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Vážení spoluobčania
Prichádzame k Vám s tohoročným
prvým číslom Klebetníka. Trocha oneskorene, čo spôsobilo veľa pracovných
i mimopracovných aktivít. Klebetník
tvoríme vo svojom voľnom čase, mimo
našich pracovných povinností.
Čo sa udialo od začiatku roka??? Najväčšou zmenou je to, že platíme eurom.
Už sme si všetci zvykli. Celý svet, a teda
aj nás postihla kríza. Ľudia z dediny
boli zvyknutí na uťahovanie opaskov
odjakživa a preto možno slovo kríza sa
častejšie objavuje len v rodinách, kde
v dôsledku prepúšťania prišiel niekto
o prácu. Je to smutné, no verme, že
všetko zlé pominie a čoskoro bude lepšie. My, dedinčania, sme naučení myslieť aj do budúcnosti, nechcieť všetko
ihneď, vieme sa uskromniť keď treba
a to je naša devíza. Možno priorieme
jednu, dve brázdy k naším políčkam a
strávime viac času na poliach, aby sme
si dopestovali viac zemiakov, zeleniny. V konečnom dôsledku bude menej
políčiek s vysokou burinou ako to v poslednom čase vidíme často...
Aj obecný rozpočet v dôsledku krízy
bude o 300 tisíc nižší. Horšie to však vy-

zerá v hospodárskej činnosti. V dôsledku nedostatku odberateľov o kvalitné
drevo už k dnešnému dňu máme tržby
za drevo na úrovni marca minulého
roku. Tržby za palivové drevo ako tak
pokryjú náklady. Momentálne už druhý týždeň poskytujeme služby mestu
Myjava – kosenie zákop a verejných
priestranstiev. Znížili sme pracovné
úväzky tam, kde to bolo možné.
Potrebovali by sme aktivačných pracovníkov, no v obci takýchto nemáme.
Verím, že sa nám podarí prekonať
toto nepriaznivé obdobie.
Napriek nižšiemu rozpočtu snažíme
sa o zlepšovanie života v obci. Keďže sa
nám nepodarilo odkúpiť pozemky na
individuálnu výstavbu, pripravujeme
projekt prestavby podkrovia školy na
byty. Do konca tohto roka by sme mali
mať stavebné povolenie a budúci rok
by sme mohli začať z prestavbou, prípadne v ďalších rokoch - podľa situácie.
Bez stavebného povolenia nemôžeme
začínať s ničím. V priestoroch povala
školy tak vzniknú 4 veľmi pekné byty.
Podarilo sa nám získať dotáciu
z Programu obnovy dediny vo výške

3100,- € na vybudovanie záhradky starých materí. Na projekte už pracujeme.
Určite prispeje k skrášleniu našej obce.
Taktiež sme získali podporu ako člena
združenia Čachtice – Kopanice na štúdiu turistického chodníka z Bradla na
Čachtický hrad. Neuspeli sme s projektom výhliadkových veží.
Vzhľadom k tomu, že naša obec nie
je zaradená v póloch rastu, môžeme sa
zapojiť len do niektorých výziev. Spracovanie každého projektu stojí nemalé
peniaze a úsilie. Úspešnosť ani pri kvalitných projektoch nie je zaručená. Sme
radi, že nám vychádzajú aspoň malé
projekty, ktoré si manažujeme sami.
Je veľa vecí, ktoré sa dajú v obci zmeniť bez väčších finančných prostriedkov. Záleží len na nás, ako sa postavíme napríklad k separovanému zberu.
Je medzi nami ešte veľa takých, ktorí
si myslia, že separovať znamená „natrepať všetko dokopy do vreca, veď na
úrade to vytriedia“... Vrecia, ktoré používame, sú priamo od výrobcu a nie
je možné ich kúpiť v obchode. Ako je
možné, že akurát tie naše sú v jarkoch
plné rôzneho odpadu???? Vážne ma
mrzí, že sme takí bezcitní voči našej
prírode. Mnohí nám závidia pohľad od
Ušiakov do doliny, možnosti prechádzok jednotlivými kopanicami, borinkami, cez naše lesy... Ešteže nemajú
zmapované divoké skládky, ako ja...
Zamyslime sa nad sebou, kým vyhodíme igelitku plnú všeličoho na
konci osady alebo niekde pri ceste.
Že Vás sa to netýka??? Ale áno. Už len
alibizmus, že viete, kto divoké skládky robí, no verejne mená nepoviete,
nahráva všetkým tým, ktorým na ich
obci nezáleží.
starostka
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Zo zasadnutia OZ
1. zasadnutie OZ v Jablonke sa
konalo dňa 06. 02. 2009. Prítomní boli
starostka obce, hlavný kontrolór obce
a 5 poslanci OZ.
- OZ zobralo na vedomie správu
o hospodárení za rok 2008.
- OZ súhlasilo so zmenou výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni stravníkom od 6 do 11 rokov na 0,90
€ mesačne a so zmenou výšky príspevku v materskej škole a školskom klube
detí na 5,- € mesačne.
- OZ súhlasilo s vyplatením dotácie
v polovičnej sume Slovenskému zväzu
záhradkárov Jablonka – 50,- €, Miestnemu spolku Slovenského červeného
kríža v Jablonke – 250,- €, TJ Jablonka
– 330,- €.
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- OZ schválilo odpredaj pozemku
v k. ú. Jablonka vo vlastníctve obce p. č.
5576 o výmere 137m2 p. Miloslavovi
Piešťanskému, Jablonka 301.
- OZ zobralo na vedomie štúdiu
podkrovných bytov v objekte základnej školy a žiadalo v termíne jedného
mesiaca vypracovanie cenovej ponuky
na projektovú dokumentáciu k územnému a stavebnému konaniu a realizačného projektu.
2. zasadnutie OZ v Jablonke sa
konalo dňa15. 04. 2009. Prítomní boli
starostka obce, 5 poslanci OZ.
- OZ schválilo záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
OZ schválilo ponechať v rezervnom
fonde 6 638,78 €, zvyšok finančných
prostriedkov vo výške 22 398,69 € a zvyšok z roku 2007 vo výške 5 233,84 € na-

Voľba prezidenta
Slovenskej republiky
I. kolo sa konalo dňa 21. marca 2009.
Na voľbe prezidenta sa zúčastnilo 207 oprávnených voličov z celkového počtu 405, čo predstavuje 51,11 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bolo
206 – 50,86 %.
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. Bollová Dagmara PaedDr. – 5 – 2,43 %
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. – 126 – 61,17 %
3. Martináková Zuzana – 5 – 2,43 %
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. – 8 – 3,88 %
5. Mikloško František RNDr. – 3 – 1,45 %
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. – 55 – 26,70 %
7. Sidor Milan PhDr., CSc. – 4 – 1,94 %
II. kolo sa konalo dňa 04. apríla 2009
Na voľbe prezidenta sa zúčastnilo 265 oprávnených voličov z celkového počtu 413, čo predstavuje 64,16 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bolo
262 – 63,44 %.
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. – 190 – 72,52 %
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. – 72 – 27,48 %

Voľby do Európskeho
parlamentu
Voľby sa konali dňa 06. júna 2009.
Na voľbách do Európskeho parlamentu sa zúčastnilo 75 oprávnených voličov z celkového počtu 407, čo predstavuje 18,43 %.
Počet platných hlasov spolu bolo 74 – 18,18 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 17 hlasov
– 22,97 %
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu – 15.

vrhlo použiť na investičné akcie obce
Jablonka.
- OZ súhlasilo s vypracovaním jednostupňového realizačného projektu
na rekonštrukciu podkrovia objektu
základnej školy v Jablonke.
- OZ súhlasilo s vyplatením polovičnej dotácie JDS Základná organizácia
Jablonka vo výške 165,- €.
- OZ súhlasilo so zaradením do spoločného školského úradu mesta Stará Turá.
- OZ nesúhlasilo s vyplatením finančného príspevku Základnej organizácii
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Myjave.
- OZ súhlasilo s vyplatením finančného príspevku NsP Myjava Hemotalogicko-transfuziologickému oddeleniu
vo výške 25,- €.
- OZ nesúhlasilo s vyčistením zákopy
pri miestnej komunikácii na družstvo.

Počet platných prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Sergej Kozlík, Ing. – 14 ,
- Peter Baco, Ing., PhD., - 4,
- Irena Belohorská, MUDr. – 9,
- Ivana Kapráliková, Mgr. – 1,
- Pavol Krištof, Ing. – 1.
SMER – sociálna demokracia – 33 hlasov – 44,60 %
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu – 17.
Počet platných prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Boris Zala, doc. PhDr., CSc. – 9,
- Vladimír Maňka, Ing. – 1,
- Monika Flašíková-Beňová, PhDr. – 9,
- Peter Hanulík, Ing. – 1,
- Peter Markovič, Ing. – 1,
- Vladislav Petráš, Ing. – 8.
Strana zelených – 2 hlasy – 2,70%
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu – 1.
Počet platných prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. – 1,
- Oľga Pietruchová, Ing. – 1.
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana – 12 hlasov – 16,22 %.
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu – 10.
Počet platných prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Eduard Kukan, JUDr. – 9,
- Peter Šťastný – 5,
- Milan Gaľa, MUDr. – 2,
- Zita Pleštinská, Ing. arch. – 2.
Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana – 1 hlas – 1,35 %
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu – 1.
Počet platných prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Peter Osuský, MUDr., PhD. – 1,
- František Mikloško, RNDr. – 1.
Komunistická strana Slovenska – 2 hlasy – 2,70 %
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu – 1.
Počet platných prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Karol Ondriaš, RNDr., DrSc. – 1,
- Pavol Suško, Ing. – 1.
Slovenská národná strana – 7 hlasov – 9,46 %
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu – 6.
Počet platných prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Dušan Švantner, Ing. – 2,
- Jaroslav Paška, Akad. arch., Ing. arch. – 5,
- Rafael Rafaj, Mgr. – 4.
Ostatné politické strany nezískali v obci ani jeden hlas.
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Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
V Jaslovských Bohuniciach 27. mája 2009

Vážení predstavitelia
miest a obcí,
Združenie miest a obcí, región Jadrových elektrární Jaslovské
Bohunice uskutočnilo 20. mája 2009 protestné zhromaždenie na
Námestí slobody v Bratislave. Dôvod a cieľ protestu bol obsiahnutý
vo „Výzve“ k účasti, ktorá Vám bola zaslaná.
Dovoľte, aby som Vám a všetkým účastníkom verejného protestu poďakoval za osobnú účasť, prejavenú i vyjadrovanú solidaritu
tým, ktorých pohltili dopravné zápchy alebo znemožnili prítomnosť
vážne osobné dôvody. Zároveň Vám vyslovujem veľké uznanie za
Váš zodpovedný prístup ako predstaviteľom miestnej samosprávy
a prvých občanov našich sídiel, že nie sú Vám ľahostajné problémy
jadrového regiónu, ktoré sme nespôsobili a vážne obciam a mestám komplikujú život. Prejavená súdržnosť má a vždy mala pri presadzovaní práva a zákonnosti veľkú váhu a bude mať aj v budúcnosti.
Svojou osobnosťou, konaním zastupujeme naše obce a obyvateľov, ich práva a záujmy. Preto je dôležité informovať zastupiteľstvá
i obyvateľov o našom úsilí a právach, predložiť texty Výzvy k účasti,
Výzvy premiérovi a vláde, objektívne informovať o priebehu protestu.
Protestné zhromaždenie splnilo svoj cieľ, odhalilo pozadie doterajšieho konania predstaviteľov štátu i štátne administratívy. Pre
nezainteresovaných ide z prvého pohľadu o zložité problémy, čo
zneužívajú zodpovední voči verejnosti. Premiér nás neprijal, ale prišiel medzi nás i keď neinformovaný minister hospodárstva Ľubomír
Jahnátek. Prevzal Výzvu premiérovi a vláde a vyjadril záväzok, že sa
vláda k dokumentu vyjadrí. Z našej strany bol minister prijatý veľmi slušne, ale jeho vyjadrenia pre médiá boli cielené a nepravdivé.
To vyvolalo oprávnené reakcie starostov. Podľa zistených informácií
daňovník, JAVYS a.s. si pripravil protikampaň, ktorá bola odvysielaná na TA3 deň pred protestom a redaktorka Dóková účelovo spracovala reportáž, proti čomu sme zaslali písomné výhrady a protest
vyjadril aj zneužitý Viktor Nižňanský, bývalý splnomocnenec vlády
pre komunálnu reformu.
Vzhľadom na zmanipulovanú reportáž, ktorej cieľom bolo postaviť verejnosť proti nám, je potrebné k vyjadreniu ministra zaujať stanovisko. Súhlasíme s vyjadrením, že DR SR je povinné postupovať
v zmysle zákona. V skutočnosti nepostupuje, nedodržiava zákonné

Naše organizácie!
V obci funguje – nefunguje niekoľko organizácií. Svoju činnosť hodnotili
začiatkom roka na svojich výročných
schôdzach. Spolupráca s obcou niekde
škrípe, niekde zase je ich pomoc nenahraditeľná. Reprezentujú nielen seba,
ale i obec navonok. Vždy je to o obetavosti niekoľkých ľudí, ktorí svojou aktivitou strhnú i ostatných. Keby nebolo
pár zanietených, možno by ani zrekonštruované šatne nemali komu slúžiť.
Každý týždeň v sobotu alebo v nedeľu
majú naši občania možnosť športového
vyžitia na ihrisku. Majú možnosť nielen
pozrieť si zápas našich futbalistov, ale

termíny, nevyjadruje sa k spôsobu určenia sadzby dane. Pritom
máme dôkazy, že daňovníci vyplatili niektorým obciam pomernú
daň podľa ich zaradenia inak do oblastí ohrozenia V-1 a inak do
oblasti V-2 (napr. raz prvé pásmo a druhýkrát druhé pásmo, tá istá
obec). Sami daňovníci konajú podľa Atómového zákona, čo verejne popierajú. Pletú si havarijné plánovanie, kde sa zaraďuje podľa
vzdialenosti územia obce od stredu oblasti ohrozenia a daňové konanie, ktoré sa vykonáva podľa umiestnenia zastavaného územia
obce. To je závažný rozdiel. Minister ďalej uviedol, že máme priemernú daň 120 tisíc Sk na obyvateľa v regióne. To je hrubé zavádzanie. Pri celkovom počte obyvateľov v oblasti ohrozenia by boli dane
v astronomickej výške 42 miliárd Sk a nie 70 miliónov Sk. Trváme na
tom, že nejde o 100 % zvýšenie dane za rok 2007 a 2008, ale o daň za
jadrové zariadenie presne v zmysle zákona. Uviedol, že ak by s tým
súhlasili, podľa neho navýšenú daň o 140 miliónov Sk by museli
zaplatiť všetci občania SR, pretože JE V-1 už nevyrába. Je to hrubá
manipulácia. Za prvé daň sa platí za obdobie, kedy sa v jadrovom
zariadení vyrába elektrická energia, teda v roku 2007 a 2008, kedy
prevádzkovatelia mali miliardové obraty a zisky. Naviac daň sú povinní platiť aj v roku 2009, lebo zákon určuje, že daňová povinnosť
platí až do vyvezenia paliva (to bolo v skutočnosti po 15.1.2009!).
Naviac zabudol, že JE V-2 zostáva v prevádzke. Obyvatelia s touto
daňou a akciovými spoločnosťami nemajú vôbec nič spoločné. Ďalej skonštatoval, že na polovičnej dani sa dohodli. Je to jasné priznanie, že ide o politické rozhodnutie, zákonne nevykonateľné. Neexistuje jedna spoločná oblasť ohrozenia, nemá určený stred, nie
je možné určiť sadzbu dane podľa ich právneho názoru. Takto protizákonne vyrúbenú daň môžu kedykoľvek oprávnene žiadať vrátiť
späť. Preto musíme trvať len na zákonnosti a nepodliehať účelovým
rozhodnutiam, ktorých cieľom je vytvoriť zmätok v daňovom konaní a vytvoriť dôvod na zmenu zákona. Za tento stav nesie politickú
aj právnu zodpovednosť súčasné vedenie MF SR a premiér.
Verejným vystúpením nerobíme tak ako to nazval pán minister
žiadny cirkus, ale sa iba bránime proti nezákonným postupom, neriešeniu jadrových problémov a porušovaniu ústavy a zákonov SR.
Je to nielen naše právo, ale aj povinnosť.
Naše problémy zaujali verejnosť i viaceré špičkové právne kancelárie. Naviac sme sa obrátili na Generálnu prokuratúru SR a pokiaľ
žijeme v právnom štáte obce nemôžu prehrať morálne ani zákonne. Ak predložíte informácie zastupiteľstvám a občanom, ktorí sa
dozvedia závažné informácie z Výzvy premiérovi, určite sa postavia
za naše konanie a získame omnoho väčšiu podporu.
S pozdravom

aj sami alebo ich
deti využiť viacúčelové ihrisko alebo detské ihrisko.
Slúži nám ku cti, že vandali sa nad detské ihrisko nepodpísali.
Veľmi ma teší spolupráca s Jednotou
dôchodcov. Príprava výstav, pomoc
pri organizovaní spoločenských akcií,
pomoc pri úprave priestorov pred kultúrnym domom... 20. mája usporiadali
akciu – pálenie peňazí, na ktorej som
sa pre pracovné povinnosti nemohla
zúčastniť. Ale bola vydarená. Aby sa
ľudia s ľuďmi stretávali – to je dôležité
a naši dôchodci túto cestu našli. Pravidelne raz za mesiac majú stretnutie či
už pri omastenom cibuľovom chlebe
a lipovom čaji, pri šiškách, pripravujú

Peter Ryška v.r.
predseda

si program... Cítim sa medzi nimi veľmi
dobre.
Miestny spolok Červeného kríža poriada akcie pre darcov krvi, pre všetkých
občanov „Deň zdravia“, pravidelne so
Záhradkármi robia krásnu výstavu ovocia a zeleniny, ktorá nás reprezentuje
široko-ďaleko. V predvianočnom čase
robia výstavu vianočných dekorácií.
Výťažok z predaja poskytnú našej materskej a základnej škole.
Je veľa drobností, ktoré tvoria mozaiku dobrých ľudských vzťahov. Je
veľa mien, ktorým treba poďakovať za
ich prácu v prospech iných. Ďakujem
v mene všetkých tých, ktorých ste svojou aktivitou strhli so sebou a tak sejete
dobro medzi nami.
starostka

Strana 4

Číslo 1 • 17. jún 2009

Mnohí z nás určite nevedia, čo je
ten „Deň Zeme“, kedy nastane a čo sa
bude diať. Kedy bude potrebné zachrániť našu planétu pred jej zánikom. Ja si
myslím, že ten „Deň Zeme“ práve nastal, a preto sa musíme spoločne snažiť
o to, aby sme ho
využili naplno,
aby aj budúce
generácie mohli
piť čistú vodu a
dýchať zdravý
vzduch.
Znečistenie nášho životného prostredia
ohrozuje vzduch i vodu. Obmedziť to
môžu len medzinárodné platné zákony a spoločné úsilie ľudí. Uvediem pár
príkladov, aby bolo jasné, proti čomu
máme bojovať a čoho sa strániť.
Prírastok podielu kysličníka uhličitého v atmosfére, ktorý je dôsledkom
spaľovania uhlíkatých palív, by mohol
spôsobiť nebezpečné otepľovanie našej planéty.
Kyslé dažde obsahujú jedovaté splodiny z tovární a áut. Môžu rýchlo poškodiť rastlinstvo. Jedným z opatrení
je používanie bezolovnatého benzínu,
alebo nahradenie benzínovej nádrže
za nádrž na propán-bután.
Halogénne uhľovodíky (freóny),
aké sa donedávna používali pri výrobe sprejov či chladničiek, poškodzujú
ozónovú vrstvu atmosféry. Riešením je
náhrada inými zlúčeninami.
Oceány, moria a rieky sú znečisťované priemyselnými odpadmi, presakujúcimi žumpami, ktoré ohrozujú ryby a
znehodnocujú pitnú vodu.

K zvyšovaniu kysličníka uhličitého
popri spaľovaní fosílnych palív prispieva aj vyrubovanie lesov, lebo lesy absorbujú kysličník uhličitý.
Výsledkom činností ľudí je aj ohrozenie mnohých druhov rastlín a živočí-

Deň Zeme

chov, ku ktorým sa správame egoisticky a hrozí im vyhynutie. Vlády a svetové
organizácie bojujú proti tomuto nebezpečenstvu, ale je nevyhnutné, aby

aj každý jeden z nás pomáhal zachrániť
našu flóru a faunu.
Každý rok sa územie dažďových
pralesov zmenšuje o plochu veľkú ako
Švajčiarsko. Stromy sa rúbu nielen na
drevo, ale aj v záujme ťažby nerastných
surovín alebo poľnohospodárstva.
Rast veľkých miest a rozvoj priemyslu prispievajú k vyčerpávaniu svetových zdrojov uhlia, ropy a zemného
plynu. Aj preto ľudia budú musieť nájsť
a využívať nové zdroje energie.
Sila vetra môže poháňať vrtule ve-

terných elektrární a vyrábať energiu.
Stále sa uskutočňujú pokusy o najlepšie využitie energie oceánov a riek.
Nové palivá možno vyrábať z rias,
rastlín, liehu, dokonca aj z hnoja.
Slnečné lúče môžu slúžiť v pozemných elektrárniach.
Vesmír by mohol poskytnúť užitočné nové zdroje.
Napríklad by sa na mesiaci dali dobývať nerastné suroviny, alebo obrovské slnečné elektrárne by mohli z obežnej dráhy zásobovať Zem elektrickou
energiou.
Musíme teda využiť tento čas na to,
aby sme sa všetci pričinili k zachráneniu našej krásnej planéty v záujme našej spoločnej budúcnosti.
Ak ste dočítali tento článok do konca, zamyslite sa nad fotografiami, ktoré som urobila nedávno vo Vančiaku.
A takto sa správa k našej planéte pár
ľudí z komunity 500 občanov. Ako to
potom vyzerá, keď nás je na planéte
viac ako šesť miliárd????

Číslo 1 • 17. jún 2009
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Jún – mesiac poľov níc tva
Po dlhotrvajúcom nevľúdnom zimnom počasí opäť tu máme túžobne
očakávané jarné dni, na ktoré sa tešia

na prahu mesiaca júna, ktorý je už od
roku 1958 nazývaný „Mesiacom ochrany a prírody a mesiacom poľovníctva“.
V tomto období
sa vo voľnej prírode rodí najviac
mláďat, ktoré potrebujú aj našu
ochranu. Ide hlav-

mladí i starí, záhradkári, poľnohospodári a všetci čo majú radi prírodu
a samozrejme aj my poľovníci. Skrátka
všetci čo sa v prírode radi pohybujeme,
čo je pochopiteľné veď sme jej súčasťou.
Jar je významné obdobie pre nás
poľovníkov. Spájame ju s upratovaním, dezinfekciou krmelcov a čistením prikrmovacích zariadení, čistením

ne o kľud v revíroch a ochranu
pred poľovníctvu
škodlivými vplyvmi ako je tlmenie
napr. líšky, ktorej
premnoženie a jej
choroby by určite
ohrozili aj samotného človeka. Tu vykonávame veľký kus zaslúženej práce
aj vďaka našim
poľovneupotrebiteľným psom.
Ani túlavé psy
a mačky nepatria
do revíru. V máji
sme opäť vypustili do nášho revíru
150 ks bažantích
kuriatok, pretože
tento pekný a uži-

studničiek, výsadbou stromov a kríkov
s cieľom vytvoriť vyhovujúce životné
prostredie pre našu poľovnú zver. Myslíme aj na budúcu zimu a to zabezpečovaním jadrového i objemového krmiva. Obsiali sme vytypované políčka
kultúrami, ktoré obľubuje naša zver.
Môžeme povedať, že 1. etapu našich
jarných prác máme už za sebou a sme

točný vták patrí
do nášho revíru
a iste poteší pohľad každého, keď
ho vidí na našich
poliach. Snahou
nás poľovníkov je
vykonať v tomto
smere čo najviac

užitočnej práce, berieme to ako samozrejmosť, robíme to desaťročia v záujme zachovania našej krásnej prírody
pre budúce generácie.
Toto obdobie je pre nás poľovníkov
ešte významné tým, že od 1. júla t.r.
bude platiť nový zákon o poľovníctve.
Očakáva sa, že nový zákon a vykonávacia vyhláška vytvoria účinný právny rá-

mec na zachovanie poľovníctva a jeho
tradícií.
Veľmi nám záleží aj na styku s Vami
občanmi – majiteľmi pôdy. Každoročne organizujeme posedenie s Vami pri
poľovníckych špecialitách. Bude to aj
v tomto roku a to 4. júla na futbalovom
ihrisku v Jablonke. Srdečne Vás pozývame.
Ing. Ján Závodný
tajomník PZ Jablonka
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V mesiaci marec nás navštívil kúzelník Waldini, ktorý potešil deti svojimi
kúzlami. Naučil deti niektoré z jeho kúziel a zanechal v nich pekné zážitky.
Pri blížení sa Veľkonočných sviatkov
sme prijali pozvanie dňa 01. 04. 2009
do Gazdovského dvora na Turú Lúku,
kde pre deti pripravili bohatý program.
Deti sa oboznámili s tradíciami Veľkonočných sviatkov, vyskúšali si voskovou technikou zdobiť kraslice, ukazovali deťom ako sa kedysi zdobili
varené vajíčka. Aby sme mohli spolu
s deťmi pochovať zimu, museli sme obliecť Morenu, naučiť sa o nej pesničku
a spoločne ju na dvor vyniesť. A ako

jeden z hlavných zvykov na Veľkú noc
si chlapci vyskúšali pletenie korbáča,
ktorý sa im veľmi podaril. V deťoch toto
podujatie zanechalo príjemné zážitky
a spomienky.
Obecný úrad Jablonka v spolupráci s materskou a základnou školou
srdečne pozvali všetky mamičky i babičky v sobotu 09. 05. 2009 o 14.00
hod. do kultúrneho domu na oslavu
Dňa matiek. Deti si pripravili krásny
program, ktorým sa chceli poďakovať
svojim mamičkám a babičkám za starostlivosť, lásku a pozornosť, ktorú im
každý deň preukazujú. Svojimi piesňami, básničkami a tancom potešili
srdcia všetkých prítomných. Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala všetkým matkám a popriala

im pevné zdravie, pohodu a lásku
svojich detí.
Raz v roku je deň, kedy majú sviatok
naše deti a preto sme pre nich pripravili program so súťažami a tancovaním.
Deti sa príjemne zabávali a za odmenu
boli obdarované sladkosťami a školskými potrebami.
Do konca školského roka sme pre
deti pripravili školský výlet do Bojníc,
kde navštívia ZOO a pripravené je pre
nich rozprávkové predstavenie.
Dňa 25. 06. 2009 sa na ihrisku v Jablonke uskutoční pre deti ukážka práce
hasičského a záchranného zboru.
Rozlúčku s predškolákmi uskutočníme opekačkou, ktorá bude u jedného
zo žiakov – Maťka Piešťanského.
triedne učiteľky MŠ

V piatok 13. 02. 2009 mali deti z MŠ
a ZŠ možnosť vidieť naživo prácu sokoliarov zo Starej Turej. Z iniciatívy pána
Miloša Piešťanského sa na futbalovom
ihrisku v Jablonke konala akcia, na ktorej deti a pani učiteľky videli lov dravých vtákov, mali možnosť pozorovať
ich let a ak nabrali odvahu, mohli si
dravca pohladiť. Aj napriek nepriazni-

Dňa 15. 12. 2008 sa konalo školské
kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa mohli zúčastniť deti
tretieho (kategória P3) a štvrtého
ročníka (kategória P4). Úspešnými
riešiteľkami školského kola sa stali:
žiačka tretieho ročníka Mirka Michalidesová a žiačka štvrtého ročníka
Terezka Štefíková,

konkurencii plnoorganizovaných škôl
celého okresu!
V mesiacoch apríl a máj 2009 deti zo
ZŠ absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Myjave. Každý utorok a štvrtok
zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti. Desiata - záverečná návšteva plavárne bola venovaná súťaženiu. Deti

Zážitky z našej škôlky

Z o ž i v o t a š ko l y
vým poveternostným podmienkam si
deti aj pani učiteľky odniesli veľmi hlboké dojmy a zážitky.
V piatok 27. 02. 2009, už tradične
pred jarnými prázdninami, sa konal v
KD Jablonka Detský karneval. Deti sa
na túto akciu veľmi tešia, môžu sa z nich
stať rozprávkové bytosti, vysnívaní hrdinovia, strašidlá, krásne princezné,....
Obľúbenosť tohto podujatia potvrdila
bohatá účasť nielen detí a rodičov z
našej obce, ale aj detí z okolitých obcí.
Všetky masky boli odmenené sladkosťami, ktoré deťom venoval Obecný
úrad v Jablonke. O zábavu a hudbu sa
postaral Dušan Mockovčiak.

ktoré zároveň postúpili do okresného kola. Okresné kolo sa konalo
28. 04. 2009 na ZŠ
Myjava,
Štúrova ulica. Terezka
aj Mirka sa stali
úspešnými riešiteľkami aj v okresnom kole súťaže v
kategórii P3 a P4.
Obidvom dievčatám k ich úspechu
blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy v silnej

predviedli, že sa veľa nového naučili.
(pokračovanie na 7. str.)

Číslo 1 • 17. jún 2009
(dokončenie zo 6. str.)

Za svoje výkony dostali Mokré vysvedčenie.
09. 05. 2009 deti vystúpili so svojím
programom na oslave venovanej sviatku mamičiek v KD Jablonka. Všetkým
mamičkám a babičkám predviedli
program zložený z básní, dialógov,
piesní a tanca. Z lásky zasadili mamám
kvet do kvetináča, ktorý na výtvarnej
výchove a pracovnom vyučovaní vlastnoručne vyzdobili. Prezentovali sa aj
obrázkami, ktoré kreslili na počítači.
Predviedli svoju šikovnosť a všestranné
vedomosti a zručnosti. Za svoj program
dostali bohatú odmenu a chutné občerstvenie.

14. 05. 2009 školáci a škôlkari zažili
v škole „Veselý deň“. Za peniaze z Predvianočnej burzy, ktorá sa konala v KD
Jablonka 18. 12. 2008 sa pre deti zorganizovalo podujatie plné hier, zábavy
a tanca. Deti plnili zábavné úlohy a za
odmenu dostali sladkosti a hračky. Na
záver všetky deti dostali balíček sladkostí, potrieb do školy a spoločenské
hry do školskej družiny. Za finančnú
podporu ďakujeme pani starostke Ci-

Deň matiek
Už po siedmy raz sme usporiadali
stretnutie pri príležitosti dňa matiek.
Sála bola plná mamičiek a babičiek, čo
nás vždy poteší. Pekný program pripravili pani učiteľky z materskej a základnej školy, za čo im ďakujem. O dobré
jedlo a pohodu sa postarali naši kuchári spolu s pracovníkmi obecného úradu
a ich rodinní príslušníci. Na stoloch nechýbali výborné koláčiky, ktoré priniesli
mamy a babičky z Jednoty dôchodcov.
Nálada bola výborná a o to išlo. Uctiť
si naše mamy, babičky, stretnúť sa, porozprávať a zabaviť.
Vydarenú akciu spestrila výstava
dečiek z povalov a truhlíc našich starých mám. Výstavu pripravili členovia
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gánekovej a pani Vlaste Otrubčiakovej,
ktoré predvianočnú burzu zorganizovali a finančný zisk venovali deťom do
MŠ a ZŠ.
21. 05. 2009 deti
navštívili Slovenské
národné
múzeum
SNR na Myjave. Veľmi
ich zaujala expozícia
venovaná M. R. Štefánikovi, zbrane a uniformy vojakov.
28. 5. 2009 sa naši
futbalisti
zúčastnili
Futbalového turnaja
málotriednych škôl
okresu
Myjava
o pohár
starostu obce Rudník, kde sa
umiestnili na 5. mieste.
Za ich snahu a bojovnosť
dostali darčekový kôš plný
sladkostí. Našu školu reprezentovali: Linda Zemanová, Jurko Obuch,
Matúško Durec, Denisko Babulic a Maťko Piešťanský.

24. 06. 2009 návštevu dopravného
ihriska vo Vrbovom.
25. 06. 2009 ukážku práce záchraná-

rov na ihrisku v Jablonke v spolupráci
s pánom Petrom Kubíkom.
29.06.2009 výlet na poľovnícku chatu v spolupráci s pánom Milošom Piešťanským.
Monika Svítková

01. 06. 2009 sa
deti v našej škole neučili, oslavovali sviatok detí. Naše
plány nám pokazilo iba počasie,
no aj tak sme zažili veľa zábavy
pri hrách v škole. Deti potešili aj
sladké darčeky.
Pripravujeme: 11. 6. 2009 spolu
s MŠ výlet do Bojníc na Rozprávkový festival a návštevu ZOO.
V mesiaci jún recitačnú súťaž.
15. 06. 2009 turnaj vo vybíjanej na Myjave.
Jednoty dôchodcov. Veľkú zásluhu na
príprave tejto výstavy má pani Ľubka Babincová, ktorá veľké množstvo
dečiek pozberala medzi ľuďmi,
oprala a vyžehlila,
aby starodávne
príslovia vyšité rukami našich babičiek mohli znova
ožiť v plnej svojej
kráse. V nedávnej
minulosti nebolo
domu, v ktorom
by takáto dečka
chýbala či už pri
zrkadle, vodovej
lavičke, pri kredenci. Krásne obrazy minulosti...
Viac ako sedem-

desiat dečiek s nápismi si mohli prezrieť a potešiť oko naši, ale aj cezpoľní
obdivovatelia.
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JA B LO N KA C U P 2 0 0 9
Spoločenská
poločenská kronika
Životné
ivotné jubileum oslávili:
Január:
nuár:
Anna
nna Michaličková
Pavol Ušiak
Anna Babincová
Ján Horniaček
Pavol Horniaček
Anna Kubíková
Anna Michaličková
Zuzana Pražienková
Ján Kodaj

88 rokov
88 rokov
82 rokov
81 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov
70 rokov
65 rokov

Február:
Ján Boor
Tibor Blažko
Ing. Ivan Ušiak
Ján Kujka

90 rokov
65 rokov
60 rokov
50 rokov

Marec:
Samuel Zmeko
Ján Mocko
Pavol Michalička
Anna Pavelčiaková
Anna Figurová
Pavol Ušiak

95 rokov
88 rokov
82 rokov
82 rokov
81 rokov
81 rokov

Apríl:
Samuel Ušiak
Alžbeta Zmeková
Alžbeta Bičianová
Marta Vojtková
Štefan Michalička

83 rokov
81 rokov
75 rokov
60 rokov
55 rokov

Máj
Anna Borovská
Zuzana Bednáriková
Zuzana Kubíková
Anna Vašutová
Milan Vrablica
Anna Ušiaková

81 rokov
80 rokov
75 rokov
65 rokov
65 rokov
50 rokov

Jún
Alžbeta Malková
Emil Borovský

81 rokov
55 rokov

Zomreli:
Pavol Kodaj
vo veku 64 rokov
Alžbeta Kodajová vo veku 63 rokov

Narodili sa:
Dominik Batka

Dňa 30. mája 2009 sa uskutočnil
2 ročník hokejbalového turnaja detí
2.
v športovom areáli v Jablonke.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá zo širokého okolia: Trenčína, Skalice, Senice,
ro
Holíča.
H
Domáce farby reprezentovali dve
mužstvá a to HC JABLONKA a HC JABm
LONKA TRASHERS.
LO
Priaznivci hokeja a hokejbalu si prišli určite na svoje. Úroveň jednotlivých
zápasov bola vysoká a každý hráč pristupoval k hre tak zodpovedne akoby
sa hralo o titul majstra sveta.
Po dramatických a emóciami nabitých zápasoch sa nakoniec z víťazstva
tešili chlapci z HC Senica.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným muž-

stvám, sponzorom, spoluorganizátorom, a hlavne pani starostke
Anne Cigánekovej za pomoc a
podporu pri organizovaní turnaja
ako aj za to, že pre všetkých uvarila výborný guláš.
Konečné poradie:
1.HC.SENICA
2.HC SKALICA
3.HC JABLONKA TRASHERS
4.HC TURÁ LÚKA
5.HK DYNAMAX HOLÍČ
6.HC TRENČÍN
7.HC JABLONKA.
Stanislav Boor
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