ročník XXII / číslo 4

NAŠA JABLONICA

Informačné periodikum
obce Jablonica
júl - august 2020
www.jablonica.sk

Milí spoluobčania.
Leto nám ubehlo ako voda, máme pred
sebou jesenné dni, deti nástup do školy a stále okolo seba koronu....(vraj...).
K tejto téme sa povedalo a napísalo  už
veľmi veľa, je to akýsi negatívny fenomén poslednej doby, no čoraz častejšie
sa začínajú objavovať informácie o tom,
že s koronou sa musíme naučiť žiť a opatrenia .... musíme nechať na odborníkov...
Ja som optimista a verím, že to nie je
a nebude až také hrozné a všetko zvládneme. No ale následky, najmä ekonomické zostanú a to je záležitosť, s ktorou
sa musíme všetci popasovať. Bohužiaľ
samosprávy tento dopad pociťujú azda
najviac. Podľa prepočtu MF SR, obec Jablonica príde v roku 2020 kvôli koronakríze o takmer 43 000 € ! (zdroj: https://
www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/
pozrite-kolko-vasa-obec-stratila-koronakrize-2.html?fbclid=IwAR1DoncbeZwvEopccjeFf wNZzm57guA AoQdr O6o33EQ-ZdJYg0EuWlzDpho).
Kompenzácie zo strany vlády sú samosprávam, na rozdiel od podnikateľov
a firiem, ponúkané len formou pôžičiek.
I keď kompetentní deklarujú, že výhodných, stále je to len pôžička, ktorá sa
musí niekedy splatiť. Touto cestou nepôjdeme. No a navyše do toho vstupujú
nové legislatívne opatrenia, ktoré nielenže ďalej znižujú príjmy samosprávam,
ale naopak zvyšujú výdavky. A to najmä
v oblasti odpadového hospodárstva, kde
sa znižujú poplatky obciam, v katastri
ktorých sú zriadené skládky odpadov (to
je aj naša obec), a na druhej strane sa
zavádza pre obce povinnosť zberu kuchynských odpadov, čo nebude záležitosť
ani jednoduchá, ani voňavá a hlavne ne-

bude lacná. Ale nielen to. Zrušením obedov zadarmo (výdavky, ktoré so zavedením tohto opatrenia obec mala, jej už
nikto nevráti) a ich nahradením daňovým
bonusom, obce a mestá opäť dostanú na
podielových daniach menej financií. Takže opäť a ešte viac, sa nožnice, medzi
príjmami a výdavkami otvárajú, teda
menej dostaneme, viac musíme dať. Ako
ste už boli informovaní, i naša obec sa
musela prispôsobiť danej situácii - obmedzili sa výdavky, zrušila sa väčšina akcií
(mám na mysli kultúrno-spoločenské akcie, ale tie najmä z dôvodov hygienických
opatrení). Život a chod obce musel na
danú situáciu reagovať, ale cieľom a snahou je, aby to naši občania čo najmenej pocítili. Som presvedčený a budem
spolu so spolupracovníkmi a poslancami
robiť všetko preto, aby sme si poradili aj
s týmito nepríjemnosťami a negatívami,
k spokojnosti všetkých občanov. Na najbližšom zasadnutí navrhnem poslancom,
aby sme uvoľnili časť našetrenej rezervy
na niektoré investičné akcie. O podrobnostiach budete informovaní. Keď už sme
pri tých investíciách, stále viac dotazov
mám na to, kedy bude zavedená kanalizácia v hornej časti obce tam, kde doteraz ešte nie je. Bohužiaľ na uvedenú
otázku neexistuje odpoveď. Že prečo? Ja
som o tom už v minulosti viackrát písal,
tak to len v stručnosti zhrniem. Vybudovanie kanalizácie už v súčasnosti  nie je
v rukách obce, situáciu už nemôže nijako ovplyvniť, nakoľko z našej strany sú
splnené všetky podmienky na jej vybudovanie, záleží len od štátu, kedy nám
uvoľní financie. Môže to byť tento rok, na
budúci, ale aj za päť, či desať rokov....
Tými splnenými podmienkami zo strany
obce je vypracovanie projektovej doku-

mentácie a vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto
všetko máme k dispozícii už dlhšiu dobu,
platnosť stavebného povolenia sme museli už raz predlžovať a celé nás to stálo cca 12 000 €. Takže obec je pripravená na budovanie kanalizácie, na rade
je štát. S budovaním kanalizácie súvisí
i stav miestnych komunikácií, či ich oprava a rekonštrukcia. Na dolnom konci,
kde už kanalizácie vybudovaná je, môžeme niektoré úseky rekonštruovať. Tam,
kde kanalizácie ešte nie je, to význam
nemá, nakoľko v týchto miestach budú
ulice rozkopané. Treba si ale uvedomiť,
že i rekonštrukcia miestnych komunikácií nie je lacná záležitosť, práve naopak.
Štát, vo vlastníctve, či správe ktorého
sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I.
triedy má na opravu a budovanie týchto ciest k dispozícii  európske fondy. Samosprávne kraje, v správe a vlastníctve
ktorých sú cesty II. a III. triedy takisto.
Ale obciam, ako je tá naša čo do veľkosti
a rozvinutosti, financie na tieto investície nikto nedá (ak výzvy sú, tak len pre
menšie obce a menej rozvinuté regióny).
Takže neostáva nič iné, len použiť vlastné zdroje. No a na to by sme postupne
chceli použiť financie z rezervného fondu. Zatiaľ ale nevedno, koľko sa nám podarí vyčleniť financií - z toho sa potom
bude odvíjať i rozsah rekonštruovaných
miestnych komunikácií. Takže treba byť
v tomto smere najmä trpezlivý.
Na záver mi dovoľte popriať vám všetkým krásne jesenné dni, žiakom a študentom úspešný školský rok a nám ostatným ako vždy, najmä pevné zdravie
a ...úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
2020/2021

Trnavský kraj napreduje
v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt
SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na
celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.
Druhý mesiac sčítania domov a bytov
Do sčítania domov a bytov sú zapojené
všetky obce SR v celkovom  počte 2 927.
K 31.7.2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov
na Slovensku.
V Trnavskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 251 samospráv, 43 obcí
so sčítaním ešte nezačalo. Ako uviedla
Ing. Jela Gažová, riaditeľka Pracoviska
Štatistického úradu SR v Trnave: „Obce,
ktoré ešte nezačali pracovať v systéme,
uvádzajú pracovnú vyťaženosť inými
úlohami, obdobie dovoleniek, chystajú si
podklady pre editáciu, oslovenie správcov bytových domov. Za prvé mesiace
sa podarilo trom menším obciam zaznamenať do elektronického systému 100
% domov a bytov. Sú to obce Chtelnica v okrese Piešťany, Šalgočka v okrese Galanta a Horné Otrokovce v okrese
Hlohovec.“
V rámci miest s počtom nad 10 000
obyvateľov má najviac, až 72,95 %
sčítaných objektov okresné mesto
Senica. Ako uviedla vedúca Oddelenia
organizačného a vnútornej správy
mesta Mgr. Ľubica Lesayová,: „V našom
meste boli na sčítanie vyškolení štyria
zamestnanci. Postupne, podľa ulíc,
nahrávame informácie do systému,
pričom niektoré informácie získané
z kolaudačných rozhodnutí či iných
podkladov
dostupných
na
meste
pôjdeme overiť aj do terénu. Aj vďaka
tomuto sčítaniu vieme zistiť, ako sa
zmenil vzhľad objektov a ich vybavenosť
za posledných 10 rokov.“
Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná
v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá,
obce a mestské časti Bratislavy a Košíc
v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch
bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie
domov a bytov sa realizuje do 12. 2.
2021. Po tomto termíne nastáva druhá
fáza projektu, sčítanie obyvateľov.
„Sčítanie
prebieha
v
súčinnosti
s obcami a priebežne riešime otázky,
ktoré vznikajú. Môžem konštatovať,
že aj napriek letu, sčítanie prebieha
kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre
projekt je podstatné, aby boli všetky
údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu
sčítania t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila
Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka
Sekcie sociálnych štatistík a demografie  
ŠÚ SR.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV
A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE
1. fáza projektu – Sčítanie domov
a bytov v období od 1. júna 2020 do 12.
februára 2021.
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021.
Základné otázky a odpovede k sčítaniu
domov a bytov:
Na Slovensku sa doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude
ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel?
Základný rozdiel je v tom, že sa budú
využívať okrem údajov od obyvateľov aj
údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na
sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo
1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021.
V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie
je jedinečné svojou online elektronickou
formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch
fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.
Sčítanie domov a bytov sa koná podľa
nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?
Áno, ide o elektronické sčítanie,
ktoré
realizuje
samospráva.
Pred
začiatkom sčítania Štatistický úrad
SR pripravil podklady a predvyplnil
obciam existujúce údaje, určených
zamestnancov obcí sme zaškolili a majú
k dispozícii videá, dokumenty a školiace
materiály. S údajmi teda v obciach
pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré
majú prístup do systému. Tým, že bola
mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19,
pristúpili sme k e-learningovej forme
školenia a vyškolili sme v krátkom čase
5 313 osôb. Do elektronického systému
sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili
všetky obce.                      
Aké informácie prinesie sčítanie domov
a bytov?
+   Zistíme, koľko bytov a domov na
Slovensku pribudlo.
+   Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
+  Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
+  Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty,

alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
+ Nadobudneme nové podrobnejšie
informácie o obnove budovy z pohľadu
obvodového plášťa, strechy a okien.
+  Dozvieme sa, koľko podlažné domy
u nás prevládajú.
+   Zistíme napojenie bytov na vodu,
plyn a kanalizáciu.
+   Získame prehľad o zdrojoch tepla,
aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.
Ako napríklad môže Slovensko využiť
údaje so sčítania?
+ Na plánovanie novej infraštruktúry
a budovanie ciest.
+ Na plánovanie budovania nových
materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.
+ Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.
+ Na plánovanie budovania nájomných
bytov a ich reálna potreba v konkrétnych
regiónoch SR.

Neuveriteľne dlhé „covidovo - letné prázdniny“ obohatené
o júnové (MŠ a prvý stupeň) a dištančné vyučovanie, trvajúce
takmer pol roka, sa nekompromisne presypali, a tak na naše
detičky a školákov čaká nový školský rok 2020/2021. Začína
sa pravdepodobne po najdlhších „prázdninách“ v ére povinnej
školskej dochádzky, a za prísnych epidemiologických opatrení.
Určite návrat k riadnym povinnostiam po tak dlhej pauze nie
je pre deti jednoduchý, no určite o to viac sa všetci na nový
školský rok tešili :-)
V materskej škole sa pani učiteľky už tešia na nových benjamínkov aj všetky ostatné detičky. Škôlka bola počas leta vyupratovaná, vydezinfikovaná, pribudol v nej okrem iného mobilný germicídny žiarič, a tak je aj plne pripravená na začiatok
školského roka. Určite deťom nástup uľahčí aj lákadlo v podobe
nového detského ihriska.
V základnej škole sa taktiež veľmi zodpovedne pripravili na
školský rok 2020/2021, i keď minimálne jeho úvod bude zložitý
nielen z hľadiska hygienických opatrení a určite si vyžiada veľa
trpezlivosti zo strany žiakov, rodičov aj učiteľov.
Obom našim školským zariadeniam a ich vedeniu želáme
hlavne ničím nerušenú plynulú prevádzku a chod, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom trpezlivosť, veľa odovzdaných vedomostí, zručností a dobrých návykov a naším žiakom úspešný a ničím nerušený školský rok.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových
a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich
sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku
má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa
realizuje vo všetkých členských štátoch
v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do
konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr
do konca roku 2024. Informácie k SODB
nájdete na adrese www.scitanie.sk.
Podmienky upravuje osobitný zákon
č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Všetky informácie, pokyny, podmienky a tlačivá k školskému
roku 2020/2021 nájdete na webových stránkach školských zariadení: Materská škola Jablonica
https://www.jablonica.sk/obcan/materska-skola/
Základná škola Jablonica - https://zsjablonica.edupage.org/

Zdroj: Tlačová správa ŠÚ SR
(03. 08. 2020)

Návštevná doba
ihriska
Upozorňujeme najmä deti a dospievajúcu mládež, aby po 20-tej
hodine nenavštevovali detské ihrisko, nakoľko podľa návštevného poriadku je návštevná doba ihriska určená len do 20-tej hodiny. V prípade
nedodržiavania návštevného poriadku ihriska, ničenia zariadení ihriska
alebo rušenia nočného kľudu bude
privolaná hliadka polície.

Túlavé psy
Vzhľadom na zvýšený počet túlavých psov v obci, dôrazne upozorňujeme občanov, aby dbali na pohyb svojich psov, zamedzili útekom
z dvora a voľnému pohybu po obci.
Opakované prípady túlavých psov
budú riešené profesionálnym odchytom psa aj s nemalým poplatkom pre
majiteľa. Taktiež platí prísny zákaz
vodenia psov na detské ihrisko!
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HASIČI V ŠAŠTÍNE STRÁŽOCH

Oznamujeme rodičom detí, že z dôvodu opatrení ÚVZ SR
a RÚVZ, nebude možné v mesiaci september 2020 prechádzať cez areál Základnej školy do areálu Materskej
školy. O otvorení priechodu v mesiaci október 2020 Vás
budeme včas informovať.

Územná organizácia DPO Senica zorganizovala dňa 23.júla
2020 v Šaštíne Strážoch slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Karasovi, pri príležitosti jeho 75. výročia úmrtia   a 95.výročia od zvolenia   do funkcie veliteľa Okresnej
hasičskej jednoty č.10 Senica. Hasiči prišli vzdať hold a česť
človeku, ktorý   začal budovať Okresnú hasičskú jednotu
v Senici, predchodkyňu dnešnej územnej organizácie DPO.
Mnohé naše zbory pomáhal zakladať, začal organizovať výcvik i školenia. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnil aj syn
pána Karasa, prezident DPO SR Celuch, viceprezident Zoltán
Tancozs, hasiči z Moravy, mnohí ďalší hostia a hasiči z okresu
Senica. Aj naši hasiči Ing. Vladimír Šimek, Ľubomír Peterka
a Anna Dingová sa zúčastnili s našou historickou zástavou.

Mgr. Martin Štvrtecký

Anna Dingová, DHZ

FUTBALOVÉ SÚŤAŽE SA ROZBEHLI
V minulom čísle Našej Jablonice sme písali, že futbalisti A mužstva Jablonica sú prihlásení do VII. ligy. Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu (VV ObFZ) Senica sa po neprihlásení futbalistov Moravského Svätého Jána do V. ligy rozhodol utvoriť
VI. ligu s 20-timi účastníkmi. Tým z minuloročnej VII. ligy „postúpili“ Kúty, Jablonica a Čáry. Vznikli 2 skupiny VI. ligy s 10-timi
účastníkmi, my sme v skupine A. Hrá sa systémom každý s každým doma - vonku (t.j. 18 zápasov), potom prví piati z oboch
skupín postúpia do skupiny o víťaza (o 1. - 10. miesto), pričom sa body a skóre prenášajú z minulej skupiny a hrať sa bude s piatimi z druhej skupiny doma - vonku (t.j. 10 zápasov). Mužstvá na 6. - 10. mieste budú hrať obdobne o záchranu. V auguste 2020
sme tak odohrali tieto zápasy VI. ligy:
1.
2.
3.
4.

Jablonica - Sobotište 			
Popudinské Močidlany - Jablonica 	
Jablonica - Rohov			
Oreské - Jablonica			

1:1 (1:1) Kolenyak
0:4 (0:1) Januška 2, Štefanka, Jánošík
1:0 (0:0) Koníček
2:0 (0:0)

Odohrali sme aj 1. kolo Sportica Cupu ObFZ Senica. Na ihrisku Šajdíkových Humeniec sme vyhrali 5:0 (2:0) - góly Pitorák,
Jánošík, L. K. Mihalcsak, Januška, Pátek. Druhé kolo sme pre nepriaznivé počasie so Štefanovom neodohrali, bude sa hrať pravdepodobne 15. 09. 2020 doma. Na hody 27. 09. hráme derby zápasy doma s Cerovou, aj dorast.
Aj
1.
2.
3.

dorastenecké družstvo začalo hrať svoju VI. ligu oblasti s týmito výsledkami:
Jablonica - Sobotište			
1:6 (1:4) Zubák
Štefanov - Jablonica			
4:2 (2:2) Zubák, Masár
Jablonica - Rohov			
3:3 (2:2) Baňárek 2, Vávra

Novovytvorené mužstvo dorastu vedie Jakub Štefanka a Andrej Malík. Je to kvalitné mužstvo, no chlapci potrebujú ešte určitý
čas, nakoľko ani jeden ešte nedovŕšil 17 rokov.
Prípravka U11 začala hrať tiež svoju súťaž - Majstrovstvá oblasti ObFZ Senica skupinu A:
1. Mokrý Háj - Jablonica			
2:0 (1:0)
2. Jablonica - Unín			
0:2 (0:0)
Žiaci U15 nehrajú žiadnu súťaž, no zahrali si priateľský hodový zápas v Malých Levároch, kde prehrali 4:6 (1:3) - góly Rehák
2, Konečný, Macejka.
Všetci fanúšikovia futbalu veríme, že sa naším mužstvám bude dariť, že sa budeme tešiť z dobrého futbalu, že nás nezastaví
ani COVID-19!

Ing. Vladimír Šimek
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FARSKÝ DEŇ V JABLONICI

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Milí Jabloničania!
Letné mesiace júl a august, ktoré sú
za nami, boli príležitosťou, aby sme sa
trochu zastavili a občerstvili sa na tele
i na duši. Možno mnohí z nás prežili leto
doma alebo na Slovensku, navštívili sme
tých, ktorých máme radi alebo spoznali aj tie kúty Slovenska, kde sme ešte
nikdy neboli. Aj farský život v kostole
i na fare sa postupne obnovoval a vďaka
Bohu sa môžeme opäť stretávať v kostole a vykonávať aktivity, ktoré sa pandémiou koronavírusu prerušili. Pokračuje aj reštaurovanie a generálna oprava
nášho organa.
Hlavnou slávnosťou leta bola nedeľa
16. augusta, kedy sme oslávili patróna
nášho kostola, svätého Štefana, uhorského kráľa. Pri tejto príležitosti bolo po-
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žehnané nové Pastoračné centrum v Jablonici. Ďalej to boli výlety s miništrantmi,
aktivity s deťmi i birmovancami.
V septembri, okrem oslavy patrónky
Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie, budeme mať naše tradičné jablonické
hody, ktoré budú v tomto roku v nedeľu,
27. septembra. Srdečne Vás pozývam na
slávnostnú svätú omšu v tento deň, ktorá bude o 11.00 h. v našom kostole.
Práve náš kostol je pre nás miestom,
kde môžeme Bohu zveriť naše rodiny,
kde v modlitbe prežívame Božiu prítomnosť a ďakujeme za dar života i za všetko, čo môžeme každý deň vykonávať.
Nech nás povzbudí myšlienka od svätého Augustína: „Dobre vie žiť, kto sa vie
dobre modliť.“
Roman Stachovič - farár

V nedeľu, 16. augusta, Farnosť Jablonica v spolupráci s Obcou Jablonica zorganizovala opäť po niekoľkých rokoch
Farský deň. Za novou farskou budovou
bolo tento rok vybudované nové Pastoračné centrum v Jablonici. Potom, ako
minulý rok prebehla oprava fary, práve
vďaka tomu, že za farou je veľký nevyužitý pozemok, z ktorého bola odstránená nedokončená a už chátrajúca budova,
vytvoril sa tu priestor na stretávanie,
posedenia, opekačky, športové a pohybové aktivity. Bol vybudovaný prístrešok
so sedením, ohnisko s lavičkami a trávnaté ihrisko na rôzne aktivity, farské dni,
stretnutia detí, birmovancov, mladých,
mamičiek s deťmi a pod.
V spolupráci s Obcou Jablonica, ktorá sa podieľala na výstavbe pastoračného centra, sa v nedeľu, 16. augusta,
uskutočnilo jeho slávnostné požehnanie
a otvorenie. Po svätej omši, ktorá bola
o 11.00 h. v kostole, sme sa presunuli
do areálu pastoračného centra, kde nasledovali príhovory pána farára a pána
starostu. Potom pán farár požehnal celý
areál a nasledovalo voľné posedenie,
počas ktorého sa podával guľáš, ktorý
priamo na mieste v kotline navaril Igor
Horník a stoly boli plné dobrôt, ktoré
napiekli naše ženy a gazdinky. Celým
programom, aj počas svätej omše nás
doprevádzala Osuská kapela, ktorá vytvorila naozaj rodinnú a príjemnú atmosféru. Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomohli zorganizovať
toto podujatie, ďakujem Osuskej kapele,
kde hrajú viacerí Jabloničania, ďakujem
pánovi starostovi za podporu, požičanie
lavičiek i vyvezenie odpadu, všetkým,
ktorí napiekli a prispeli finančne a osobitne chcem poďakovať tým, ktorí odpracovali mnohé brigádnické hodiny pri
výstavbe nového pastoračného centra.
Nech toto miesto slúži na rozvíjanie dobrých vzájomných vzťahov, stretávanie
a rôzne aktivity, aby sme viac prežívali dôležitosť spoločenstva a rodinnosti,
veď to nie je náhoda, že bývame v jednej obci. Chceme si vzájomne pomáhať,
povzbudzovať sa a pomáhať si aj v oblasti viery a hľadania správnych hodnôt
v našom živote.
Roman Stachovič - farár
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NOVINKY Z ŠK JABLONICA
SÚSTREDENIA
Raková
Ako sa skončil školský rok, tak sme
sa vydali na prvé letné sústredenie.
V utorok 30.6. sa začalo behom
z Jablonice na Rakovú, kde sme strávili
náš čas až do pondelka 6.7. Počas
sústredenia sme absolvovali 2 preteky.
Hneď v stredu to boli cyklistické
preteky s účasťou Megi Čuvalovej,
Filipa Zavadila, Tomáša Zavadila,
Andreja Hološku a Romana Bachratého.
V sobotu sme sa zúčastnili 2.kola
družstiev dorastu (ZsAZ) v Trnave.

Atletika, leto, Tatry
...tieto 3 veličiny rôzneho druhu
pozitívnej energie spojili 52 mladých
atlétov + 8 trénerov z 5 spriaznených
atletických klubov - ŠK Jablonica, BŠK
Banská Bystrica, AKAZA Žilina, FUNNY
ATHLETICS Piešťany, ŠAK Komárno na
5 dní v kempe v Penzióne Medvedica
a parádne to rozbalili na začiatku
prázdnin. Mali jedinečnú možnosť
spoznať sa nielen ako súperi ale aj ako
kamaráti. V pondelok sa zišli atléti 5
klubov a v piatok sa rozchádzalo 60
kamarátov ;)Za 5 krátkych dní, ale
plných zážitkov, úsmevov, rozžiarených
očí, stihli spoločné ranné atletické
rozcvičky, tréningy na 5 stanovištiach,
besedu s Jozefom Repčíkom - bývalým
reprezentantom
SR,
účastníkom
Olympijských hier, MS, ME a držiteľom
slovenského rekordu na 800 m,
nezabudnuteľnú celodennú, cez 30 km
dlhú túru po magistrále zo Štrbského
plesa cez Ostrvu, Sliezsky dom
(s gulášom), Hrebienok do Smokovca,
veeeeľa
vyšliapaných
schodov
a kilometre zošmýkané na tobogánoch
v Tatralandii, spoločné cestovanie
vlakom, čakanie v daždi na Štrbskom
plese a popri tom všetkom nekonečné
rozhovory (hlavne pred večierkou)
o čomkoľvek, no hlavne o tom, čo nás
všetkých spája - atletike, kamarátstve,
radostiach či starostiach.......bola to
čistá nádhera :)...a o to šlo - zažiť
chvíle, na ktoré nikto zo zúčastnených
nezabudne, lebo čo je dobré, to je
dobré a kamaráti z Tatier sa budú radi
stretávať kdekoľvek na športovisku,
sociálnych sieťach a ...a znovu
(najneskôr o rok) v Tatrách ;)
Liptovský Mikuláš
Naše druhé sústredenie sa rozbehlo
od nedele 19.júla do soboty 25.júla
pod
vedením
trénera
Tomáša
Zavadil, Boženy Zavadilovej a Blažky
Kocúrikovej. Skupina našich atlétov:
Lucka Režnáková, Aďka Vašková,
Miška Koptáková, Megi Čuvalová,
Adam
Zubák,
Tomáš
Krahulec
a Simona Hrajnohová. V nedeľu

sme po ceste vlakom z Jablonice do
Liptovského Mikuláša zahájili naše
sústredenie behom z Demänovej do
vedľajšej dediny- Pavčina Lehota.
V pondelok sme sa vydali na turistiku
od Demänovskej jaskyne slobody na
Machnaté. Večer nás čakala druhá
fáza- rafting.
V utorok sme našu túru začínali od
Jasnej (Biela púť) po zjazdovke na
Chopok. Zostupovali sme cez Dereše,
tam nás čakala poriadna búrka
a našou úlohou bolo už len sa dostať
čo najrýchlejšie dolu.
V stredu sme absolvovali 2 fázy
ľahkého behu so strečingom, kúpaním
na Liptovskej Mare a tiež aj plavbu
na lodi. Vo štvrtok sme pokračovali
behom z Jasnej do nášho apartmánu
do Demänovej. Potom sme si dali obed
a neskôr sme išli plávať na Liptovskú
Maru. Druhá fáza bola v telocvični
Aikido s trochou gymnastiky. V piatok
už len ľahká rozcvička pred sobotou
a regenerácia.
V sobotu sme sa rozdelili na dve
skupiny- jedna išla domov a druhá na
preteky do Košíc-2. kolo atletickej ligy.

ATLETIKA
Slovenská atletická liga 2020

1. kolo
V nedeľu sa Lucka Režnáková so
Simonou
Hrajnohovou
zúčastnili
pretekov atletickej ligy v Dubnici
nad Váhom. Lucka Režnáková bežala
800m a 200m. Simona Hrajnohová
bežala 400m, 200m a štafetu 4x100m.
Lucka Režnáková na 800m zbehla čas
2:21.60 a obsadila 6. miesto. Na 200m
zabehla čas 28.01. Simona Hrajnohová
na 400m zabehla nový osobný rekord
1:03.74 a obsadila 13.miesto. Na 200m
zabehla čas 29.40.
2. kolo
Výsledky: 800m
Adam Zubák (2:02.18) PB,
Tomáš Krahulec (2:10.22),
Lucka Režnáková (2:22.14),
Simona Hrajnohová (2:32.02 )
3. kolo
Adam Zubák - 800m 2:05,14;
Tomáš Krahulec - 800m 2:09,99;
Peter Obcovič - 800m 2:18,70,
100m 11,80;
Lucka Režnáková - 800m 2:22,67;
Simonka Hrajnohová - 800m 2:30,32,
štaf.4x100m 4.miesto 52,09
Horňácká pětadvacítka 2020
Vo Velkej nad Veličkou sa konal
1.8.2020 jubilejný 50. ročník pretekov
Horňácká 25. Po otvorení krásneho
atletického štadiónu sa bežali sa

tradičné vzdialenosti 25km a 7,7km.
Zastúpenie sme mali iba na krátkej
trati a v mládežníckych kategóriách.
V starších žiačkach a juniorkách
vyhrala Aďka Vašková na trati 1000m
s časmi 3:08 a 3:14. Na tej istej trati
bola Miška Koptáková v starších
žiačkach tretia s časom 3:25 a Simonka
Hrajnohová v dorastenkách druhá 3:27.
Na trati 7,7 km dobehla Mirka Zíšková
na 3.mieste v absolútnom poradí žien,
pričom vyhrala kategóriu Ž45. Veľký
a úspešný pretekársky návrat si užila
Blažka Kocúriková keď dobehla štvrtá
v absolútnom poradí žien a druhá
v kategórii Ž45. Gratulujeme
Máme majsterku Slovenska a dve
druhé miesta na MSR v behu do
vrchu 2020
Nedeľa 2.8. 2020 Pruské - Vršatec 9,2 km - prevýšenie 540m - prevažne
terén.
Lucka Režnáková sa stala juniorskou
majsterkou SR v behu do vrchu, keď
s časom 55:05 dobehla túto ťažkú trať na
prvom mieste. Druhá z junioriek prišla
do cieľa naša bežkyňa a cyklistka Megi
Čuvalová 1:03:16. Vo veteránskych
kategóriách bežala vynikajúco Blažka
Kocúriková s časom 1:00:08 a dobehla
si po striebornú medailu.
Bežali ešte v junioroch Tomáš
Krahulec 5. miesto 48:10, Adam Zubák
6. miesto 48:48, Alex Hulka 7. miesto
55:47 a v mužoch Tomáš Zavadil 18.
miesto 49:29.

cyklistických pretekov so štartom
pri Dubovskej priehrade. Štartovalo
s formou pelotónu po kategóriách.
Kategória C2 absolvovala 2 okruhy
(1okruh=16,12km).
Kategória
B
absolvovala 3 okruhy.
Kategória C2:
2. Andrej Hološka,
10. Megan Čuvalová (2. v ženách),
11. Tomáš Zavadil,
17. Filip Zavadil
Kategória B:
18. Roman Bachratý
4. kolo
Ako každú stredu tak ani streda 8.
júla nebola výnimkou a naši cyklisti sa
zúčastnili už 4. kola pretekov, ktoré
boli v Suchej nad Parnou. Naši cyklisti
súťažili v kategóriách C2 a B:
-výsledky kategória C2:
1. Andrej Hološka,
10. Megi Čuvalová (no 3. medzi
ženami),
13. Tomáš Zavadil
-výsledky kategória B:
5. Martin Čukan,
13. Roman Bachratý
5. kolo
Ešte v stredu 15. júla sa štvorica
našich cyklistov- Megi Čuvalová,
Andrej Hološka, Tomáš Zavadil a Filip
Zavadil zúčastnila pretekov TCL -

CYKLISTIKA
Trnavská cyklistická liga

3. kolo
V stredu 1.7. sa naši cyklisti
počas sústredenia postavili na štart

časovky dvojíc. Trať bola dlhá 36,33
km a viedla z Trnavy cez Dolnú Krupú,
Hornú Krupú k prekážke a späť.
Výsledky našich cyklistov (všetci
kategória C1):
3. Megi Čuvalová a Andrej Hološka,
6. Tomáš Zavadil a Filip Zavadil
Komentár
Megi
Čuvalovej
k pretekom:
Tieto preteky sa mi išli zatiaľ
najlepšie zo všetkých pretekov TCL.
Trať bola celkom aj ťažká, naspäť dosť
fúkalo, ale keď som bola schovaná
za Andrejom, tak sa mi išlo super.
S výsledkom som veľmi spokojná,
vyhrali sme v kategórii ženy, celkovo
3. miesto...
  6. kolo
Ako každá streda, tak ani táto
(22. 7.) nebola výnimkou a naši cyklisti
sa zúčastnili pretekov TCL. Trať viedla
z Horných Orešian, cez Lošonec,
Smolenice a naspäť do Horných
Orešian. (1 kolo=6,28km)
Výsledky: kategória B:
8. Roman Bachratý,
kategória C2:

4. Andrej Hološka
7. kolo: Častá - Červený kameň
Kategória B 38,5km:
11. miesto Roman Bachratý
Kategória C2 25,8km:
3. miesto Andrej Hološka,
7. miesto Tomáš Zavadil
8. kolo: Kátlovce
C2:
Andrej Hološka - 4. miesto,
Filip Zavadil - 12. miesto,
Megan Čuvalová - 15. miesto,
Tomáš Zavadil - 16. miesto
B: Roman Bachratý - po páde iba
dojazdil preteky na 28. mieste.
9. kolo: Trnava - Dolná Krupá
(časovka jadnotlivcov)
Roman Bachratý - 4.miesto
kat. B, Andrej Hološka - 1.miesto
kat. C2, Filip Zavadil - 13.miesto kat.
C2
10. kolo:  Sušička - D. Dubové
Roman Bachratý - 21. miesto,
kategória B, Andrej Hološka - 4.
miesto, kategória C2, Megan Čuvalová
- 2. miesto, kategória C2, Filip Zavadil14. miesto, kategória C2, Tomáš
Zavadil-17. miesto, kategória C2
Tomáš Zavadil, ŠK Jablonica

Priekopník modernej slovenskej virológie

Začína
obdobie
Majstrovstiev
Slovenska a atletických mítingov
rôznych kategórií, naši atléti budú
štartovať aj na mítingu P-T-S, na
finále atletickej ligy 2020 a ďalších
významných podujatiach. Držte nám
palce. Ďakujeme.

2. kolo
Ešte v stredu 24. júna sa naši cyklisti
zúčastnili pretekov, ktorých nezaskočil
okruh Karpatmi. Štart bol medzi
Košolnou a Dlhou a všetci pretekári
štartovali spolu. Pretekov sa zúčastnili:
Megi Čuvalová, Tomáš Zavadil, Filip
Zavadil a Roman Bachratý.
Výsledky: kategória A:
6. Roman Bachratý,
kategória C1:
15. Tomáš Zavadil,
kategória C2:
13. Megi Čuvalová (aj s chlapcami),
Filip Zavadil -DNF
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Vzhľadom na súčasnú pandemickú
situáciu
spôsobenú
vírusovým
ochorením
sa
núka
pripomenúť
významného jablonického rodáka,
celosvetovo uznávaného virológa a otca
slovenskej modernej virológie prof.
MUDr. Dionýza Blaškoviča, DrSc., ktorý
vychoval celé generácie slovenských
virológov, bakteriológov, infektológov,
imunológov a epidemiológov, riešil
množstvo
významných
vedeckých
projektov a získaval vyznamenania
doma i vo svete. V nasledujúcich
riadkoch prinášame stručný profil prof.
Blaškoviča.
Dionýz Blaškovič sa narodil 2. júna
1913 v Jablonici, kde jeho otec pôsobil

ako učiteľ. Keď mal Dionýz 2 roky,
jeho rodina sa presťahovala do Badína
(okr. Banská Bystrica), neskôr študoval
na gymnáziu v Banskej Štiavnici,
kde v roku 1931 zložil maturitnú
skúšku. Ďalej sa rozhodol pokračovať
v štúdiu na Lekárskej fakulte Karlovej
univerzity v Prahe, kde už počas štúdia
začal pracovať v baktériologickosérologickom ústave tejto fakulty.
Najviac ho priťahovala bakteriológia,
keďže v tom čase boli infekčné choroby
hlavnou príčinou úmrtnosti. Promoval
v roku 1937. Po absolvovaní základnej
vojenskej služby nastúpil v roku 1939
na Ústav hygieny a bakteriológie LFSU
v Bratislave. Bol aktívnym účastníkom
SNP ako hygienik. V tom období sa
mu podarilo úspešne bojovať proti
epidémii dyzentérie, ktorá prepukla
v Blatnickej doline, za čo mu boli
udelené
prvé
vyznamenania.
Po
vojne dostal v zahraničí štipendium
a na rok nastúpil na Michiganskú
univerzitu v USA, kde sa začal
zaoberať najmä virológiou. Po návrate
do svojej domoviny sa zaslúžil o rozvoj
mikrobiológie na Slovensku a začal
budovať virológiu ako samostatný
vedný odbor - 1949 založenie Ústavu
mikrobiológie na LFUK v Bratislave
(do r. 1953 bol jeho prednostom),
1953 založenie Virologického ústavu
Československej
akadémie
vied
(menovaný riaditeľom), 1957 - založenie
uznávaného vedeckého časopisu Acta
virologica spolu s ruským virológom
Smorodincevom, 1968 založil Katedru

všeobecnej a aplikovanej virológie na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
(stal sa jej vedúcim). V rokoch 1961
- 65 bol predsedom Slovenskej
akadémie vied a podpredsedom ČSAV,
počas svojej vedeckej kariéry sa stal
aj členom Newyorskej akadémie vied,
Akadémie vied ZSSR, v Halle (NDR),
v Poľsku a v Srbsku a jedno volebné
obdobie bol aj generálnym tajomníkom
Svetovej rady vedeckých únií ICSU.
Pod jeho vedením sa rozpracovala
veľmi významná koncepcia prírodných
ohniskových nákaz, a s tým spojené
ekologické
problémy
vírusov
a vírusových ochorení. Nasledoval
objav
prenosu
vírusu
kliešťovej
encefalitídy kozím mliekom v tzv.
Rožňavskej
epidémii.
Významne
prispel k štúdiu premenlivosti vírusu
chrípky. Jeho spolupracovníci a žiaci
pod jeho vedením publikovali mnoho
prác týkajúcich sa analýz vírusu
chrípky. Ďalším vírusom, ktorým
venoval pozornosť boli herpetické
vírusy.
Objavil
herpetický
vírus
hlodavcov. Na ústave podporoval
štúdium rastlinných vírusov, ricketsií
a chlamýdií a mnoho ďalších oblastí
virológie,
imunológie,
infektológie
a epidemiológie. V ostatných rokoch
sa ťažiskom jeho práce stal záujem
o evolučnú a komparatívnu virológiu.
Zomrel
17.
novembra
1998
v Bratislave.
Mgr. Martin Štvrtecký
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76. VÝROČIE
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA
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O PSÍČKAROCH A PSOCH
ALEBO DIAGNÓZA
ČI NEKONEČNÝ PRÍBEH
Hovorí sa, že kto má rád zvieratá, má rád ľudí. Iná múdrosť hovorí, že keď sa človek sklame v ľuďoch, začne chovať zvieratá. Psy patria k verným spoločníkom človeka oddávna. V niekoľkých rozhovoroch chcem dať slovo ľuďom, ktorých poznám
veľa rokov a viem, že kynológiu berú naozaj vážne.
Prvou opýtanou je Jana Kratochvílová. Pochádza zo Senice, ale v Jablonici býva
už viac rokov. Chová malé milé veselé prítulné psíky. Každý rozhovor na akúkoľvek
tému sa po chvíli zmení na rozprávanie o psoch.
Jani, kedy si začala chovať prvé
zvieratá? Boli to hneď psy?
Ako všetky deti aj ja som
v útlom veku chcela robiť veľa vecí
naraz. Venovala som sa hádzanej ako
veľa dievčat z mojej generácie, ktoré
vyrastali v Senici. Páčili sa mi aj zvieratká. Najviac kone. No nad všetkými
záľubami zvíťazila  láska ku psom. Už
ako 7 ročná som si doma vydobila malého jazvečíkovitého duriča. Bol rýchly, komunikatívny a na spoločné behanie veľmi vhodný. V 12 rokoch som
získala prvého nemeckého ovčiaka.
Nemala som predstavu, že budem
vyhrávať výstavy či preteky, pre mňa
bolo dôležité chodiť s ním von, cvičiť.
Tomuto plemenu som ostala dlho verná.
Prečo? Čo sa Ti na nemeckých ovčiakoch páčilo?
Ťažko to vysvetliť, ale príznačné
sú slová: vzťah – charizma. Nemecký
ovčiak je univerzálne plemeno na výcvik. Vyznačuje sa veľmi dobrými pracovnými vlastnosťami a veľmi rýchlo si
osvojí takmer všetko čo ho človek učí.

Deň pred 76. výročím SNP si starosta obce,
symbolicky pri hrobe Jabloničanky a padlej
partizánky Anny Michlovej, uctil obete, ale aj
preživších, jedného z najhrdinskejších činov
slovenského národa a jeho spolubojovníkov.
29. augusta 1944 sa mnoho odvážlivcov
z
odboja
postavilo
dobre
vycvičenej
a organizovanej smrtiacej mašinérii. I keď
bolo nakoniec SNP na konci októbra potlačené,
tak naďalej pokračovali tuhé boje vedené
partizánskym štýlom z hôr, ktoré znamenali
obdobie „nekonečnej“ hrôzy pre samotných
hrdinov odboja, ale aj civilistov, ktorí zažívali
krutosti a represie zo strany nepriateľa až do
víťazného oslobodenia, ku ktorému taktiež
bojovníci SNP prispeli.
Česť pamiatke padlým!

Mgr. Martin Štvrtecký

Keď hovoríme o výcviku, ako si
cvičila Ty svojho resp. svojich psov?
Základné informácie som si
prečítala vo vtedy dostupnej literatúre a pravidelne som chodila na cvičisko. Tu boli skúsenejší psovodi, ktorí
mi pomohli a poradili. V pamäti sa mi
vynárajú mená : Tóno Kalamen, Fero
Svatý, Janka Vlasáková – Spústová,  
Soňa Tunáková, dnes už manželia Mikušovci, Bartoň, Dušan Rehák. Cvičili
sme v Senici na cvičisku pri železničnej stanici. Bola tam skvelá partia.
Vždy som psa cvičila podľa platného skúšobného poriadku, tak aby bol
schopný zložiť skúšku. Okrem spoločného výcviku na cvičisku som cvičila
prakticky každý deň na vychádzke.
Sama.
Psíčkari sa radi chvália tým, čo ich
psy dokážu. Meradlom úspešnosti
sú získané ocenenia na výstavách
a pretekoch. Môžeš sa pochváliť aj
Ty niečím?
Áno. Získala som veľa ocenení.
So sučkou IRA IV- RE som sa zúčastnila oblastných, krajských i špeciálnej
výstavy NO /nemecký ovčiak/. Práve
tam bola v TOP 3 za obranu v dospelých. Rada spomínam na AMONA
z Divokého pohľadu, veľmi dobrého
psa, ktorého som predala do Portorika. Centu IV RE, ktoré bola vodiacim psom a iné. Určite ale TOPkou pre

mňa a možno povedať legendou bol
a zostane XERO HARTIS BOHEMIA.  
Krásny mohutný, ľúbivý pes s vynikajúcou povahou, chovný. Absolvovali
sme spolu 23 výstav rôznej úrovne,
vždy s vynikajúcim hodnotením.   Na
WORLD DOG SHOW /svetová výstava/  
získal v Bratislave v roku 2009  hodnotenie V3.
V súčasnosti veľa ľudí hovorí
o svojich psoch, že je chovný, je
chovná. Aj Tvoje psy a sučky boli
chovné. Museli splniť podmienky uchovnenia podľa chovateľskej
smernice platnej v SÚCHNO/Slovenská únia chovateľov nemeckého
ovčiaka/.
Áno, splnili. Každý jedinec mal
rodokmeň, potrebný vek, RTG kĺbov
zadných končatín, výstavu a skúšku.
No k tomu, aby mohli odchovávať
šteniatka s rodokmeňom, museli byť
v chovateľskej stanici. Moja mala názov Z Divokého pohľadu a zaregistrovala som si ju v roku 1994.
Vysvetli mi, prosím, čo spôsobilo,
že si zmenila plemeno? A prečo si sa
rozhodla práve pre ,,kernov“?
Po úhyne IRY mi zostal starnúci
XERO, ktorý   už dosiahol maximum.
Hľadala som niečo iné. Malé, zdravé,
životaschopné, kontaktné  a vnímavé.
Tak padla voľba na ,,Kernov“.
Sú výchova a výcvik oboch plemien rovnaké, alebo sa niečím líšia?
Myslím, že obe plemená si vyžadujú veľkú starostlivosť a každodennú pozornosť, ak chce človek mať
pekné a zdravé zvieratá.
V roku 2008 som si v SKJ/Slovenská
kynologická jednota/ zaregistrovala
chovateľskú stanicu s názvom SLOVAK DIAMOND. Mám dospelé psíky aj
odchovávam šteňatá. Väčšina ľudí si
myslí, že chov je výhodný biznis. Je to
však predovšetkým veľa práce s neistým výsledkom.
Šteniatka je potrebné od narodenia
pozorovať, či sa zdravo vyvíjajú, sledovať ich váhu, odčervovať a očkovať
v presne stanovených termínoch. Šteniatka potrebujú plienky, pelechy, viac
druhov oblečenia, gumenú podlahu,
ktorá sa dá ľahko čistiť.   Od 6. týždňa treba kernov privykať na trimovací
stôl a trimovanie, na obojok a vôdzku,  
strihať pazúriky,   behať s nimi, chodiť
na vychádzky, pozorovať povahy, ktoré ich  predurčujú pre ďalšie využitie,  
socializovať ich. Potom začína kolotoč
výstav, najlepšie v každej vekovej kategórii, čo chce tak isto špeciálnu prí-

pravu. Ak sa zadarí, vyrastie nám psík
či sučka, splní podmienky chovnosti.
Toho čo starostlivosť o tieto psíky obnáša je veľmi veľa.   
Prečo SLOVAK DIAMOND?
Vysvetlení je viacero. Keď som
sa začala o chov kernov zaujímať, bolo
na Slovensku len niekoľko chovných
sučiek. Bolo to vzácne, málopočetné
plemeno. No a kto sa pozrel kerníkom
do očí, určite tam videl ,,diamanty,“
tak ako ja.
Mala si pri svojej kynologickej činnosti nejaký konkrétny vzor, ktorému si sa chcela priblížiť?
Ani nie, vždy som sa snažila nájsť svoj štýl a cestu. No predsa
u ovčiakov by som spomenula známeho českého rozhodcu MVDr. Otakara
Melouna a u kernov mi v začiatkoch
dobre poradila Jana Kadnárová.
Takmer stále sme hovorili o práci,
o náročnosti. Môžeš sa podeliť s nejakým výnimočným zážitkom, na
ktorý nikdy nezabudneš?
Pozitívnym a výnimočným zážitkom je každá výstava.   Hoci som
skúsená chovateľka, na každú sa veľmi zodpovedne pripravujem, neimprovizujem, nič nenechávam na náhodu.
Nie je to len o túžbe byť čo najlepšia,
ale po rokoch keď  už mňa aj moje odchovy mnohí poznajú je stále náročnejšie udržať sa na špici. Je to príjemný adrenalín, tak ako v iných športoch
, ktorý  človeka  napĺňa a poháňa ďalej.
Naše rozprávanie sa pomaly chýli
ku koncu. Ak by si mala do tretice
zmeniť plemeno pre aké by si sa rozhodla?
Nebolo by to jednoduché. Nemecké ovčiaky boli vynikajúce a kerni spĺňajú moje požiadavky. Nemám
v súčasnosti chuť niečo meniť. Podarilo sa mi vytvoriť im dobré podmienky
a darí sa mi s nimi. /po dlhšom premýšľaní a miernom nátlaku/. Predsa
len, ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, chcela by som pikardského
ovčiaka. Je to staré a málopočetné
plemeno. Spájajú sa v ňom vlastnosti
NO a kerna, krásny vzhľad, no je príliš samostatný, sebavedomý, uznáva
jedného pána, nehodí sa celkom k deťom. Pre mňa je aj odradzujúca cena
za toto plemeno, zároveň aj problém
čo ak to vyjde, kde nájdem vhodného
psa na krytie?
Záver: Som rada, že sú medzi nami
ľudia, ktorí už od začiatku pochopili, že
pes nie je vec, že je to živá bytosť, ktorá ak sa o ňu staráme a venujeme čas
a lásku, ona mám to vráti mnoho ráz.
Zapísala: Mgr. Anna Hamerlíková
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TAKMER 100 ROKOV ZRÁŽOK

PREVENCIA KRIMINALITY

V priebehu leta sme navštívili pani Annu Oslejovú, ktorá sa nám popýšila krásnymi vysokými výpestkami ľalií rôznych farieb,
ako aj ostatných kvetov, kríkov a bylín, ktoré zdobia jej dvor a záhradu.
Avšak cieľom návštevy neboli len kvitnúce záhony pani Aničky, ale jedna zaujímavosť, o ktorej niektorí občania možno
ani netušia - pomocná meteorologická stanica v Jablonici. Meteorologické alebo skôr hydrometeorologické merania a úkazy sú s rodinou Oslejových späté už skoro celú stovku rokov,
a tak nám pani Anka so srdečnosťou a humorom jej vlastným v stručnosti porozprávala túto históriu. Príbeh začal pri
svokrovi Jánovi Oslejovi, na ktorého s leskom v očiach pani
Oslejová rada spomína a nenazve ho inak ako „stareček.“ „Tu
sme sedávali v kuchyni a veľmi rada som s ním vždy debatovala, lebo to bol veľmi múdry človek, aj keď školy nemal.
Ako otca som ho mala,“ zaspomínala si pani Anička a pokračovala ako sa jej svokor dostal k tejto na vtedajšie pomery
netradičnej činnosti. Pán Oslej sa zamestnal na železničnej
stanici v Jablonici, kde zhodou okolností neskôr hľadali meteorológovia medzi zamestnancami železnice dobrovoľníka
na sledovanie, meranie a zapisovanie hydrometeorologických
javov. Keďže „stareček“ Oslej bol šikovný mladý muž ujal sa
tejto činnosti a svoje merania zápisy pravidelne posielal na
hydrometerologický ústav. „Raz prišli z toho ústavu za starečkom, že nikde pomaly neprší a v Jablonici je potopa, hotová
katastrofa,“ so smiechom pokračovala pani Oslejová a vysvetlila záhadnú potopu v Jablonici: „Oni tam občas tomu starečkovi robili spolupracovníci zle a jeden z nich mu vždy do toho
zberného hrnca na zrážky načúral.“ Takáto a mnohé iné vtipné
príhody sa diali popri meraniach pána Osleja, a tak dostal povolenie zberné nádoby a vybavenie premiestniť domov, kde sa
ďalej venoval svojej záľube, spísal množstvo hlásení pre SHMÚ
a miestnych pozorovaní ako napríklad: kedy sa sadili zemiaky
a kedy bola žatva v danom roku, kedy sa vyskytli akí škodcovia, odlet a prílet vtákov atď.
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A takto sa postupne k hydrometeorologickým meraniam dostala aj pani Anka, ktorá „starečkovi“ rada pomáhala. No a keď
vážne ochorel a starala sa o neho, tak začala túto činnosť vykonávať naplno. „Povedali mi, aby som to prebrala ja, že už
tomu rozumiem a koho iného budú hľadať.... Tak som zalomila
rukami, lebo je to veľká zodpovednosť a aj deti som mala,
ale súhlasila som aj kvôli starečkovi,“ spomína pani Oslejová.
Taktiež popisuje koľko už sa zrážok namerala, koľko snehu
narozpúšťala, koľko zrážkomerných denníkov napísala, koľkej
pošty naposielala na SHMÚ. „Pár korún som za to polročne
dostávala, neboj sa, nezbohatla som na tom,“ vtipkovala pani
Anička. V roku 2001 dostala aj ocenenie od SHMÚ ako členka
dobrovoľníckej siete klimatologických pozorovaní, na ktoré je
patrične hrdá. „Stareček, neviem či bol niekedy na SHMÚ, no
mňa tam raz zavolali a dostala som ocenenie, obed, pero, 502
korún odmenu a išla som domov,“ smiala sa pani Anka. Zápisy po „starečkovi“ ani staršie svoje záznamy pani Oslejová
neuchovala, čo je možno škoda, ale ako sama dodala: „Nemali
by sme už pomaly ani kde spávať, kde by som to skladovala?“
V súčasnosti už je u pani Oslejovej moderná automatická bezobsluhová meteo stanica. No pani Oslejová stále rada pomôže
s meraním, napríklad v prípade snehových zrážok, ktoré automatická stanica nedokáže analyzovať, a ktoré sa musia rozpustiť a následne odmerať. Taktiež dlhú hydrometeorologickú
históriu u Oslejovcov pripomínajú hliníkové zrážkomery, ktoré
nazýva pani Anka „hrnce“, pri bránke do záhrady, ktoré sú pre
pani Aničku okrem nástroja, s ktorým deň čo deň pracovala,
určite aj spomienkou na „starečka“ Osleja.
Veríme, že tradícia meteorológie bude v Jablonici naďalej
pokračovať a bude sa tak ďalej tvoriť akási pomyselná kronika
atmosférických javov v obci.
Mgr. Martin Štvrtecký
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

VLÁSKY AKO DAR
Ahoj. Volám sa Emmka Blažková. Mám
7 rokov. Mám dlhé, dlhé vlásky, až po zadok. Teda už nemám. Dlho som sa chcela ostrihať, no mamina mi to nechcela
dovoliť. Tak som s tetou Simonkou vymyslela niečo, na čo nedokázala mamina
povedať nie. Že moje vlásky darujeme
inému dievčatku. Takému, ktoré je choré a vypadali mu vlásky po liekoch. Tak
sme si našli potrebné informácie a vy-

dali sa ku kaderníčke. Vlásky museli byť
aspoň 40 cm dlhé a odstrihnuté v pekných copíkoch. S pekným vedomím ich
mamina poslala na Ligu proti rakovine.
A tak som urobila dobrý skutok. Veľmi sa teším. Dúfam, že nás bude viacej.
Aby aj choré dievčatká mali krásne dlhé
vlásky. A hlavne, už sa nemusím tak
dlho česať. Pozri foto, uvidíš :-)
Emmka

v mesiacoch
júl a august 2020

Jubilanti:

h70 rokov:

Soňa Eliašiková
Oľga Mešťánková
Miroslav Pavlík
Eduard Zajonc

h75 rokov:

Emília Kanichová
Ing. Luděk Kubalák
Anna Kupková

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom

h80 rokov:
Valeria Mrázová

h90 rokov:
Štefan Koporec

Narodili sa:

Nikola Červinkov
Tamara Mozoličová
Amália Dobročanová

hZosnulýg
Jozef Konopa
vo veku 49 rokov
Ladislav Riedl
vo veku 89 rokov
Jozef Morávek
vo veku 87 rokov
Eva Vignátová
vo veku 83 rokov
Anna Poláková
vo veku 83 rokov
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