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tý a svetlý, lebo je plný rozporov a protirečení... Možno práve preto a možno
práve v takýto čas si uvedomujem, aký
som vlastne šťastný človek. Lebo život je
viac ako iba o maličkostiach, pre ktoré
sa občas trápim. Jeho zmysel netkvie
v pozemských materiálnych veciach, ale
viac v hľadaní krásna a toho, čo je ukryté v hlbinách vlastnej duše.
Vianoce sú, keď zažiaria svetlá nielen na vianočných stromčekoch, ale aj
v očiach ľudí, keď znejú vianočné tóny,
keď cítiť vôňu ihličia a čerstvo napečených medovníkov i keď sa rozzvučia
zvony...
Vianoce sú časom darčekov. Nie je
bohatý ten, kto mnoho má, ale ten, kto
veľa dáva... Spomínaný citát nestráca
na význame ani dnes- že ten, kto vie
obdarovať, vôbec nemusí byť bohatý,
platí v čase Vianoc dvojnásobne. Koľ-

ko radosti vie spôsobiť detskou rúčkou
nakreslené krivoľaké srdiečko, nečakaný
príchod pred rokmi odídeného syna či
dcéry, alebo pár kúskov práve upečeného medovníka darovaného osamelej
susedke...
Vianoce sú časom pohľadov na zimnú prírodu. Na zasneženú čistú bielu
krajinu, ktorá človeka pohltí, aby potom
celý skrehnutý si doma zohrial ruky na
horúcej, pariacej sa šialke bylinkového
čaju. Vianoce sú časom priateľským,
keď sa stretávame s tými, ktorých niekedy nevidíme celý rok alebo ich vidíme len veľmi málo. Vianoce sú časom
radostným – o tom by vedeli najviac
rozprávať deti. Sú aj časom spomienky
na tých, ktorí tu pred rokmi s nami ešte
boli a už nie sú. Vianoce sú časom vôní
– kapustnice, vyprážanej ryby, medovníkov, koláčov od výmyslu sveta, živého
stromčeka, čo tróni v izbe....
Užite si Vianoce v kruhu svojich blízkych, prajem Vám, aby čas Vianoc bol
pre vás časom dávania a delenia, časom,
v ktorom ukážete ľuďom na ktorých vám
záleží, čo pre vás znamenajú.

Naša obec realizovala projekt „Záhradka starých materí“ s podporou
POD vo výške 3 319,- €.
Vďaka prideleným prostriedkom
vzniklo krásne námestíčko - centrálna
časť obce pred budovou kultúrneho
domu, kde sa uskutočňujú všetky kultúrne aj spoločenské akcie obce.
Plocha, ktorá bola v minulosti zaburinená a nevyužívaná sa zmenila na
oddychovú zónu. V mesiacoch máj až
október sme na tejto ploche vybudovali drobné prvky architektúry – lavičky, mólo, kamenné chodníky, kamennú
špirálu, ktorá bude osadená budúcu
jar bylinkami. Úpravu terénu, vybudovanie chodníkov a všetky drobné
realizácie sme uskutočnili pomocou
aktivačných pracovníkov. Podarilo sa
nám jedinečné dielo, ktoré nasvedčuje
tomu, že i nezamestnaní občania ( nie
všetci) dokážu veľkou mierou prispieť
k rozvoju obce a vytvoriť diela hodné
profesionálov.

Dominantným
architektonickým
prvkom je „mólo“ - drevená montovaná konštrukcia, ktorá vo svojom riešení využíva terénnu nerovnosť miesta.
Vzhľadom na vegetačné obdobie nebolo možné uskutočniť výsadbu rastlín a založenie trávnika. Plocha je však
pripravená a v jarných mesiacoch bude
vysadená liečivými bylinami. Určite
nám zase pomôžu členovia Jednoty
dôchodcov. Pri príležitosti dňa úcty
k starším sme vysadili prvú rastlinu –
previsnutú jabloň ako symbol našej
obce. Okoloidúci sa budú môcť nielen pokochať vôňou liečivých rastlín,
ale i poučiť sa o ich názvoch, výskyte
a využívaní. Dúfame, že sa nám podarí
oživiť poznanie našich babičiek. V ďalšej etape plánujeme v budove kultúrneho domu v nevyužitých priestoroch
vybudovať „Čajovňu starých materí“
a pripraviť propagačné materiály na
tému liečivých rastlín a ich využitia.
Dúfame, že nám opäť pridelia finančné
prostriedky, aby bolo dielo stopercentné.
starostka obce
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Zo zasadnutia OZ
3. zasadnutie OZ v Jablonke sa konalo dňa 26. 06. 2009. Prítomní boli starostka obce, hlavný kontrolór obce a 4
poslanci OZ.
- OZ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie o sociálnych službách.
- OZ zobralo na vedomie informácie
o pridelených grantoch.
- OZ schválilo obecný projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie,
na právoplatné stavebné povolenie,
žiadosť na Enviromentálny fond o finančnú dotáciu na malé domové čističky odpadových vôd pre našu obec.
- OZ zobralo na vedomie správu nezávislého audítora a správu o overení
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2008.
- OZ súhlasilo so spevnením prístupovej cesty U Ušiakov za podmienky
získania súhlasov všetkých vlastníkov
pozemkov.
4. zasadnutie OZ v Jablonke sa konalo dňa 31. 08. 2009. Prítomní boli starostka obce, hlavný kontrolór obce a 5
poslanci OZ.
- OZ schválilo úpravu rozpočtu č.
2/2009.
- OZ schválilo navýšenie rozpočtu
miestnym hasičom o sumu 1 000,- €.
- OZ zobralo na vedomie správu
kontrolóra o hospodárení v obci i podnikateľskej činnosti.
- OZ súhlasilo s určením školského
obvodu pre deti s trvalým pobytom
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v Obci Jablonka navštevujúce 5. – 9.
ročník základnej školy I. Základnú školu v Myjave, ul. Viestova a pre domy so
súpisnými číslami 46, 51, 175, 279, 294
určuje školský obvod II. Základnú školu
v Myjave, ul. Štúrova.
5. zasadnutie OZ v Jablonke sa konalo dňa 06. 11. 2009. Prítomní boli starostka obce, hlavný kontrolór obce a 5
poslanci OZ.
- OZ zobralo na vedomie Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2008/2009 zo základnej
školy.
- OZ zobralo na vedomie správu
o činnosti OÚ.
- OZ neschválilo zníženie dane z pozemkov Slovenskému pozemkovému
fondu Bratislava.
- OZ neschválilo odkúpenie farskej
budovy.
6. zasadnutie OZ v Jablonke sa
konalo 11. 12. 2009. Prítomní boli starostka obce, hlavný kontrolór obce a 5
poslanci OZ.
- OZ schválilo úpravu rozpočtu č.
3/2009.
- OZ schválilo rozpočet na rok 2010,
roky 2011-2012 zobralo na vedomie.
- OZ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení, Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku a Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi.

Zmena v odpadoch
Od februára prechádzame na množstevný zber
odpadov. Veľa krát som na
stránkach našich novín rozprávala o tom, že by sme
mali k odpadom pristupovať zodpovednejšie. Každý
rok obec dopláca nemalé
prostriedky na vývoz komunálneho odpadu. Tento
rok je to približne 5000,-€,
čo nie je málo peňazí.
Od roku 2010 sme zaviedli žetóny. Teda za poplatok, ktorý zostal nezmenený, si občan vyzdvihne
žetóny – 6 ks (cena 10,- €).
Ak mu tieto nebudú stačiť,
môže si za 2,- € dokúpiť
ďalšie. Verím, že sa tento
systém osvedčí a nebudeme zberať odpad po okolí.
Každý rok bude iná farba
žetónov. V mesiaci január
ešte môžete použiť staré
lístky. Od februára budú
pracovníci, ktorí zberajú
komunálny odpad brať
iba nádoby, ktoré budú
označené žetónmi. Tie si
vyzdvihnete na obecnom
úrade pri platbe poplatku
za komunálny odpad.

Výsledky volieb do samosprávnych krajov v obci Jablonka
V 1. kole sa na voľbách zúčastnilo 66 voličov z celkového počtu 404 – 16,34 %
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva – 64 hlasov:
1. Anna Abramovičová, Mgr.
2. Robert Adamek
3. Martin Barbierik, Ing.
4. Rastislav Eliáš
5. Jaroslav Ferianec, Bc.
6. Martin Ferianec
7. Jana Gáliková
8. Henrich Gašparík, MUDr., PhD.
9. Pavol Gavurník, JUDr.
10. Pavel Halabrín
11. Štefan Klimek
12. Branislav Kovačech
13. Pavol Líška
14. Vladislav Šuster, Ing.
15. Roman Vajaš, Lic.
16. Ľuboš Valášek, Ing.
17. Zdenko Židek, Ing.

- 21,
- 4,
- 1,
- 6,
- 21,
- 0,
- 0,
- 13,
- 3,
- 32,
- 3,
- 6,
- 0,
- 10,
- 4,
- 0,
- 0.

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu – 64 hlasov:
1. Jozef Čambalík
2. Lenka Ďurechová, Ing.
3. Martin Fedor, Mgr., MEconSc.
4. Juraj Liška, Ing.
5. Miloš Radosa, Ing.
6. Pavol Sedláček, MUDr., MPH

- 0,
- 3,
- 17,
- 12,
- 6,
- 26.

V 2. kole sa na voľbách zúčastnilo 45 voličov z celkového
počtu 404 – 11,14 %.
Počet platných hlasov pre voľby predsedu – 43 hlasov:
1. Martin Fedor, Mgr., MEconSc
2. Pavol Sedláček, MUDr., MPH

- 16,
- 27.
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Rozpočet na rok 2010
PRÍJMY:
Daň z príjmov
Daň z nehnuteľností
Dane za špecifické služby
Príjmy z vlastníctva
Administratívne poplatky
Poplatky, platby zo služieb
Príjmy z vkladov
Iné nedaňové príjmy
Transfery v rámci verejnej správy
Prevod prostriedkov
Spolu:

Rekreačné a športové služby
120 000,19 830,15 450,6 910,600,10 110,500,5 000,16 100,18 900,213 400,-

VÝDAVKY:
Výdavky verejnej správy
Mzdy, platy, poistné do poisťovní
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Služby
Bežné transfery

Požiarna ochrana

Energie, voda a komunikácie
Dopravné

Miestne komunikácie
Materiál
Rutinná a štandartná údržba

Nakladanie s odpadmi
Materiál
Služby

Knižnice
Knihy
Odmeny

Služby
Deti novonarodené

Energie, voda a komunikácie
Materiál
Rutinná a štandardná údržba
48 000,9 030,7 815,750,5 580,10 180,2 500,-

1 180,-

200,1 450,-

Materská škola

Mzdy, platy, poistné do poisťovní
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Rutinná a štandardná údržba
Služby

Základná škola

Mzdy, platy, poistné do poisťovní
Energie, voda
Materiál
Služby

Školská jedáleň
1 000,6 000,-

300,11 200,-

Mzdy, platy, poistné do poisťovní
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Rutinná a štandardná údržba
Služby

Sociálna starostlivosť

Mzdy, platy, poistné do poisťovní

Verejné priestranstvo
Materiál
Rutinná a štandardná údržba

Verejné osvetlenie

Energie
Materiál
Rutinná a štandardná údržba

2 000,1 300,-

6 000,500,1 000,-

Občania v hmotnej núdzi
Služby

Kapitálové výdavky

Rekonštrukcie a modernizácie

Spolu:

1 250,400,330,-

100,80,-

Ostatné kultúrne podujatia

Miestny rozhlas

Finančná a rozpočtová oblasť
Služby

Energie, voda a komunikácie
Služby
Príspevok

v celých €

1 800,200,-

50,50,800,-

26 390,3 100,200,1 000,700,-

19 650,700,800,810,-

7 670,1 500,6 350,1 300,600,-

2 285,-

400,-

18 900,-

213 400,-
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Zo života školy
Príprava na školský rok 2009/2010
Tohtoročné letné prázdniny nám
ubehli veľmi rýchlo, pretože sme spolu
s rodičmi pripravovali triedy k novému školskému
roku. Keďže sme nemali
finančné prostriedky na
nový školský nábytok, požiadali sme o pomoc riaditeľov zo ZŠ s MŠ Krajné
a ZŠ Myjava Viestova ul.
Dali nám stoličky a lavice,
ktoré nepotrebujú. Veľmi
ochotne nám ich priviezol pán Dušan Chlebík.
Sponzorom farieb, štetcov a všetkého ostatného
materiálu bol pán Marián
Piešťanský ml. Na troch
brigádach sa stretli všetci
rodičia a snažili sa urobiť zo starých
lavíc nové. Okrem lavíc sme vynovili aj
stoličky, skrine a poličky. Novým nábytkom sme zariadili triedu, počítačovú
učebňu aj školský klub.
Sami sme boli prekvapení výsledkom našej práce. Učebne žiaria príjemnými farbami. Rodičia svojou účasťou
prejavili veľkú podporu škole, za čo
sme im veľmi vďační.

Číslo 2 • 18. december 2009
nóz školstva Slovenskej republiky a je
financovaný z Európskeho sociálneho
fondu. V rámci tohto projektu naša škola získala 5 nových počítačov 1 notebook a 1 dataprojektor. Vďaka čomu má
naša škola 10 počítačov pre žiakov. Na

povinných hodinách informatickej výchovy a na krúžku výpočtovej techniky
môžu deti pracovať každý na svojom
počítači. Táto situácia je stále ešte len
snom riaditeľov škôl na celom Slovensku.

Zo života
materskej školy
V školskom roku 2009/2010 nastali
zmeny v personálnom obsadení materskej školy. Po nastúpení na materskú
dovolenku p. uč. Gabriely Klimkovej nastúpila na výpomoc v popoludňajších
hodinách p. Miroslava Pavelčiaková.
Dňa 2. 9. 2009 začal nový školský rok so

všetkými zapísanými deťmi. V materskej škole je v tomto školskom roku 14
detí, z toho 4 predškoláci, ktorí sa budú
v tomto školskom roku pripravovať na
prácu v škole. Ako všetky školy aj materské školy sú zaradené do siete škôl
a od tohto školského roku sme začali
s výchovou a vzdelávaním podľa nového školského vzdelávacieho programu
ISCED 0. Náš nový školský vzdelávací
program má názov „Usilovné včielky“.
(pokračovanie na 5. str.)

Začiatok školského roku
Nový školský sme slávnostne začali
dňa 2. 9. 2009. Žiakov a rodičov privítala p. riaditeľka Mgr. Monika Svítková
a prihovorila sa aj pani starostka Anna
Cigáneková a priniesla deťom darčeky.
V tomto školskom roku bude školu navštevovať 9 žiakov 1. - 3. ročníka. Žiakom sa nový vzhľad učební veľmi páčil.
Hlavne ich potešili krásne farebné lavice a stoličky. Prváci dostali na pamiatku
na prvý deň v škole knižky O prváckom
mačiatku.
Modernizácia vzdelávacieho procesu
Naša škola sa zapojila do projektu,
ktorý vyhlásil Ústav informácií a prog-

Účasť na výstave záhradkárov
Plody Jablonky
Svoje výtvarné nadanie a zručnosti
naši žiaci prezentovali na výstave Plody
Jablonky dňa 26. 9. 2009 v KD Jablonka.

Dopravné ihrisko Vrbové
Dňa 8. 10. 2009 sme spoločne so ZŠ
Krajné navštívili dopravné ihrisko vo
Vrbovom, kde si žiaci osvojili aj precvičili základné pravidlá cestnej premávky
pre chodcov a cyklistov. Pre deti bolo
najväčším zážitkom, keď mohli na bicykli prejsť semaforom riadenú križovatku.
Návšteva divadla
Spoločne s rodičmi sme navštívili
divadelné predstavenie Pekielko a Anjelínka v Trnave dňa 9.11.2009. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a tešia sa
na ďalšiu návštevu divadla.
Pripravujeme
10. 12. 2009 MŠ a ZŠ nás navštívilo
s vianočným predstavením bábkové
divadlo Dúha.
22. 12. 2009 MŠ a ZŠ pripravia Vianočnú besiedku.
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Rozlúčka s prázdninami v Jablonke

Detí ako smetí...!
Aj takto by sa dal nazvať 1. september v Jablonke na ihrisku. Rozlúčiť
s prázdninami a zašantiť si na ihrisko
už tradične koncom prázdnin prišli deti
nielen z Jablonky, ale aj z blízkeho či
ďalekého okolia. Tradične deti súťažia
v rôznych disciplínach a za svoje zručnosti získavajú peniažteky - „ Jablončáre“. Tie si na konci súťaženia vymenili za
sladkosti a rôzne iné darčeky. Okrem
súťaženia deti čakala veľká nafukovacia
šmýkačka a hrad. Kto chcel, mohol sa
na chvíľu stať požiarnikom. Naši mladí
požiarnici sa deťom venovali a odpovedali na všetky zvedavé otázky, dokonca

Zo života materskej školy
(dokončenie zo 4. str.)

V rámci dlhého krásneho jesenného
obdobia deti z MŠ absolvovali brannú
vychádzku dňa 27. 11. 2009. Vzhľadom
na teplé jesenné počasie sa deti potešili nájdeným hríbom.
Na mesiac december sme dostali
pozvánku na Gazdovský dvor v Turej
Lúke pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov na výchovno-vzdelávaciu činnosť „Vianoce na Gazdov-

si mohli niektoré požiarnické techniky
i vyskúšať.
Pani Boorová, vychovávateľka zo
špeciálnej školy so svojím tímom dievčat, detičky usmerňovala a povzbudzovala v súťažení. Veru, aj
ona bola prekvapená,
že v takej malej obci sa
zišlo viac, ako 100 deťúreniec. Vek nerozhodoval, súťažili dvojroční
za pomoci rodičov, aj
15 roční. Všetkým bolo
dobre a veselo. Počasie
sa po nevydarenom pokuse v sobotu umúdrilo

ktorý na našich podujatiach málokedy
chýba. Zároveň nám vždy narobí pekné fotografie. Deti sa zabávali od 10,00
h rána a bolo ťažké rozísť sa poobede
o štvrtej.

a
slniečko
nás za celý
deň nesklamalo.
Éterom sa niesla
hudba didžeja DUDA –
Duška Mockovčiaka,

Takýto krásny deň by sa nám nepodarilo usporiadať už siedmy rok za
sebou bez pomoci miestnych podnikateľov a priateľov - sponzorov, ktorým
chcem aj touto cestou poďakovať.
Vďaka patrí firmám: Inštalatérstvo
- Figura, Larix –Marián Piešťanský,
Autodoprava- Pavol Kochánek, Pavol
Kubík, Ján Jánoš, Pavol Pekník, Autodoprava - Dušan, Milan a Pavol Chlebík, Emotrans - Milan Hôlka, DUCOM
– p. Duga, Dexia – Banka –Brezová pod
Bradlom, Autodoprava – Slavomír Žák,
Milan Pagáč, COOP Jednota Senica, PD
Poriadie, Štefan Juráš, Poľovnícke združenie Jablonka.
Vďaka patrí pani Boorovej a jej dievčatám za skvelé moderovanie a Duškovi Mockovčiakovi za skvelú hudbu
a samozrejme všetkým pracovníkom
OcÚ a školy za pomoc pri samotnej organizácii podujatia. Dovidenia o rok po
prázdninách!
Starostka

skom dvore“ kde deti videli pečenie
a zdobenie medovníkov, ako sa kedysi
pripravovali vianočné stoly a naučili sa
spievať koledy.
Dňa 10. 12. 2009 zavítalo k nám divadlo DÚHA, ktoré zahralo deťom pekné predstavenie o súrodencoch, ktoré
navodilo príjemnú atmosféru blížiacich
sa vianočných sviatkov.
MŠ a ZŠ privíta milým programom
Mikuláša dňa 22. 12. 2009 v priestoroch
školy, ktorý sa prídu pozrieť rodičia, rodinní príslušníci a pani starostka.

Výstava ovocia a zeleniny
Koncom septembra patrila sála kultúrneho domu záhradkárom. Bolo sa
na čo pozerať. Napriek malej úrode
jabĺk vytvorili ruky našich žien znova
krásne umelecké dielo. Už tradične
má výstava vysokú úroveň a tí, ktorí
neprišli zhodnotiť to, čo sa v Jablonke
urodilo, môžu len banovať. Fotografie
vypovedajú za všetko.
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POSEDENIE V OKTÓBRI
Už siedmy krát
sme sa v októbri
spoločne zišli, aby
sme si posedeli,
poklebetili a zabavili sa. Spoločne s pracovníkmi
obecného úradu
sme pre našich
skôr narodených
občanov pripravili
posedenie. Verím,
že hudba, spev

Spoločenská
poločenská kronika
Životné jubileum oslávili:
Júl
Emília Bačová
Anna Zemanová
August
a tanec Kopaničiara rozprúdili krv v
ich žilách a oživili
spomienky z mladosti.
V sále kultúrneho domu sa zišlo
okolo sto občanov
a verím, že odchádzali s peknými zážitkami.

Anna Kujková
Štefan Horniaček

TJ Družstevník Jablonka
de juh. Súťaž sme začali výrazne oslabení, keď sa na turnaji v Chvojnici zranila naša veľká opora Pavol Ferianec.
No na strane druhej sme získali posilu
v osobe Ľuba Marônka, ktorý naposledy hrával v doraste Spartaka Myjava.
Začiatok súťaže bol dosť rozpačitý. Bodovali sme až vo 4.kole, výhrou 2:1 nad
Lubinou kopanice. V priebehu jesene
k nám prišla posila z futbalového klubu
Turá Lúka v osobe Braňa Mareka. No aj
tak sa výsledky zatiaľ nedostavili, keď
z jedenástich zápasov sme vyhrali iba
štyri a sedem prehrali, bez jedinej remízy. Vrcholom bolo posledné kolo a prehra 5:1 v Hrachovišti. Po tomto zápase
sme si ešte posedeli v klubovni našich
šatní pri výbornom pive a ešte lepšom
guláši. Na jar sa budeme musieť určite
zlepšiť herne i bodovo.
Do kádra by sa už mal vrátiť uzdravený P. Ferianec. Veríme, že budú napredovať i mladí nádejní hráči a niektorí
bývalí ešte prehodnotia svoj prístup.

70 rokov
88 rokov

September
Vlasta Michalcová
Anna Dugová
Emília Kubíková
Milan Kozelka

55 rokov
60 rokov
65 rokov
84 rokov

Október
Kristína Jánošová
Zuzana Málková
Zuzana Boorová
Pavol Zmeko

Ročník 2008/2009 sme ukončili na 7.
mieste z dvanástich účastníkov. Určite
sme si predstavovali vyššie umiestnenie, no bol to posun o jednu priečku
oproti minulému ročníku.
V letnej prestávke sme hrali na jednom turnaji v Chvojnici. S omladeným
kádrom sme určite hanbu neurobili,
keď sme prvý zápas proti domácim
vyhrali. Vo finále sme zohrali viac než
vyrovnanú partiu s účastníkom vyššej
triedy okresu Senica mužstvom Trnovca. Zápas sme nakoniec prehrali 1:0.
Turnaja sa zúčastnilo mužstvo Vrboviec, ktoré obsadilo 3. miesto.
22. augusta sme zorganizovali už 8.
ročník nohejbalového turnaja. Turnaja
sa zúčastnili mužstvá z Myjavy, Starej
Turej a Jablonky. Zvíťazilo mužstvo zo
Starej Turej pred domácim Calvadosom.
Súťažný ročník 2009/2010 sme zahájili 16. augusta domácim zápasom
s veľkým rivalom z Krajného, ktorý sa
po dvoch rokoch znova ocitli v III. trie-

50 rokov
80 rokov

70 rokov
81 rokov
86 rokov
88 rokov

November
Dušan Klasovitý
Anna Blažková
Kristína Borovská

55 rokov
65 rokov
81 rokov

December
Ján Otrubčiak

84 rokov

Zomreli:
Štefan Duga
Alžbeta Ušiaková
Anna Pavelčiaková
Štefan Čamara
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