sme
teda obstáli v tomto nezávislom hodnotení?
Posúdili nás iní a posúďte aj vy, naši čitatelia
a občania.
INEKO hodnotí mestá a obce v piatich základných oblastiach, a to základná bilancia,
dlhová služba, celkový dlh, záväzky aspoň 60
dní po splatnosti a okamžitá likvidita. Nakoniec prideľuje každej obci súhrnnú známku
hodnotenia, tzv. známku celkového finančného zdravia.
Celkové finančné zdravie obce Jablonka zhodnotila nezávislá analytická agentúra
ako výborné finančné zdravie so známkou
5,5 pri najvyššej možnej známke 6. Toto komplexné hodnotenie sa skladalo z týchto indikátorov:
Ukazovateľ „základná bilancia“ informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo
alebo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového účtu ako celku. Vypovedá teda o tom,
ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) a kapitálové
výdavky (zveľaďovanie majetku) zo svojich
bežných príjmov (napr. daňové príjmy) a kapitálových príjmov (napr. predaj majetku).
Ak je základná bilancia kladná, obec získava skóre väčšie ako 3 (podľa dosiahnutého
výsledku). V tejto základnej bilancii dostala
naša obec lepšie skóre (3,9 %), ako je priemer
všetkých obcí SR za rok 2013 (3 %). Naša obec
teda dlhodobo hospodári s prebytkom. Ak
si spomeniete, každoročne sme o tom informovali aj v našich prehľadoch uverejnených
v týchto novinách. Dovolím si ten prehľad
uviesť znova:

Číslo 1 • 31. október 2014
Tabuľka č. 1: Vývoj výsledku hospodárenia
v EUR v rokoch 2003 – 2013
Saldo
obecného
rozpočtu

3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo
vyššej ako 120 % je pridelené skóre 0. Naša

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8 722

22 809

50 689

33 262

57 882

29 037

61 186

12 170

53 820

25 432

58 602

Ukazovateľ „dlhová služba obce“ informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou, t. j. so splácaním
dlhu. Ak je dlhová služba obce na úrovni 0 %,
je jej pridelená známka 6. S rastúcou dlhovou
službou pridelené skóre, vzhľadom na rastúce
riziko pre obec, klesá. Keďže naša obec hospodári dlhodobo bez dlhov, aj jej známka od
INEKO je najvyššia (6), pričom priemer za obce
SR je známka na úrovi 3. Inak povedané, hospodárime bez dlhov, ale nielen to. Investovali
sme a zveľaďovali obecný majetok bez toho,
aby sme si na to požičiavali. Alebo ešte inak
povedané, investovali sme z vlastného.

obec znova dostala známku najvyššiu (6),
keďže hospodári dlhodobo bez dlhu.
Pre úplnosť treba dodať nemenej dôležitý fakt, že naše finančné zdravie je podopreté aj dobrým hospodárením v podnikateľskej činnosti, ktorej najdôležitejšiu
časť tvoria obecné lesy. Okrem toho poskytujeme aj služby iným obciam, občanom
a podobne. Prehľad o najdôležitejšej časti
podnikateľských príjmov, tržbách za predaj
dreva, uvádza tabuľka č. 2:
Tabuľka č. 2: Tržby za predaj dreva v EUR
v rokoch 2003 - 2013

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

55 938

51 449

45 320

70 648

66 117

59 432

51 295

71 302

99 775

119 827

125 025

Ďalší ukazovateľ „záväzky aspoň 60 dní
po splatnosti“ je počítaný ako pomer záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote
splatnosti k bežným príjmom za predchádzajúci rok. Ak obec neuhradila nejaký uznaný
záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti,
napĺňa jednu z dvoch podmienok povinnosti
vypracovania návrhu na zavedenie ozdravného režimu. Ak je výška záväzkov obce aspoň 60 dní po splatnosti presne na úrovni 0
eur resp. 0 %, je jej pridelená od INEKO najvyššia známka 6. Akú známku dostala naša
obec? Preto, že svoje záväzky platíme načas, opäť najvyššiu (6).
Ukazovateľ „okamžitá likvidita“ vypovedá o tom, do akej miery dostupné prostriedky na finančných účtoch obce postačujú na splatenie krátkodobých záväzkov.
Ak je okamžitá likvidita obce na úrovni 0 %,
je jej pridelené skóre 0. S rastúcou okamžitou likviditou pridelené skóre, vzhľadom na
klesajúce riziko pre obec, rastie. Pri okamžitej likvidite na úrovni 100 % je skóre rovné
3 (stred škály) a pri hodnote rovnej alebo
vyššej ako 200 % je pridelené skóre 6. Inak
povedané, ak je objem prostriedkov na finančných účtoch obce vyšší ako výška jej
krátkodobých záväzkov, získava skóre vyššie
ako 3 (podľa veľkosti tohto pomeru). V opačnom prípade je pridelené skóre zo spodnej
polovice škály. Našej obci bola objektívne
pridelená známka takmer najvyššia (5,3),
lebo jej objem prostriedkov na finančných účtoch dlhodobo výrazne prekračuje objem krátkodobých záväzkov pri
hodnote 470,2 %. Priemerná úroveň za obce
SR je 141,7 %.
Posledný ukazovateľ „celkový dlh“ je
zákonným kritériom, myslí sa ním teda dlh
podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Ak
je celkový dlh obce na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre 6. S rastúcim dlhom pridelené
skóre, vzhľadom na rastúce riziko pre obec,
klesá. Pri dlhu na úrovni 60 % je skóre rovné

To, čo som uviedol z nezávislého hodnotenia našej obce, je pohľad na obecný rozpočet
ako iba na súhrn čísel. Obecný rozpočet je však
aj vyjadrením našich priorít za uplynulé roky.
Financovali sme to, alebo investovali sme tam,
kde sme to považovali za potrebné. V tejto
veci sa budú názory od občana k občanovi líšiť a vyjadrením tejto rôznosti môže byť buď
spokojnosť alebo nespokojnosť s tým, kam sa
naša obec uberala. Naša základná snaha bola
hospodáriť tak, aby sme aj v tomto končiacom
sa volebnom období zveladili ďalší majetok.
Ak sme nechceli ohroziť naše hospodárenie,
tak sme nemohli urobiť všetko naraz. Na také
sľuby neverím. Preto sme v tomto volebnom
období považovali za prioritu školu, do ktorej
renovácie smerovala najväčšia časť investícií –
nová strecha a nová kotolňa. Je to málo? Nie,
je to dosť na to, aby v tom ďalšom volebnom
období mohli nasledovať ďalšie investície. Ďalej plastové okná na celom kultúrnom dome,
renovácia nástupného ostrovčeka v centre
obce. Nemenej dôležité je, že poskytujeme
stále ten istý rozsah služieb občanom, na ktoré sú dlhodobo zvyknutí, a to pri dlhodobo
najnižších sadzbách daní z nehnuteľností na
okolí. K tomu patrí aj prevádzka školy a škôlky.
Ďalej sú to pripravované investície ako lis na
plastové flaše, štiepkovač dreva, nový traktor
a podobne. Aj úspešné a pravidelné akcie na
našom ihrisku sme museli najskôr financovať z nášho rozpočtu, aby nám boli následne
preplatené s niekoľkomesačným odstupom
z úspešne spracovaných eurofondov. Mohol
by som pokračovať ďalej. Všetko sa dá robiť
inak, a lepšie. O to sa už ale budú pokúšať
predstavitelia obce, ktorí budú zvolení onedlho. Toto obecné zastupiteľstvo, s touto starostkou načele, im však zanecháva obec finančne
stabilnú a obec, ktorá je v povedomí nášho
okolia zapísaná ako dobrý hospodár. Aby to
bolo ešte lepšie, to je už výzva do nadchádzajúceho volebného obdobia.
		
Ing. Peter Horniaček
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Krásný podzimní sobotní den jsme my,
Nivničané, strávili u přátel v naší družební
obci Jablonka. Tentokrát se zde konalo JAB-
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a ošetřování ovocných stromů – hlavně jabloní, ochutnat čerstvě vylisovaný mošt, který si každý mohl sám vylisovat, prohlédno-

Pr iatelia z Niv nice

ut si místní pěstitelskou pálenici a ochutnat
některý z jejích produktů.

LonKOVÉ KUMŠTOVANIE, jinými slovy jablka
a jablíčka ve všech podobách. Po slavnostním zahájení starostkou obce Aničkou Cigánekovou a jejích hostů nás čekalo odpoledne plné zábavy, poučení, her i odpočinku.
Lidovými písničkami nás potěšila nejen cimbálová muzika BABICA z Hluku, ale i dětské
soubory Jabľčko a Malučká nivnička.
Zahrádkáři a ostatní zájemci si mohli
prohlédnout výstavu Plody Jablonky, kde se
vystavovali mimo jiné i staré odrůdy jablek,
vyslechnout hned 3 přednášky o pěstování
Každý rok prvý októbrový víkend v našej
obci patrí záhradkárom. Už šestnásť rokov
pripravujú naši záhradkári výstavu svojich
produktov, ktorá je pastvou pre oči. Nedali
sa zahanbiť ani tento rok
a celú sobotu aj nedeľu
mohli návštevníci obdivovať, čo všetko sa nám tento
rok v záhradkách urodilo.
Je pravda, že príroda k nám tento rok nebola
naklonená, no aj tak bolo sa na čo pozrieť.
Ovocia bolo na stromoch poskromne, no

Pro děti byli připravené tvořivé dílny
ve kterých drátkování zaujalo i jejich rodiče. Zájemci z řad dětí se proměnili v malé
kuchtíky a za pomoci zkušených kuchařek
si mohli připravit svůj leckdy první štrúdlík
a muffiny. A věřte, že zájem byl opravdu
velký.

Koho boleli nohy mohl posedět u cimbálovky s kafíčkem a dobrým jablkovým
koláčem, kterých se tu na ochutnávku sešlo
velké množství. Všechny byli vynikající. Velké poděkovaní patří všem, kdo je s láskou
připravili.
Za členy našeho zahrádkářského svazu
bych chtěla poděkovat především starostce
obce Jablonka, která spolu s dalšími obyvateli dokáže vždy připravit velmi přátelskou
atmosféru a svým milým úsměvem nás vítá
i vyprovází.
stoly boli plné jabĺk, hrušiek, hrozna... Naši
pestovatelia sa pochválili aj svojou zeleninou. Nechýbali gigantické zemiaky, mrkva,
petržlen, zeler, cibuľa, ktorá vážila skoro celé

Nechýbali tvorivé práce našich detí z materskej a základnej školy. Svojou výstavkou
ukázali svoj vzťah k prírode a aj to, že z nich
rastú mladí záhradkári.
Výstava sa vydarila,
svedčia o tom pochvalné
uznania v knihe návštev.
V mene obce chcem
poďakovať miestnej organizácii záhradkárov, občanom, ktorí priniesli
na výstavu exponáty a všetkým, ktorí sa
aktívne zúčastnili na príprave výstavy. Šíria
dobré meno našej obce navonok.
			
starostka obce

Naši záhradkári
kilo. Paprika rôznych tvarov a farby dotvárala krásne dekorácie kvetov, ktoré pripravili
naše dievčatá – aranžérky. Vďaka patrí predovšetkým Jarke Blahovej, ktorá bola dušou
celej výstavy a Ele Zmekovej. Prekrásne fuksie a muškáty fascinovali všetkých návštev-

níkov. Naše šikovné gazdinky sa pochválili
i netradičnými zaváraninami, ktoré boli inšpiráciou pre ostatných. No nechýbala ani
história - kulisy tvoril starý rajtar na obilie,
preš na jablká a iné pomôcky, ktoré používali
naši prarodičia.
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Na Jablonkovom kumštovaní ma oslovila
neznáma pani, že je chalupárka z vedľajšej
obce Polianka a našu Jablonku má celá jej rodina veľmi rada. Okrem uznania mi do ruky
vtisla malú brožúrku, s tým, že jej syn pred časom napísal poviedku o Jablonke. Nedalo mi
neuverejniť 2 poviedky z tejto brožúrky.

„Jablonkárska“ poviedka

Viete, ktorá obec má vo svojom názve slovo
Jablko? Ak nie, tak vám to prezradím. Je to obec
Jablonka. Leží 4 km juhovýchodne od Myjavy.
Obcou preteká potok Jablonka s prítokmi. Osídlenie súčasného chotára sa datuje od druhej
polovice 16. storočia, keď sa pred vpádmi Turkov
uchyľovali prenasledovaní ľudia do hlbokých hôr,
aby sa zachránili. Postupom času tu pretvárali
lesy na úzke políčka a vznikali poľnohospodárske
usadlosti. Túto obec poznám preto, lebo cez ňu
vedie cesta k našej chalupe do vedľajšej susediacej obce Polianka. Na chalupu chodievame v lete,
od začiatku mája. Zdržiavam sa tu počas letných
prázdnin. V Jablonke je novootvorená reštaurácia. Rodičia sa rozhodli, že sa tam pôjdeme najesť.
V jeden večer sme sa pešo vybrali do tejto reštaurácie v neďalekej obci Jablonka, ktorú delí od
našej chalupy len jeden kopec a turistický chodníček. Ako sme sa postupne vzďaľovali od našej
chalupy, zistili sme, že susedov psík bol mimo
ohrady a išiel za nami. Nezdalo sa nám to neobvyklé, ale mysleli sme, že psík sa po nejakom čase
vráti domov. Ale psík sa nevracal a nonstop išiel
za nami. Boli sme už na kopci a psík si značkoval
cestu, aby sa vedel vrátiť domov. Prešli sme cez
lávku potôčiku Jablonka a dostali sme sa skoro ku
reštaurácii. Ale psík išiel stále za nami. Už nás to
nahnevalo, a tak sme sa rozhodli, že mama pôjde
iným smerom (k reštaurácii) a ja s otcom k lesu.
Hádajte, čo sa stalo. Psík zostal stáť a obzeral sa,
kto kam ide. Samozrejme, že ja s otcom sme sa
po čase vrátili a psík nás zbadal. Nuž išli sme do
reštaurácie a zatvorili za sebou dvere. V novej
reštaurácii sme sa výborne najedli a keďže moja
babka sa pozná s vedúcou reštaurácie, tak sme sa
s ňou porozprávali. Povedala nám niečo o histórii
obce: Prvá nepriama písomná správa o Jablonke
je z r. 1690. Obec Jablonka vznikla 1.apríla 1955
osamostatnením sa z tzv. Veľkej Myjavy. Dovtedy
sa vyvíjala ako kopanica. V obci je vybudované
volejbalové, tenisové a futbalové ihrisko. PribližJablonka to obec známa,
každý sa tu dobre máva.
V septembri už je ten čas,
vrátiť sa do škôlky zas.
Každé ráno chodíme,
do malého domčeka,
niekto býva blizučko,
niekto chodí z ďaleka.
Všetci sa však nestretneme,
sedem z nás do školy ide.
To nám ale nevadí,
prišli noví škôlkári.
Všetci sa tu radi máme,
hráme sa a zabávame,
občas sa aj poškriepime.
Veľa vecí sa dozvieme

ne 5 km od obce sa nachádza Bradlo – pamätník
venovaný M. R. Štefánikovi. Obec sa venuje tradíciám svojho názvu a v okolí obce sa nachádzajú jabloňové sady. Jablko má i vo svojom erbe.
Z reštaurácie sme sa s dobrým pocitom vracali
domov. Psík nás už neprenasledoval. Keď sme
došli domov, sused bol vonku, a tak za ním môj
dedo zašiel. Hovorí mu: „ Štefan, tebe nevadí, že
tvoj psík chodí kade- tade a došiel až do Jablonky
do reštaurácie ?“ Odpovedá: „Áno viem, že niekde išiel, ale už je doma.“ A to je koniec „ JABLONKÁRSKEJ POVIEDKY.“
			Martin Pavelka

O poslednom jablku

Stalo sa to jedného pekného dňa, keď sa stará
mama rozhodla, že nám pôjde na trh kúpiť čerstvé ovocie. Prevrátil som očami, no dobre som
vedel, že mi to už nijako nepomôže. Keď prišla
stará mama na trh, uvidela vedľa seba dva takmer
rovnaké stánky s jablkami. Jediný rozdiel medzi
nimi bol, že v jednom boli jablká o dvadsať centov
lacnejšie. Stará mama sa teda ulakomila a nakúpila v lacnejšom stánku. Keď prišla domov a odložila
košík s jablkami, začali sa jablká veľmi rýchlo míňať. Už po štyroch dňoch zostali v košíku len dve
jablká, no prišiel domov starý otec a zjedol jedno
z nich. A odvtedy sa akoby nič nedialo. Prešiel
týždeň, no posledné jablko bolo stále v košíku.
Dnes mala prísť moja sesternica. Keď prišla a uvidela posledné jablko v košíku, prišlo jej ľúto, že je
tam tak samo a rozhodla sa, že ho zje. Všetko bolo
v absolútnom poriadku, no vtom sesternica div že
od ľaku nespadla z nôh. Jablko odhodila na zem.
Podišiel som bližšie a uvidel som ako sa na mňa
z jablka usmieva červík. Zasmial som sa, pozrel na
sesternicu, ktorá bola ešte stále trochu v šoku. Takže nakoniec sa ukázalo, že to nebolo celkom tak,
že by naše posledné jablko nikto nechcel.
			
Róbert Spurný

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Životné jubileum oslávili:
Január
Anna Babincová, 87 rokov
Anna Kubíková, 85 rokov
Ján Jánoš, 84 rokov
Pavol Kubík, 83 rokov

Š kôl ky ča s

o ovocí, zelenine,
o doprave, zvieratách.
Ktože by ich nemal rád?
Básničky recitujeme
i pesničky zanôtime.
Tancujeme, cvičíme,
do prírody chodíme.
Dobré pani kuchárky
obed varia dobrunký.
Potom rýchlo do postieľky,
rozprávku nám prečítajú
naše pani učiteľky.
Po hlbokom spánku,
zbadám vo dverách mamku.
Neboj sa Ty škôlka milá,
ráno som tu zas a znova.

Anna Michaličková, 80 rokov
Zuzana Pražienková, 75 rokov
Ján Kodaj, 70 rokov
Február
Tibor Blažko, 70 rokov
Ing. Ivan Ušiak, 65 rokov
Ján Kujka, 55 rokov
Marec
Anna Figurová, 86 rokov
Štefan Žilavý, 83 rokov
Apríl
Samuel Ušiak, 88 rokov
Emília Michaličková, 83 rokov
Jarmila Ušiaková, 83 rokov
Alžbeta Bičianová, 80 rokov
Marta Vojtková, 65 rokov
Štefan Michalička, 60 rokov
Máj
Zuzana Bednáriková, 85 rokov
Alžbeta Horniačková, 83 rokov
Alžbeta Marková, 83 rokov
Zuzana Kubíková, 80 rokov
Anna Vašutová, 70 rokov
Milan Vrablica, 70 rokov
Anna Ušiaková, 55 rokov
Dušan Maron, 50 rokov
Ján Otrubčiak, 50 rokov
Zdenka Kvaková, 50 rokov
Branislav Malek, 50 rokov
Jaroslav Malek, 50 rokov
Jún
Alžbeta Maliariková, 81 rokov
Emil Borovský, 60 rokov
Júl
Katarína Kochánková, 84 rokov
Pavol Horniaček, 81 rokov
Emília Bačová, 55 rokov
Pavol Chlebík, 50 rokov
August
Ján Hôlka, 83 rokov
Anna Kujková, 75 rokov
September
Emília Kubíková, 70 rokov
Anna Dugová, 65 rokov
Vlasta Michalcová, 60 rokov
Október
Zuzana Malková, 86 rokov
Kristína Jánošová, 75 rokov
Anna Ušiaková, 50 rokov

Narodení

Andrea Trúchla

Zomretí

Zuzana Konečníková
Pavol Vráblik
Ján Kubík
Pavol Borovský
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