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Milí spoluobčania.
Máme za sebou krásne, niekedy až
extrémne horúce leto, prázdniny sa
skončili a všetci sa vraciame k svojim
povinnostiam, či už školským, pracovným, alebo iným, ktoré nám prináša život. Verím, že všetci v pevnom
zdraví a plný síl. Niekto sily načerpal
doma relaxom, alebo prácou, niekto
na dovolenke, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, ale všetci máme zrejme jedno spoločné: radi sa vraciame
domov a ako sa vraví „všade dobre,
doma najlepšie...“. Domov má viacero
podôb, ale z čisto, nazvime to úradného hľadiska, s trochou „nadsázky“
sa dá povedať, že domov je vlastne
miesto trvalého pobytu. A pri tomto
pojme by som sa chcel troška pozastaviť. Nielen v poslednom období zisťujeme, že v Jablonici máme mnoho
občanov, ktorí tu trvalo bývajú, ale
trvalý pobyt v obci nahlásený nemajú. Okrem toho, že to nie je v súlade
so zákonom, nakoľko podľa § 3 ods. 1
a 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
„trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na
území Slovenskej republiky a trvalý
pobyt je povinný hlásiť každý občan,
ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí“,
má to aj viacero ďalších aspektov.
Nielenže to skresľuje a deformuje štatistické údaje, ale má to aj negatívny
finančný dopad na obecný rozpočet.
To preto, lebo obce a mestá dostávajú od štátu podielové dane v závislosti
od počtu obyvateľov s trvalým poby-

tom na území mesta či obce. Podielovou daňou je daň z príjmu fyzických
osôb, ktorú štát rozdeľuje územnej
samospráve podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom. Netreba si to
pliesť s daňou z nehnuteľností, ktorú
obec vyberá za jednotlivé nehnuteľnosti v obci od vlastníkov, bez ohľadu
na to, kde má vlastník trvalý pobyt,
v tom prípade je dôležitá existencia
a vlastníctvo nehnuteľnosti na území
obce. No a v prípade, že občan sa nasťahuje do našej obce, či už za partnerom, manželom, alebo len tak, že
kúpi nehnuteľnosť a trvalo sa tu zdržuje, ale neprehlási si trvalý pobyt,
tak podielové dane idú obci, či mestu,
kde má trvalý pobyt nahlásený, i keď
tam vôbec nebýva. Naša obec na takýchto obyvateľov nedostáva žiadne financie i napriek tomu, že takíto
obyvatelia využívajú všetky služby,
ktoré obec ponúka tak, ako aj ostatní občania s trvalým pobytom. Citujúc
z jedného článku, zaoberajúceho sa
touto problematikou – „pokiaľ niekto
žije v obci, tak trvalo využíva i verejné
statky tejto obce tak, ako ostatní obyvatelia - cesty, parkovanie, osvetlenie,
odpadové hospodárstvo a podobne“.
Okrem toho, že neprehlásenie trvalého pobytu je v rozpore so zákonom, je
to nespravodlivé voči iným občanom
a je to aj na škodu obce. Možno ste si
všimli, že niektoré samosprávy, najmä
mestá, už takýchto obyvateľov znevýhodňujú, napr. tým, že majú vyššie
poplatky v škôlke, parkovné a podobne. Je možné, že k niečomu podobnému pristúpi i naša obec. Preto by som
chcel touto cestou vyzvať takýchto
obyvateľov, ktorí sa sem presťahova-

li a trvalo sa tu zdržujú, aby si trvalý
pobyt prehlásili do našej obce, aby tak
bola dodržaná nielen litera zákona, ale
aj čestnosť a spravodlivosť voči ostatným a aby sme si mohli všetci svorne
povedať, že sme Jabloničania so všetkým, čo k tomu patrí.
Začal sa nám školský rok a okrem
iného vstúpili do praxe obedy zadarmo, ktoré vôbec nie sú zadarmo...
V minulom čísle sme sa venovali tejto problematike z pohľadu predpisov
a povinností, myslím si, že väčšina
rodičov to pochopila, čo nás teší. Cez
prázdniny sme vymaľovali školskú
kuchyňu, a priľahlé sklady a priestory,
jedáleň bola vymaľovaná pred koncom
školského roka. V súvislosti s obedmi
zadarmo, ktoré nie sú zadarmo, bolo
potrebné dovybaviť kuchyňu a jedáleň nielen personálne, ale aj materiálne. Zakúpili sme novú modernú
varno-smažiacu panvicu, nové hrnce, taniere, misky, príbory, poháre
a mnoho ďalšieho inventáru. Celkové
náklady na vyššie uvedené sa vyšplhali na viac ako 6.500 €. Pevne verím, že všetko bude fungovať tak ako
má, budú spokojní nielen zamestnanci
školy a školskej jedálne, ale hlavne
deti a rodičia.
Záverom mi dovoľte popriať vám
všetkým krásny záver leta a začiatok
jesene, školákom a študentom, pohodový vstup do nového školského roku
- buďme všetci zdraví, spokojní a pokojní, s úsmevom na tvári.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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OBECNÉ OZNAMY

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

n

Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí ešte nemajú uhradené dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok
za komunálny odpad, aby si uvedené prišli uhradiť, v čo najkratšom termíne.

n

Zber nebezpečného odpadu do pristaveného kontajnera vo dvore Obecného úradu sa uskutoční 17. 10. - 19.
10. 2019. Presný čas zberu bude v predstihu oznámený.

PREVÁDZKOVANIE DOMOVÝCH ČERPACÍCH
STANÍC PRI TLAKOVEJ KANALIZÁCII.
Pri tlakovej kanalizácii na bezpečné
a neškodné odvádzanie odpadových
vôd z domácností (kuchyňa, kúpelňa,
WC) slúži domová čerpacia stanica
(ďalej len DČS). DČS ako aj plavák
a čerpadlo, ktoré sú v nej umiestnené,
je potrebné v pravidelných intervaloch
vyčistiť – vystriekať prúdom vody. Odporúča sa raz za štvrťroka, ale interval čistenia závisí predovšetkým od
konzistencie vypúšťaných odpadových

vôd, hlavne z kuchyne (mastnota).
Tiež je potrebné vykonať raz za 5
rokov revíziu elektrického zariadenia
v riadiacej skrinke pre DČS.
Prevádzkový poriadok kanalizačnej
domovej čerpacej stanice, teda pokyny pre užívateľa obsahujú, čo všetko
sa zakazuje vypúšťať do DČS, aby neprišlo k poruche čerpadla, alebo iného
zariadenia. Podľa vyjadrenia výrobcu
čerpadiel obsahuje prevádzkový poria-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka.
Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorých výborne na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej školy.
Pred chvíľou boli pasovaní za ozajstných žiakov našej základnej školy.
Prajem vám veľa úspechov a radosti
z každého dňa, ktorý strávite v našej
škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí
ste šikovní, čo všetko už viete. Verím,
že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa
iných poznatkov. Vaša pani učiteľka
Oľga sa už na vás teší. Vítam i žiakov
z Osuského, ktorí prišli do 5. ročníka
i ostatných nových žiakov, ktorí prišli
do iných ročníkov. Prijmite ich, prosím,
do svojich tried, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo

vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej
školy.
Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami náročná
úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa
budete pripravovať na strednej škole.
Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás,
koľko sa tejto príprave budete venovať,
je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči
škole. Držím vám vo všetkom palce.
Dovoľte mi predstaviť pedagogický
zbor:
1.A – PaedDr. Oľga Vulganová, 2.A –
Mgr. Viera Žáková, 3.A – Mgr. Beata
Oslejová, 4.A – Mgr. Helena Stupavská
5.A – Mgr. Andrea Rusová, 6.A – Mgr.
Jana Čapková, 7.A – PhDr. Daniela Klimajová, 8.A – Mgr. Marta Čurajová
9.A – Mgr. Dana Vavrovičová

dok v podstate všetko, čo sa do kanalizácie zakazuje odvádzať. Doporučil
nám doplniť do zakázaných materiálov
aj vlasy, kôstky z ovocia a dažďovú
vodu. Dažďová voda nemôže byť zaústená ani do gravitačnej kanalizácie
v obci, ktorou sú odvádzané odpadové
vody do ČOV. Taktiež bola doporučená
povinnosť užívateľa DČS kontrolovať
funkčnosť systému plavákov, čerpadiel, riadiacej elektroniky.
Určite je snahou každého užívateľa
DČS, aby mu kanalizácia fungovala
bez porúch, čo súvisí so starostlivosťou a udržiavaním zariadenia v dobrej
prevádzke.
Alena Hazuchová
Beztriedni učitelia: Mgr. Július Dieneš, Mgr. Anna Hamerlíková, Mgr. Ľudmila Praskačová, Mgr. Lenka Bolešová,PhD.
Riaditeľka ZŠ: Mgr. Ľubomíra Kukanová
Zástupca RŠ: Mgr. Drahotín Nečas
Tešia sa na Vás pani vychovávateľky
v ŠKD – p. Magdaléna Žáková, p. Jana
Michalicová. Tešíme sa na spoluprácu
s našou materskou školou, ktorá nám
pripravuje predškolákov, tešia sa na
vás pani kuchárky v školskej jedálni,
ktoré pre Vás pripravili priestory školskej jedálne, pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali školu a školský areál. Tešia sa na
vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí
zabezpečujú jej chod. Tešíme sa na
spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci.
Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok.
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Po prázdninovom oddychu sa dňa
2.9.2019 znova otvorili brány našej
materskej školy.
Ticho budovy opäť vystriedal krik,
smiech a v niektorých prípadoch i plač
novoprijatých detí.

V MATERSKEJ ŠKOLE

V školskom roku 2019/20 nastúpilo do MŠ - 69 detí. Výchovno-vyučovacia činnosť bude prebiehať v troch
triedach so šiestimi kvalifikovanými
učiteľkami. I tento školský rok bude
bohatý na rôzne akcie a poduja-

tia, ktorými chceme spríjemniť deťom chvíle prežité v materskej škole.
Dúfame, že dobrou motiváciou a vhodným prístupom pani učiteliek sa budú
deti do materskej školy tešiť.

Kolektív MŠ Jablonica

Ukážka výcviku psíkov pod vedením pána Ing. Š. Hamerlíka prispela k obohateniu poznatkov a upevneniu kladného vzťahu detí k zvieratám.

Mgr. Ľubomíra Kukanová
riaditeľka ZŠ

UVÍTANIE NOVÉHO PÁNA FARÁRA
Na svätej omši na sviatok Cyrila a Metoda, príchodu
vierozvestcov a slovanských apoštolov, privítal v kostole sv.
Štefana Kráľa starosta obce nového „apoštola“ a správcu
našej farnosti vdp. Romana Stachoviča, ktorý doteraz
pôsobil ako dekan v Skalici. Starosta obce ho v príhovore
stručne oboznámil s historickým centrom obce, ktorého
súčasťou je aj kostol, vysvetlil, že erb obce Jablonica má
biblický motív a prisľúbil, že na „pracovnom“ stretnutí ho
bližšie oboznámi so zámermi obce, týkajúce sa revitalizácie
okolia kostola. Súčasne mu odovzdal malé darčeky, obecné
hodiny s erbom a publikáciu o obci, ktorej súčasťou sú
podrobnejšie informácie o kostole, či farnosti ako takej.
Novému pánovi farárovi zaželal príjemné kňazské pôsobenie
v Jablonici. Vdp. Roman Stachovič sa potešil srdečnému
privítaniu v našej obci, taktiež očakáva dobrú spoluprácu
s obcou a zdôraznil, že bude otvorený pre potreby farnosti
a jej farníkov. Súčasne i on odovzdal starostovi malý
darček, čo ho príjemne prekvapilo a potešilo.
Mgr. Martin Štvrtecký

So životom v ZOO sa deti oboznámili na koncoročnom výlete v Bratislave.

Mesiac máj je spojený
s oslavou Dňa matiek , na
ktorú sa deti dlhodobo pripravujú. Svojpomocne vyrobenými darčekmi a kultúrnym programom vždy milo
potešia mamičky, ako i ostatných prítomných v sále
Kultúrneho domu.
Záver školského roka 2018/2019 ukončili predškoláci rozlúčkou, na ktorú boli pozvaní
rodičia a pán starosta. Deti si odniesli prvé vysvedčenie (Osvedčenie o pred primárnom
vzdelávaní) a darčeky pre spomienku na materskú školu.
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všetko v taliančine a ešte viem trochu
nemecky. Anglicky žiaľ neviem a nikdy
som sa ani angličtinu neučil.

ROZHOVOR S NOVÝM
PÁNOM FARÁROM
Od 1. júla 2019 na základe rozhodnutia pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského prišiel do Jablonice nový pán farár Roman Stachovič. Radi by sme sa dozvedeli o ňom niečo viac, a preto sme mu položili
niekoľko otázok.
Pán farár, prezradili by ste nám
niečo o svojom detstve?
Pochádzam z neďalekej Myjavy, kde
som sa narodil 20. septembra 1974.
Moji rodičia sa do Myjavy presťahovali
za prácou; otec pochádza z Brodského
a mama z Malženíc pri Trnave. Narodili
sa však na severnom Slovensku, otec
vo Veľkom Rovnom a mama v Belej pri
Terchovej. Nakoľko môj otec pracoval
v Štátnych lesoch ako lesný inžinier,
bývali sme v horárni na Starej Myjave.
Mama pracovala celý život ako detská
lekárka. Teraz sú obaja rodičia na dôchodku. Mám dvoch súrodencov - staršiu sestru Renátu a mladšieho brata
Andreja. Po náboženskej stránke v Myjave a v celom okolí je väčšina evanjelikov. Čo sa týka mojej rodiny, tá je
katolícka a vo viere ma okrem rodičov
vychovávali aj starí rodičia. Do kostola
sme chodievali autom do Myjavy, kde
dlhé roky pôsobil veľmi dobrý kňaz
Mons. Boris Travenec.
Ako tento kňaz na Vás vplýval?
Keď som mal asi desať rokov, presťahovali sme sa do Myjavy, kde rodičia
postavili rodinný dom. Práve tento kňaz
ma raz po sv. spovedi pozval miništrovať. Chvíľu som váhal, či to zvládnem,
ale potom som súhlasil a chodieval
som na sv. omše nielen v nedeľu, ale aj
cez týždeň. Mons. Travenec bol v Myjave 26 rokov farárom, on ma aj pokrstil. Jemu som za mnohé veci vďačný.
Bol pre mňa vzorom. Miništrovanie ma
stále bavilo a keďže som sa učil hrať aj
na gitare, občas som hrával a spieval
v mládežníckom zbore. Ako miništranti
sme mávali s týmto kňazom pravidelné stretnutia. Vždy sme sa pomodlili,
zahrali a popri tom nám niečo vysvetlil
a trpezlivo odpovedal na naše otázky.
A čím ste chceli byť ako dieťa?
Mons. Travenec mával pre nás deti
špeciálne kázne obohatené krátkym
bábkovým divadlom alebo s nami viedol dialóg. Raz sa nás spýtal, čím by
sme chceli byť. Ja som mu vtedy odpovedal, že chcem byť tým, čím je môj
otec – lesným inžinierom. To bola odmalička moja túžba. Preto som aj išiel
študovať na Strednú lesnícku školu
v Banskej Štiavnici. Boli to pekné, i keď
náročné štyri roky. Internátny život
mal zo začiatku tvrdú disciplínu. Nebolo ľahké zvyknúť si na život študenta
na internáte. Bolo náročné prekonávať
ideologické nátlaky. Dosť som sa aj
zmenil. Nemal som sa komu zveriť so
svojimi problémami a starosťami, tak
som sa uzavrel do seba. Pamätám si,
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že v tom čase som sa aj hanbil vyznať
svoju vieru. Bál som sa ísť do kostola, keď som bol na internáte a slávil sa
nejaký sviatok. Kňaz ma potom doma
na spovedi napomenul, že sa nemám
hanbiť za vieru.
Kedy ste v sebe pocítili kňazské
povolanie?
Veľa vecí sa zmenilo po roku 1989.
Vtedy som bol druhákom. Bolo viac
možností ísť na sv. omšu a modlievať
sa. Spolu so staršími chlapcami na internáte sme vytvorili skupinu, ktorá
chodievala na sv. omše do mesta aj
cez týždeň. Večer sme sa s dovolením
vychovávateliek spoločne modlievali
po večierke ruženec. Nedá mi nespomenúť jednu príhodu. V kostole v meste bola nočná adorácia. My sme tiež
chceli ísť, ale už bolo dosť neskoro. Tak
sme potajomky ušli z internátu po balkónoch a išli do kostola. Keď som začal intenzívnejšie žiť s Bohom takmer
dennou návštevou sv. omší, všetko mi
išlo akosi ľahšie. Mal som potom dobré
známky, Božiu pomoc som silne vnímal
pri písomkách, odpovediach, a hlavne
na maturitách. Zlom v hľadaní životnej cesty a povolania nastal po treťom
ročníku. Cez prázdniny som dostal pozvanie od jedného kňaza zo susednej
farnosti, či by som nešiel na duchovné cvičenia. Toho kňaza som poznal aj
vďaka tomu, že chodieval na Myjavu
zastupovať a hrával ping-pong. Bol to
vtedy môj obľúbený šport. Vždy ma
dokázal poraziť. To ma motivovalo znova si s ním zahrať a poraziť ho. Nikdy
sa mi to však nepodarilo. Jeho pozva-

nie na duchovné cvičenia som s radosťou prijal. Vtedy to bolo pre mňa obdobie hľadanie môjho povolania. Veľmi mi
pomohla každodenná modlitba. Vždy
ráno som si našiel čas na krátke zamyslenie, rozjímanie. Cez modlitbu,
sv. omše a tohto kňaza, ktorého som
si zvolil za spovedníka, som začal hľadať, čo Boh odo mňa chce. Nebolo to
jednoduché. V Banskej Štiavnici sme
mali skupinu, ktorá hrávala na mládežníckych omšiach. Tieto omše som
hudobne doprevádzal spolu s jedným
dievčaťom. Obaja sme boli gitaristi.
Na fare v Banskej Štiavnici sme spolu
cvičili a potom v kostole hrávali pri sv.
omšiach. Toto dievča sa mi páčilo. Po
sv. omši som ju odprevádzal domov.
Kládol som si však v duši otázku: „Pane
Bože, čo odo mňa chceš? Pôjdem na
vysokú lesnícku školu a ožením sa?“
Boh mi svoju odpoveď zoslal. Pociťoval som túžbu po kňazstve. Táto túžba
bola silná a nemohol som ju umlčať.
Začal som sa viac modliť a pýtal som
si radu od spovedníka aj domáceho farára. Oni mi však nechávali úplnú slobodu. Aby som dosiahol úplnú vnútornú slobodu, musel som sa odlúčiť od
mojej kolegyne gitaristky. Jedného dňa
som jej jednoducho oznámil, že viac
neprídem hrať. Po intenzívnej modlitbe, po úprimných rozhovoroch s mojím
spovedníkom a potom po jednej svätej
spovedi som naozaj pocítil istotu, že
Pán chce, aby som bol kňazom.
Čo sa dialo potom?
Po maturite a prijímacích pohovoroch som bol prijatý do Bratislavy na
bohosloveckú fakultu. V čase rozhodovania som bol veľmi mladý. Vychádzajú
mi totiž zle roky. Do školy som išiel ako
päť-ročný a nemali sme deviatu triedu. Do seminára som nastupoval deň
po 18. narodeninách. Pamätám si aj
presný dátum. Bolo to na sviatok sv.
Matúša, apoštola, 21. septembra 1992.
Doteraz som nikdy neoľutoval túto voľbu. Po troch rokoch štúdia v Bratislave
som bol vybraný na štúdiá do Ríma,
kde som študoval päť rokov a skončil
s Licenciátom z teológie, čo znamená,
že môžem vyučovať teológiu na vysokej škole. 9 rokov som aj prednášal na
Bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Lákalo Vás ako vysokoškolského pedagóga teoretické, resp.
vedecké pôsobenie? Aké jazyky
ovládate?
Ak mám povedať pravdu, tak ma takýto vedecký smer nikdy nelákal, a keď
som prišiel do Skalice, kde bolo veľa
pastoračnej práce, vtedy som ukončil
prednášanie v Bratislave. Jazyky som
na strednej škole nemal okrem ruštiny, a tak ich veľa neovládam - taliansky viem dobre lebo počas štúdií bolo

Kde ste pôsobili po návrate
z Ríma?
Bol som kaplánom jeden rok v Dóme
sv. Martina v Bratislave a potom dva
roky v Bratislave-Dúbravke. Potom som
bol jeden rok správcom farností Rohov
a Chropov a zo Záhoria som sa dostal

na päť rokov do farnosti Blatné v okrese Senec. Posledných desať rokov som
bol dekanom-farárom v Skalici. Na každom mieste som získal veľa vzácnych
skúseností a spoznal veľa ľudí, ktorým
som slúžil s radosťou ako ich pastier.
Vo voľnom čase, ktorého nebolo veľa,
rád chodím do prírody, baví ma zbieranie húb alebo v zime bežkovanie.

Ako ste prijali zmenu pôsobenia?
Desať rokov v Skalici bolo náročných,
ale aj veľmi pekných rokov. Bola to
starosť nielen o veľa kostolov, ale aj
spolupráca s kaplánmi, katechétmi,
rehoľnými sestrami a snažil som sa

porozumieť ľuďom, aj keď som si
často uvedomoval svoje limity alebo
zanedbania. Snažil som sa držať
zásady, že „krik neurobí veľa dobra
a dobro neurobí veľa kriku“. Aj vďaka
mnohým spolupracovníkom sa podarilo
za desať rokov veľa toho vybudovať
a vytvárať príležitosti, kde sa ľudia
spoznali a aktívnejšie sa potom

Historický festival
s remeslam
Počas posledného prázdninového víkendu sa konal v jablonickom kaštieli Historický festival s remeslami, tohto roku
dvojdňový, a symbolicky aj rozdelený do 2 kalendárnych
mesiacov. Nakoľko v predchádzajúcich ročníkoch organizátorov z Občianskeho združenia Útulný domov sklamala nepriazeň počasia, tak neponechali nič na náhodu a program
festivalu rozložili na 2 dni. Treba podotknúť, že tomuto
ročníku počasie svedčalo, možno až príliš. Pestrý historický program a rôzne dobové atrakcie mala v réžii skúsená
agentúra Hector, ktorá počas celého víkendu bavila malých
i veľkých šermom, zbraňami a všetkým možným, čo patrilo
k životu dobovej šľachty i poddaných. Hodnotné informácie o histórii schátraného, a v súčasnosti postupne obnovovaného apónyiovského kaštieľa poskytli návštevníkom
prehliadky so sprievodcom. Remeselnícke trhy a predaj
výrobkov šikovných rúk, food zóna, mini ZOO, stredoveká
krčma, strelnica a ďalšie atrakcie poskytli dobré spestrenie
k programu a možnosti si zakúpiť niečo na pamiatku alebo
sa z chuti občerstviť.
Veríme, že organizátori budú naďalej každým rokom posúvať latku festivalu vyššie a odmenou im bude stále viac
a viac návštevníkov na podujatí a čoraz krajší kaštieľ, ktorý
si po ťažkých rokoch existencie zaslúži pozornosť i takéto
pekné podujatie.

Mgr. Martin Štvrtecký
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zapájali do života farnosti. Zmenu som
prijal pokojne a s nádejou, že budem
môcť využiť mnohé skúsenosti a vložiť
všetky svoje sily a schopnosti pre
dobro jablonických farníkov.
Aké máte plány v novej farnosti?
Najskôr by som chcel spoznať ľudí
a to, čo tu bolo zaužívané. Potešilo ma
srdečné prijatie od farníkov i od pána
starostu. Na fare sa od začiatku cítim
veľmi dobre, aj keď bude treba farskú
budovu trochu opraviť a prispôsobiť na
stretávania detí, mladých i dospelých.
Od jesene chcem začať prípravu na birmovku, na prvé sväté prijímanie a postupne vytvoriť príležitosti na stretávanie aj na farskom dvore. V novembri
by som sa rád stretol s ľuďmi aj tak
neformálne, na posedení pri cimbale
v kultúrnom dome. V kostole pokračujú
reštaurátorské práce na dvoch bočných
oltároch a pripravujeme aj reštaurovanie a generálnu opravu organa. Budúci rok by som rád zobral farníkov na
púť do Ríma a niektorých ďalších miest
v Taliansku. Všetko však vkladám do
modlitieb, lebo si uvedomujem, že len
s Božou pomocou a príhovorom Panny Márie sa dá niečo urobiť. Prosím
o modlitbu aj za seba a za celú farnosť.
Pán farár, chcel by som Vám na záver
rozhovoru zaželať príjemné, úspešné,
inšpiratívne a hlavne požehnané pôsobenie v našej jablonickej farnosti. Už
na úplnom začiatku Vášho kňazského pôsobenia v Jablonici ste zanechali
u mnohých veriacich, ale i neveriacich
dobrý dojem svojim ľudským prístupom a otvorenosťou ku každému. Pevne verím, že sa Jablonica stane Vašim
druhým domovom.

Rozhovor pripravil
Martin Štvrtecký
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„Z KUCHYNE“ FO TJ
TATRAN JABLONICA
Letné dni - prázdniny nám plynuli
akosi rýchlejšie, takže sme sa ani nenazdali, že tu máme nový futbalový
ročník 2019/2020.
„A“ mužstvo dospelých po zostupe
zo VI. ligy hrá v VII. lige (II. trieda)
Double Star bet. Po posilnení mužstva sa kvalita výkonov zvyšuje, takže
všetci fanúšikovia veria, že mužstvo
bude bojovať o najvyššie priečky tejto
ligy. Mužstvo vedú naďalej tréneri Vladimír Jánošík ml., Mário Búran, pomáha Karol Klásek.
Zámerom výboru TJ bolo znovu
utvoriť mužstvo dorastu, no pre nedostatok hráčov sme od toho upustili. Niektorí hráči - dorastenci sú toho
času na hosťovaní v dorasteneckých
mužstvách v okolí (Brezová pod Bradlom, Cerová, Senica).
Naopak podarilo sa doplniť mužstvo
žiakov U15 o mladých hráčov, takže
tréneri Andrej Malík a Jaroslav Macejka pracujú z polovice novým kádrom

našich nádejí. Súťaž IV. A triedy v oblasti začali 31. 08. 2019 v Kunove. 3.
augusta zorganizovali turnaj za účasti žiakov Šenkvíc, Kunova a Jablonice. Vyhrali Šenkvice, naši oba zápasy
prehrali, no šlo o zohranie mužstva na
ďalšie zápasy. Tento turnaj sponzorsky
podporili p. Miroslav Malík a Bar-oko
Senica, za čo im ďakujeme.
Trénerom
Vladimírovi
Masárovi
a Karolovi Kláskovi sa podarilo utvoriť a zorganizovať podmienky pre nové
mužstvo prípravky U11. Mužstvo je
zaradené do skupiny „A“ oblasti, hrať
sa začalo 24. 08. 2019. Prípravný zápas s Hlbokým na ihrisku v Jablonici
ukázal, že tréneri, funkcionári, fanúšikovia, no najmä hráči prípravky a ich
rodičia majú z tohto mužstva obrovskú
radosť.
Menšie zmeny sa uskutočnili aj v samotnom chode TJ Tatran, napr. bufet
na ihrisku si na ďalšie obdobie zobrali
pod patronát Pavlína Buránová, Vero-

Koza už dávno nie je kravou chudobných...
Nákupné
alebo aukčné
trhy
majú tradíciu veľmi dávno, možno
povedať, že odvtedy, keď chovatelia

pochopili dôležitú úlohu samcov pri
plemenitbe. Genetika síce nie je
matematika, ale pravdepodobnosť
kvalitného či nekvalitného potomstva
je podmienená kvalitou plemenných
zvierat s preukazom pôvodu. V našom
prípade ide o kozičky a capkov
plemena biela koza.
Každý kto sa niekedy zaoberal
chovom
akýchkoľvek
zvierat
s preukazom o pôvode, pozná
minimálne štyri generácie predkov, ich

kvalitu. Rodokmene poskytujú mnoho
dôležitých informácii. Uvedomelým
vyhľadávaním plemenných jedincov,
ich
vzájomným
pripustením
a odchovom potomstva už môžeme
hovoriť o šľachtení a plemenitbe.
Výsledky
tejto
práce
dokazujú
chovatelia na nákupných trhoch, kde
predvádzajú svoje odchovy. Jeden
z nich sa už viac rokov koná v Nitre
vždy v piatok počas Agrokomplexu.
Ráno je vždy prezentácia, veterinárna
kontrola, váženie zvierat (capko musí
vážiť minimálne 32 kg). V ohradách
si môžu návštevníci prezrieť budúcich
plemenníkov.
Všetko má svoj poriadok. O 13:00
začína každý rok na veľkej predvádzacej
ploche hodnotenie. Na úvod predstaví
moderátorka farmu a predvádzané
zvieratá. Capky sa pohybujú v kruhu
najprv celá skupina, potom jednotlivo.
Každé zviera má vopred v katalógu
určené body za reprodukciu a mliekovú
úžitkovosť, maximálne 80. Päťčlenná
komisia
odborníkov
môže
udeliť
maximálny počet 20 bodov za exteriér
a predvedenie. Podľa získaných bodov
capky dostanú hodnotenie Elita rekord,
Elita A, Elita B, I. trieda, II. trieda.
A tak už po 25. raz nastúpil Ing. Štefan
Hamerlík z farmy Diana Jablonica so
svojimi krásavcami. Boli to bratia zo
štvorčiat, línia Krassus. Potvrdil, že
vysoké ocenenie Zlatú plaketu SZCH
za šľachtenie a plemenitbu dostal
v minulom roku zaslúžene. Všetci
capkovia získali hodnotenie Elita
rekord. Veľký úspech. Výnimočným
bolo to, že všetkých troch komisia

nika Pitoráková a Simona Sekáčová.
Po technickom doriešení systému zavlažovania ihriska p. Ivanom Janovcom sa trávnik polieva podľa potreby
a počasia, takže je krajší a kvalitnejší.
Polievajú a kosia najmä K. Klásek, M.
Búran a Š. Jánoš. Pri organizácii zápasov okrem členov výboru pomáhajú aj
J. Závodný, M. Polák, D. Hamerlík, P.
Stanek i ďalší. Všetci vyššie spomenutí
a tiež všetci hráči mužstiev robia túto
prácu bez nárokov na odmenu. Aspoň
malou odmenou nech je pre nich srdečné poďakovanie nás všetkých fanúšikov.
Nové mužstvá, podmienky, chod
klubu, zvyšujú nároky aj na finančné
zabezpečenie (nové brány pre prípravku, dresy hráčov, lopty a iná výstroj).
Okrem prostriedkov z Obce Jablonica
nám veľmi pomohli aj sponzori UNI stavba - záhrada, Krycie plachty, František Polák z Jablonice a Jakub Barcaj
z Osuského. Srdečné poďakovanie
patrí všetkým. Všetci spolu veríme,
že toto sa prejaví na kvalitnom chode
klubu TJ Tatran Jablonica.
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Rok nám utiekol ako voda, letné
prázdniny sa chýlili ku koncu, a to znamenalo, že na Jabloničanov i cezpoľných návštevníkov čakal ďalší ročník
Obecného dňa. Na tohtoročnom Obecnom dni si mohli prísť na svoje všetky
kategórie - od tých najmenších, cez
mládež, strednú generáciu až po tých
„najskúsenejších“, muzikanti, speváci,
gurmáni ..., no jednoducho všetci, ktorí sa radi zabavia a stretnú so svojimi
priateľmi a spoluobčanmi. Od 13-tej
hodiny sa pozvoľna zapĺňal návštevníkmi dvor Obecného úradu za tónov heligoniek bratov Šedivých s Pištú z Búrov, ktorí zaujali svojim energickým
mladíckym podaním folklóru. V rámci
folklórneho pásma ich doplnili aj jablonické speváčky folklórneho súboru
Jabloničanka. Hlavne tých najmenších
zaujal a rozosmial kúzelník a iluzionista
Peter Šesták svojimi šikovnými trikmi.
No a po ňom prišiel na pódium hlavný „ťahák“ obecnej slávnosti - víťaz
druhej série Superstar, niekoľnásobný
víťaz ankety Slávik, Peter Cmorík s kapelou, ktorým sa podarilo veľmi slušne zaplniť dvor a niektorí odvážlivci si
užili koncert po správnosti „na stojáka“
pod pódiom. Celý večer nám spestrila skupina Reflex, ktorá hrala do tanca
i na počúvanie. I keď oficiálny jarmok
sa nekonal, na Obecný deň zavítal i pár
stánkových predajcov. U detí úspech
zaznamenalo maľovanie na tvár, modelovanie z balónov a nafukovacia skákacia atrakcia, o občerstvenie sa postarali DHZ a poľovníci. Občania mohli
taktiež v popoludňajších hodinách
navštíviť Jablonickú pamätnú izbu.
Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili Obecný deň a bavili sa programom.
Dúfame, že i v roku 2020 sa nám podarí pripraviť zaujímavý a lákavý Obecný
deň a zídeme sa opäť vo veľkom počte. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave a chode tohto
podujatia - starostovi obce, kolektívu
OcÚ, členom Dobrovoľného hasičského
zboru Jablonica, Poľovníckemu združeniu Jablonica, moderátorke a všetkým
ďalším.

OBECNÝ DEŇ 2019

Ing. Vladimír Šimek

posunula
do
záverečného
finále
o víťaza. A podarilo sa. Po nekonečnom
chodení v kruhu v ohromnej horúčave
vyhlásila komisia číslo najlepšieho
capka. Krassus z Jablonice sa stal
šampiónom a víťazom nákupného trhu
a Memoriálu Egona Gyarmathyho.
Vo vitríne pribudol pohár zhmotňujúci

Mgr. Martin Štvrtecký

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

všetky dobré pocity, ktoré cíti
víťaz. Dôležitejšie je ale to, že za
štvrťstoročie poctivej chovateľskej
práce je Jablonica s menom Ing.
Štefan Hamerlík na výraznom mieste
v chove kôz. Väčšina úžitkových,
rozmnožovacích
i
šľachtiteľských
chovov mala alebo má zvieratá práve
z farmy Diana.

Mgr. Anna Hamerlíková
podpredsedníčka ÚKOK
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ULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA

u

14. 09. 2019 od 14:00

130. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ V JABLONICI
slávnostný pochod hasičských jednotiek, ukážky hasičskej techniky
a práce zásahovej jednotky, koncert skupiny Funny Fellows, zábava

u

u

12. 10. 2019 o 14:00
STRETNUTIE DÔCHODCOV
hrá Osuská kapela, v KD

14. 09. 2019

120 ROKOV ŽELEZNIČNEJ
TRATE JABLONICA BREZOVÁ p. BRADLOM

09:33 - 10:15 kultúrny program na autobusovej stanici, mimoriadne jazdy vlaku

u 20. 09. 2019 o 20:00
RETRO NIGHT v KD

u

18. 10. 2019 o 18:00
CIGÁNSKI DIABLI
koncert, v KD

u

10. 11. 2019 od 15:00
FARSKÉ POSEDENIE
PRI CIMBALE

hrá ľudová hudba Pláňava zo Skalice,
hlavný hosť Pavel Helan - gitarista a
spevák,
finalista súťaže Československo má
talent, v KD

S

POLOČENSKÁ KRONIKA - v mesiacoch júl a august

h Dožívajú sa:g

Mária Ulíková

70 rokov:

85 rokov:

hZosnulí:g

František Kolesík

Michal Jánoš

Mária Kabaňová vo veku 78 rokov

Viera Hološková

90 rokov:

Elena Hrbková vo veku 54 rokov

Valeria Gažová
Ľubomíra Valášková

75 rokov:

Jozef Hološka

Eva Krchňavá

hNarodil sa:g

Marta Sopóciová

Dárius Stanek

Jaroslava Haršányová vo veku 59 rokov
Bernardína Brichtová vo veku 94 rokov
František Dulovecz vo veku 58 rokov
Miroslav Brichta vo veku 75 rokov
Silvester Pinkava vo veku 78 rokov
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