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Milí spoluobčania.
Leto je už nenávratne za nami a po
dlhých, teplých a slnečných dňoch
tu máme jeseň v plnej svojej kráse, tohtoročné teplé letné dni nám
zostanú už len v spomienkach. No
a s jeseňou prichádzajú i nielen kratšie dni, ale aj dni sychravého, daždivého a veterného počasia. A to je,
ako sa hovorí, živná pôda pre rôzne
respiračné ochorenia, virózy, chrípky, covid nevynímajúc. Buďme preto všetci opatrní, chráňme si zdravie, posilňujme svoju imunitu, či už
stravou alebo životným štýlom ako
takým, samozrejme, očkovanie nevynímajúc. V neposlednom rade treba dodržovať všetky opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu chorôb,
bohužiaľ sú to opatrenia, ktoré nás
obmedzujú najmä čo sa spoločenského života týka, ale musíme sa
prispôsobiť. Tak ako koncom minulého roka, tak takmer po celý tento
rok, boli spoločensko-kultúrne akcie
obmedzené, ba viaceré sa nemohli
konať vôbec. Treba len dúfať a veriť, že pandemická situácia sa bude
postupne zlepšovať a náš život sa
ako tak vráti, či priblíži k normálu.
Dosť vecí záleží od nás, preto buďme čo sa týka zdravia hlavne opatrní. I napriek týmto obmedzeniam,
život v obci sa nezastavil a snažíme
sa stále aktívne pracovať na prospech všetkých občanov. Ako ste si
všimli, konečne máme nový asfaltový povrch vozovky-cesty I/51, prechádzajúcej cez našu obec. Je to
síce zákazka štátna, ale bojovali sme

o opravu tejto cesty už dlhšie obdobie a dočkali sme sa. Keď už sme
pri asfaltovaní ciest, tak ako som už
spomínal v minulosti, postupne sa
snažíme opravovať i miestne komunikácie. Na sklonku leta sme v rámci verejného obstarávania vysúťažili
zhotoviteľa na opravu miestnych komunikácií na „dolnom konci“. V prvej
etape budeme asfaltovať komunikáciu od cintorína – ulice Jilemnického,
Krátka a Svätojánska. Vysúťažená
cena celej zákazky je takmer 90
000 € a financovaná bude z obecného rozpočtu a realizovať by sa mala
v priebehu mesiaca november. Takisto sme v procese verejného obstarávania na III. etapu kanalizácie
a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.
Hasičskú zbrojnicu budeme financovať z vlastných zdrojov, no na kanalizáciu financie zatiaľ nemáme, ale
intenzívne na tom pracujeme. So
žiadosťou o riešenie financovania
kanalizácií sa obce nášho regiónu
dokonca obrátili i na poslancov NR
SR, ale i europoslancov, ktorí sľúbili
v danej veci obciam pomôcť.
Ako som v úvode spomínal, máme
tu jeseň. Jeseň je plná protikladov
- koniec a začiatok, pestrosť lístia,
sivosť zeme. Teplo, ktoré vyžarujú
stromy, sychravosť ovzdušia. Jeseň
– optimistická aj depresívna. Nádherná a zároveň mrazivá. Jej súčasti
sa dopĺňajú. Existujú spoločne. Jeseň
je obdobím umeleckých diel prírody,
ktorá je ako krásna paleta. Stromy
ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je
aj človek v jeseni života. Tvaroval

a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Október je mesiacom úcty
k starším. Ako už bolo spomenuté,
nemohli sme sa s našimi dôchodcami
stretnúť tak, ako to bývalo dobrým
zvykom v minulosti a spoločne im
zablahoželať a poďakovať sa za všetko, čo pre nás počas svojho života
vykonali. Tak aspoň touto cestou mi
dovoľte pár slov. Milé staré mamky
a starí ockovia, aj keď sme presvedčení, že jeseň vášho života vám vaše
deti a vnúčence, či pravnúčence
skrášľujú tým, že vás denne obdarúvajú svojím pohladením či úsmevom, básničkou a pesničkou, využívame mesiac október ako mesiac
úcty k starším na to, aby v ňom vaši
najbližší znásobili svoju nehu k vám,
boli k vám ešte milší, ešte vrúcnejší.
Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko
vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz
budeme starí. Ale starší ľudia nie sú
menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka
svojej múdrosti. Prejavujme im úctu,
pretože nám ešte vždy majú čo dať.
Človek sa učí celý život. A najlepším
učiteľom sú jeho najbližší. Rodina.
Rodičia či starí rodičia. Nikdy na nich
nesmieme zabudnúť. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici
sa uskutočnilo 28. októbra 2021.
Rokovanie zvolal a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 9 poslancov, účtovníčka, zapisovateľ, riaditeľka ZŠ
Jablonica a 8 občanov.
OZ schválilo:
- program 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- nájom majetku obce na dobu
neurčitú – nebytové priestory na
1. poschodí v budove Zdravotného
strediska v Jablonici, č. súp. 733 na
pozemku parc. č. 381/6 - miestnosť
č. 21 (2 miestnosti, čakáreň a sociálne zariadenie) v celkovej výmere
54,31 m2 a miestnosť č. 22 vo výmere 13,57 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre žiadateľa:
BUTsMANDent s.r.o., Kremnická
26, 851 01 Bratislava - mestská
časť Petržalka. Nájomné je stanovené v zmysle Zásad nakladania
s majetkom obce Jablonica,
- nájom majetku obce na dobu neurčitú nebytové priestory v budove
Zdravotného strediska v Jablonici, č.
súp. 733 na pozemku parc. č. 381/6
- miestnosť č. 17 v celkovej výmere 21,00 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa: Mgr.
Marcela Polakovičová, E. Lehockého
97, 906 12 Osuské. Nájomné je stanovené v zmysle Zásad nakladania
s majetkom obce Jablonica,
- nájom majetku obce na dobu
neurčitú nebytové priestory v budove Zdravotného strediska v Jablonici, č. súp. 733 na pozemku
parc. č. 381/6 - miestnosti č. 14
a 15 (ambulancia a prípravovňa)
vo výmere 33,60 m2, miestnosť
č. 16 (čakáreň) vo výmere 21,00 m2
a miestnosť č. 19 (predsieň+WC) vo
výmere 3,40 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre žiadateľa:
MEDA DVA, s.r.o., Blahová 2411/55,
909 01 Skalica. Nájomné je stanovené v zmysle Zásad nakladania
s majetkom obce Jablonica,
- prevod majetku obce Jablonica z dôvodov hodných osobitného
zreteľa - novovytvorenej parcely
reg. „C“ č. 197/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2,
k.ú. Jablonica, ktorá bola geometrickým plánom č. 45/2021 zo dňa
1.10.2021, odčlenená od parcely
reg. „C“ č. 197/1 k.ú. Jablonica, zámenou v zmysle § 611 Občianskeho
zákonníka za pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby Tomáš Barcaj,

nar. 18.6.1974, Š. Pilárika 2642/5,
905 01 Senica parcelu reg. „C“
č. 339 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 482 m2, k.ú. Jablonica,
- uzavretie zámennej zmluvy medzi Obcou Jablonica, Trnavská 801,
906 32 Jablonica, IČO 00309583
a Tomáš Barcaj, nar. 18.6.1974,
Š. Pilárika 2642/5, 905 01 Senica,
predmetom ktorej bude zámena
pozemkov v k.ú. Jablonica parc.
č. 339 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 482 m2, ktorých vlastníkom je Tomáš Barcaj, nar. 18.6.1974,
Š. Pilárika 2642/5, 905 01 Senica
a novovytvorenej parcely č.197/16
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 45/2021 zo dňa
1.10.2021 odčlenená od parcely
č. 197/1 vo vlastníctve obce Jablonica,
- 4. zmenu rozpočtu príjmov
a výdavkov obce Jablonica v roku
2021 podľa predloženého návrhu,
- rozpočet príjmov a výdavkov
obce Jablonica na rok 2022,
- príkaz starostu obce Jablonica
č. 1/2021 na vykonanie dokladovej
inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021,
- Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy Jablonica,
jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2020/2021.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 14. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 25. 08. 2021,
- stanovisko kontrolórky obce
k rozpočtu príjmov a výdavkov
obce Jablonica na rok 2022, s výhľadom na roky 2023, 2024,
- rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na roky 2023
a 2024,
- správu nezávislého auditora
o overení konsolidovanej účtovnej
závierky, zostavenej k 31.12.2020
a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
k 31.12.2020.
Úplne znenie zápisnice so všetkými uzneseniami, informáciami a diskusnými príspevkami z 15. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jablonici nájdete na internetovej
stránke obce - www.jablonica.sk v záložke „Obecný úrad“ v kategórii
„Úradné dokumenty“.
Mgr. Martin Štvrtecký

PRÍPRAVA
NOVEJ DETSKEJ
AMBULANCIE
V JABLONICI
Spoločnosť
MEDA
DVA,
s.r.o., v zastúpení MUDr. Peter
Košík po rokovaniach oznamuje, že má záujem v Jablonici prevádzkovať zdravotnícke zariadenie - ambulanciu
všeobecného lekára pre
deti a dorast po ukončení
prevádzky predchádzajúceho
nájomcu - MUDr. Anna Olšovská, s.r.o. ku dňu 30. 11. 2021.
Po uzavretí zmluvného nájomného vzťahu s obcou Jablonica a odsúhlasení a schválení potrebných náležitostí
zo strany RÚVZ a TTSK odb.
zdravotníctva a humánnej farmácie bude v obci Jablonica
k dispozícii nová detská ambulancia.
Mgr. Martin Štvrtecký

PONUKA PRÁCE
Obec Jablonica príjme do TPP
vodiča kontajnerového vozidla.
Podmienky nástupu na pracovnú pozíciu:
- vodičské oprávnenia sk. C a T,
- odborná sposobilosť podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. obsluhovať
VTZ zdvíhacie sk. B/c)/1. - zdvíhacie
ústrojenstvo
na
manipuláciu
s
kontajnerom
ISO
(písomné
potvrdenie o overení vedomostí na
obsluhu VTZ zdvíhacích) - možnosť
získať odbornú spôsobilosť počas
zaškolenia,
- kvalifikačná karta vodiča (KKV)
a platné psychotesty vodiča možnosť získať počas zaškolenia,
- bezúhonnosť.
Prax na pozícii vodiča nákladného
vozidla výhodou.
Nástup od 03. 01. 2022.
Platové podmienky sú určené
podľa
zákona
č.
553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších
predpisov + možnosť priznania
osobného príplatku.
Uchádzači o pracovnú pozíciu sa
môžu hlásiť na tel. č. 0948 074 433 Ing. Nestarec, starosta obce.
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ŠPORTOVÉ HRY
SENIOROV
Dňa 24. septembra 2021 sa konali
už piate okresné športové hry seniorov v Senici. Z našej organizácie
sa zúčastnilo 9 súťažiacich. Najviac
sa darilo Ruženke Krutej, ktorá sa
umiestnila na 1.mieste v behu na
50m a získala zlatú medailu a striebornú medailu za 2.miesto v hode
valčekom. Anna Jastrábová obsadila 2.miesto v behu na 50m a získala striebornú medailu. No a naša
členka Ruženka Krutá bola vyhodnotená zo všetkých súťažiacich žien
za najlepšiu športovkyňu a získala
pohár. Teší nás, že vo vyhodnotení
najlepších športovkýň si stále držíme prvenstvo. Ruženka Krutá začala
pretekať v roku 2009 a odvtedy získala 17 zlatých, 13 strieborných a 2
bronzové medaily. Zúčastňovala sa
seniorských súťaží nielen okresných,
krajských ale aj celoslovenských.
Výborne reprezentovala nielen našu
organizáciu ale aj okresnú JDS. Patrí
jej naše veľké ďakujeme!
Súťaž prebiehala za pekného slnečného počasia v areáli I. ZŠ v Senici,
za prísnych hygienických podmienok.
Prežili sme pekný športový deň i keď
sme všetky nevyhrali, ale ide predovšetkým o účasť, radosť zo športova-

Foto: Jozef Krutý st.

HASIČI HODNOTILI
ČINNOSŤ
nia a stretnutia sa s inými seniormi.
Vymenili sme si skúsenosti, a hlavne
sme urobili niečo pre svoje zdravie.
Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej organizácie.
Dňa 7. septembra 2021 naša predsedníčka JDS Jablonica pani Kvetoslava Otépková si prevzala vyznamenanie II. stupňa za dlhoročnú obetavú
prácu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc
a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej
generácie. Vyznamenanie jej udelila Krajská organizácia JDS Trnava
a odovzdala jej ho krajská predsedníčka Margita Fabianová.
V tento deň sa uskutočnilo aj Senické pásmo poézie, prózy a vlastnej
tvorby 2021, kde našu organizáciu
reprezentovala Anna Dingová. Každý
recitátor dostal pohár a kvet.
Dňa 18. septembra sa spevácka
skupina krojovaných zúčastnila prehliadky speváckych súborov v Senici.
Naša činnosť nie je taká, akú by
sme si predstavovali, lebo rôzne obmedzenia a nariadenia nám nedovoľujú stretávať sa a uskutočňovať
akcie tak, ako sme boli zvyknutí.
Anna Dingová, JD

Dňa 18. septembra 2021 sa uskutočnila VČS, na ktorej sme hodnotili
činnosť za rok 2020 a tiež za rok
2021 do tohto dátumu. V tejto neľahkej dobe pandémie a rôznych
obmedzení aj naša činnosť bola
obmedzená. Začiatkom roka 2020
sme ešte stihli tradičné „Pochovávanie basy“, a tiež ako spoluorganizátori s ÚzV DPO Senica aj 30.ročník Okresného hasičského plesu
v našom DK. Dňa 22.2.2020 sa
naše družstvo žiakov zúčastnilo na
brannom preteku mladých hasičov
tzv. Chobotnica v Senici a družstvo
mužov sa zúčastnilo pohárovej súťaže v Radimove. Bez divákov hasiči postavili ručne máj.
No i napriek nepriaznivej situácii
sa nikomu v tomto čase nevyhýbali rôzne živelné pohromy. V roku
2020 bolo 14 výjazdov, z toho
6 k požiarom. Naši dobrovoľní hasiči pomáhali aj pri plošnom testovaní obyvateľstva – pri dezinfekcii
testovacích priestorov, ženy hasičky pri odberoch vzoriek, muži
pri evidencii. Členovia zásahovej
jednotky vykonali aj nutné opravy
a očistu hasičskej techniky. A tak
naše vytýčené úlohy, ktorých bolo
veľa, sme z dôvodu COVID-u nemohli uskutočniť. Neuskutočnili
sme ani našu tradičnú nočnú pohárovú súťaž.
Rok 2021 bol opäť nepriaznivý na
organizovanie rôznych aktivít a akcií. Naši hasiči boli opäť nápomocní
pri testovaní. Územný výbor DPO
Senica ocenil vo februári 2021 náš
zbor za úsilie a pomoc pri riešení
„covidovej situácie“ udelením pamätných medailí, ktoré si prevzali
Peter Vrábel, Michal a Zdenko Kubisa, Stanislav Žák ml., Peter Ďuriš
a Branislav Máčalka.
V tomto roku zásahová jednotka
zatiaľ zasahovala 15 krát, z toho
10krát pri požiaroch. Cez ÚzV DPO
Senica bola organizovaná zbierka na pomoc po ničivom tornáde
v okrese Břeclav a Hodonín, do ktorej prispel aj náš zbor.
V čase uvoľnenie opatrení sa
uskutočnila aj Územná súťaž DHZ
okresu Senica v Podbranči DD, kde
sa naše družstvo mužov I. umiestnilo na peknom 2. mieste a muži
II. na 5. mieste. V súťaži Plameň
sa naše družstvo starších žiakov
zúčastnilo iba na jednom brannom kole v Prietrži a umiestnili sa
na 8. mieste. Pri uvedených súťažiach sme pomáhali ako rozhodcovia. Podarilo sa nám opäť ručne
postaviť máj, zúčastnili sme sa tra-
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dičnej očistnej akcie: „Čistý chotár“, a veľa brigádnických hodín
sa odpracovalo na údržbe, oprave,
čistení ochranných a zdravotných
pomôcok a iných potrebných vecí.
Ani v tomto roku sme neorganizovali tradičnú nočnú súťaž.
V dňoch 13. - 15.septembra
2021, pri návšteve pápeža Františka v Šaštíne, naši hasiči zabezpečovali kompletný chod 36 ha
poľného parkoviska. So všetkými
hasičskými vozidlami a osvetľovacím materiálom odslúžili nepretržite štyri 12 hodinové zmeny a zabezpečovali organizáciu parkovania
osobných áut, osvetlenie v noci aj
zber odpadkov a ich odstránenie
spolu s ďalšími šiestimi DHZ –kami
aj z Trnavského okresu. Vrchným
veliteľom na tomto parkovisku bol
náš veliteľ DHZ Peter Vrábel, pomocným veliteľom bol Peter Žák.
Na zmenách sa striedali a pomáhali s prípravou Stanislav Žák ml.,
Branislav Máčalka, Filip Ladányi,
Daniel Krutý, Dominik Kubisa, Marek a Tomáš Kubisa, Ing. Lukáš
Chovanec, Erik Gjukaj, Nikodém
Koporec, Peter Ďuriš, Dominik Franek. Všetkým patrí naše poďakovanie.
Keďže sa končí volebné obdobie výboru, na tejto VČS sme volili nový výbor a RK. a navrhli sme
členov nášho zboru do okresných
orgánov.
Novým predsedom sa
stal Ing. Lukáš Chovanec. Tiež sme
vyjadrili veľké poďakovanie nášmu
dlhoročnému predsedovi DHZ Jablonica Ing. Vladimírovi Šimkovi
za jeho 40 ročné predsedovanie
a jeho dobrovoľnú činnosť na poli
požiarnej ochrany. Za toto obdobie
jeho riadenia DHZ napredoval vždy
k lepšiemu a aj jeho zásluhou patrí
náš zbor medzi popredné v okrese

ZO ŠKOLSKÝCH
LAVÍC
Senica. Dlhé roky pôsobil aj ako
člen Pléna ÚzV DPO Senica. Za tak
dlhé obdobie predsedovania a dobrovoľnej činnosti je nespočetné
množstvo hodín, ktoré venoval (aj
na úkor svojej rodiny)tejto a často
aj nedocenenej dobrovoľnej hasičskej činnosti pre pomoc nášmu
blížnemu - občanovi. Zostáva ako
člen výboru a preto veríme, že bude
i naďalej dobrou posilou zboru. Za
jeho doterajšiu činnosť mu náš DHZ
odovzdal pamätnú plaketu.
Našej VČS sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Silvester Nestarec a za
ÚzV DPO Senica Ing. Jarmila Barcaj
Drinková. Starosta obce poďakoval
hasičom za ich aktívnu pomoc nielen počas testovania našich občanov, ale aj za pohotový a aktívny
prístup pri riešení a pomoci nielen
v obci, ale aj blízkom okolí. Hasiči
patria medzi tých, na ktorých sa
môže obec vždy spoľahnúť.
Aj Ing. Jarmila Barcaj Drinková
nám poďakovala za aktívnu dobrovoľnú činnosť a potvrdila, že náš
DHZ patrí v okrese Senica medzi
tie najaktívnejšie.
Zvolení funkcionári sa zúčastňovali zasadnutí ÚzV DPO Senica,
IMZ v okrsku Jablonica.
Na VČS sme si stanovili nové úlohy na rok 2022. Ako sa nám ich podarí splniť závisí aj od pandemickej
situácie, ktorá aj v predchádzajúcich rokoch pribrzdila našu činnosť.
Novému predsedovi DHZ Ing. Lukášovi Chovancovi želáme správne
vykročenie do ďalšej dobrovoľnej
hasičskej činnosti spolu s výborom
a RK.
Anna Dingová, DHZ)

VŠETKO NAJLEPŠIE DRAHÍ SENIORI
„Nikto nemiluje život tak
ako starý človek.“
Sofokles

Pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, pevné zdravie a čo
najviac radostí všetkým, ktorých životné zážitky sú natrvalo vyryté do ich tvárí, a ktorým skúsenosti postriebrili
ich vlasy, želá starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce
Jablonica.

Beh o pohár starostu obce
Dňa 24. septembra 2021, v piatok
pred jablonickými hodami, na našej
škole panovala športová atmosféra.
Aj tento rok sme v spolupráci s Obcou Jablonica zorganizovali tradičný
„Beh o pohár starostu obce“. Počasie, aj keď nie ideálne, nám plány na
tento deň nezmarilo a tak sme sa
mohli pustiť do súťaženia. Športové
dopoludnie otvoril pán starosta, ktorý spolu s pani riaditeľkou všetkým
deťom poprial veľa športových úspechov.Do súťaže sa zapojili všetky
ročníky v rôznych kategóriach. Pani
upratovačky pripravili pre všetkých
chutný teplý čaj.Najúspešnejší žiaci
si odniesli medailu, diplom a vecné
ceny od OÚ Jablonica.
Absolútnym víťazom behu a držiteľom putovného pohára sa stala
3.A.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom GRATULUJEME!
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník
tohto obľúbeného podujatia!
• Novinky z našich lavíc
Žiaci 8. a 9. ročníka spolu s triednymi učiteľkami sa 21. 9. 2021 zúčastnili exkurzie. Ráno o ôsmej autobus vyrazil smer Smolenice. Tu,
v najbližšom okolí je množstvo zaujímavých lokalít a bolo by škoda ich
nespoznať.
Prvou zastávkou bola včelovina.
Množstvo informácií o živote včiel
zaplavilo hlavičky žiakov. V prvej
časti to bola len teória, ale druhá
časť bola zaujímavejšia. Prehliadka
histórie života včiel, histórie úľov,
ale aj práce brtníkov. A najchutnejšia bola ochutnávka troch druhov
medu. Ale najzaujímavejšie bolo
vyrobenie vlastnej medovej sviečky
s vlastným menom.
Neskôr sme sa presunuli na Smolenický zámok, kde nám veľmi milá
pani porozprávala o histórii zámku,
prehliadli sme si interiér a nakoniec
vyšli na vyhliadkovú vežu.
Po ceste k autobusu sme obdivovali chovný rybník so pstruhmi dúhovými, poznávali sme stromy v zámockom parku a niekoľkostoročné
lipy pred kostolom.
Ďakujeme pani učiteľke Mgr. J.
Čapkovej za zorganizovanie tejto
exkurzie.
ODPADÁČIK
Žiaci 1.stupňa našej školy sa
20.10.2021 zapojili do detskej tvorivej súťaže, ktorú organizuje Záhorské osvetové stredisko v Senici,
s názvom ,,Odpadáčik alebo fantázia
z odpadu.“ Súťaž podnietila tvorivé
myslenie detí a priviedla k zamysle-
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niu sa, koľko predmetov, ktoré vyhadzujeme do koša sa dá ešte použiť. Do školského kola sa zapojilo 33
prác. Do obvodného kola postúpilo
19 prác. Všetky deti dostali sladkú
odmenu, ktorú poskytlo ZRPŠ pri
ZŠ Jablonica.
Ďakujeme nielen deťom, ale aj
rodičom, ktorí pomohli a inšpirovali svoje deti.
• Október - mesiac úcty
k starším
...ruky starých rodičov sú ako
pokojné pohladenie obľúbenej prikrývky. Obklopujú nás a zahrievajú na duši i na srdci a pritom nás
chránia pred zimou a ostrými hranami sveta...
Deti v školskom klube nezabudli
na svojich milých starých rodičov
a pripravili si pre nich prekvapenie.
Vyrobili magnetky, ktorými chcú
potešiť nielen oči, ale aj ich srdcia.
• Október v ŠKD
Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata...
... a tak sme sa aj my v školskom
klube detí inšpirovali „pani Prírodou“ a vyzdobili sme si náš školský
klub...
...zahrali sme si Ekohry...

...z toho, čo nám jesenná príroda
ponúka, sme si v tvorivých dielňach
vyrobili dekorácie...
...a keďže k jeseni neodmysliteľ-

ne patria tekvice, pustili sme sa do
zdobenia tekvičiek rôznych veľkostí
a tvarov...
Kolektív ZŠ Jablonica
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ČO NOVÉ
Za uplynulé mesiace a počas
prázdnin sme sa u nás v jedálni snažili deťom spríjemniť a spestriť nielen jedálny lístok, ale aj priestory
jedálne.
Vymaľovali sme a v priestoroch
vstupu do jedálne nám pribudli detské maľby ovocia a zeleniny. Za čas
a energiu vynaloženú na skrášlenie
vstupu by sme chceli poďakovať p.
Vierke Mijailovičovej, ktorá sa veľmi rada ujala tejto kreatívnej práce
a ovocie, zeleninu pre detičky namaľovala veľmi pekne a navyše bez nároku na odmenu. Ďakujeme!
Dobrých ľudí máme, našťastie,
v Jablonici dostatok. Vďaka nim v
školskej kuchyni pribudli aj nové naparováky, ktoré nám umožnia rýchlejšiu a kvalitnejšiu prípravu knedlí
alebo parených buchiet, ktoré majú
deti veľmi radi. Za tento dar ďakujeme p. Ľubomírovi Malíkovi ml..
Ing. Černeková a p. Gschwengová
z UniStavba záhrada, p. Kabaňová
a Ing. Nestarec nám prispeli na kúpu
kvalitného odšťavovača. Deti budú
mať možnosť si po obede skúsiť aj
čerstvo odšťavené ovocie, zeleninu
a dodať telu ďalšiu dávku vitamínov.
Ďalej by sme sa radi poďakovali Rodičovskému združeniu pri ZŠ Jablonica, ktoré zakúpilo pre deti v jedálni
nové podsedáky a obci Jablonica za
nové lavičky v priestoroch chodby.
Deťom je zasa o niečo pohodlnejšie
sedieť u nás na obede. :-). Verím, že

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI?

spolu s p. kuchárkami v školskej jedálni budeme aj naďalej napredovať
a skvalitňovať deťom stravu.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí
nám v úsilí pomáhajú.
Simona Dvorská, vedúca ŠJ
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Milí Jabloničania!
V mesiaci november častejšie navštevujeme naše cintoríny, aby sme sa
pomodlili za našich drahých zosnulých. Vyjadrujeme tak vieru vo večný
život, ktorý nám Pán Ježiš Kristus ponúka ako dar, podmienený jeho prijatím. On sa za nás obetoval na kríži
z lásky, aby sme sa opäť stali milovanými deťmi Nebeského Otca. Ponúka
nám odpustenie hriechov a po pozemskom živote večný život v nebi.
Tento veľký dar sme prijali už pri našom krste a obnovujeme si ho vždy,
keď konáme skutky lásky a myslíme
na Boha, ktorého chceme milovať
a zachovávať jeho prikázania. Túžiť
po nebi, po Bohu však neznamená
pohŕdať svetom alebo ľuďmi; práve
naopak, znamená to všetko prežiariť svojou láskou, radosťou, svojou
živou vierou. Veriť znamená žiť naplno svoj život s Bohom a žiť naplno
aj všade tam, kde som. Je dobré položiť si otázku, akú kvalitu má moja
viera, aké má mať vlastnosti. Chcem
Vám ponúknuť niekoľko myšlienok od
pápeža Františka, ktoré predniesol
v jednu októbrovú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána.
Viera nie je chladný a mechanický
rituál typu „musím–vykonám–získam“. Viera je otázkou slobody, otázkou lásky. Položme si preto otázku:
Čo je pre mňa viera? Ak je to hlavne
nutnosť alebo výmenné platidlo, tak
potom sme mimo, lebo spása je dar
a nie povinnosť, je zadarmo a nemož-

KVALITA NAŠEJ VIERY
no si ju kúpiť. Prvú vec, ktorú
musíme urobiť, je oslobodiť
sa od komerčnej a mechanickej viery, ktorá vyvoláva
falošný obraz o Bohu ako účtovníkovi, kontrolórovi, a nie
otcovi. No veľakrát v živote
môžeme zažiť práve takýto
„komerčný“ vzťah viery: konám určitú vec preto, aby mi
za to Boh niečo dal.
Na druhom mieste si musíme uvedomiť, že z čoho sa
rodí i znovuzrodzuje viera:
nie z nutnosti, nie z niečoho,
čo treba urobiť alebo zaplatiť, ale z pohľadu lásky, ktorý
máme prijať. Tak sa kresťanský život stáva krásnym,
ak sa nezakladá na našich
schopnostiach a na našich
plánoch, ale ak stojí na Božom pohľade. Je tvoja viera,
moja viera, unavená? Chceš
ju oživiť? Tak hľadaj Boží pohľad: venuj sa adorácii, prijmi
odpustenie v spovedi, zotrvaj
pred Krížom. Skrátka, nechaj
sa Ním milovať. Toto je začiatok viery: nechať sa milovať
Tým, ktorý je otcom.
Tretím krokom je pochopiť, že veľakrát chýba našej viere nezištnosť.
Často robíme nevyhnutné minimum,
zatiaľ čo Ježiš nás pozýva k maximu,
aké je možné. Koľkokrát sa uspokojujeme so splnením povinností – prikázaní, nejakej modlitby a podobné
aj ďalších vecí – zatiaľ
čo Boh, ktorý nám dáva
život, od nás žiada životný elán! Viera sa nemôže
obmedziť na „nie“, lebo
kresťanský život je „áno“,
áno lásky. Viera bez daru,
viera bez nezištnosti je
vierou
nekompletnou,
je vierou slabou, vierou
chorou. Mohli by sme ju
prirovnať k bohatému
a výživnému jedlu, ktorému však chýba chuť,
alebo k viac-menej dobre hranému futbalovému
zápasu, ale bez gólu: nie,
takto to nejde, chýba tam
„soľ “. Viera bez daru, bez
nezištnosti, bez skutkov
lásky, nakoniec robí človeka smutným. Môžeme si preto položiť tieto
otázky: „V akom štádiu je
moja viera? Žijem ju ako
niečo mechanické, ako
vzťah povinnosti, alebo
ako záujem o Boha? Ne-

zabúdam ju živiť tak, že prijímam Ježišov pohľad a jeho lásku?“ Nechajme Ježiša hľadieť na nás a milovať
nás; vystavme sa Ježišovmu pohľadu
a jeho láske. „A keď ma k sebe pritiahol, odpovedám mu s nezištnosťou,
s veľkodušnosťou, celým srdcom?“
Panna Mária, ktorá Bohu povedala
svoje totálne áno, áno bez ale – nie
je ľahké povedať áno bez ale: Panna
Mária tak urobila, áno bez ale – nech
nám dá zakúsiť krásu toho, keď sa zo
života spraví dar.
Milí Jabloničania!
Pomaly sa blížime ku koncu liturgického roka. V nedeľu, 21. novembra
bude slávnosť Krista Kráľa a poslednou novembrovou nedeľou začneme
Advent. V rámci Adventu by som Vás
chcel pozvať na požehnanie veľkého
adventného venca, ako sme to už
mali minulý rok. Požehnanie sa uskutoční v sobotu, 27. novembra o 17.00
h. pred kostolom. Môžete si priniesť
aj vlastné adventné vence, ktoré
Vám tiež požehnám. Druhá pozvánka
sa týka adventných rorátnych svätých omší, ktoré budú bývať v sobotu
ráno o 6.30 h. Sú to mariánske sväté
omše slávené pri sviečkach. Jedna sa
o tri soboty: 4., 11. a 18. decembra.
Už teraz Vám prajem od Pána dobré zdravie, Božiu pomoc a ochranu
Panny Márie a požehnaný Advent!
Roman Stachovič
jablonický farár
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ČINNOSŤ KST JABLONICA
V roku 2021 bola činnosť turistiky
ovplyvnená opatreniami proti pandémii Covid 19 a riadila sa možnosťami, ktoré boli týmito podmienkami dané. Medzi výnimkami boli aj
vychádzky do prírody pre skupiny
blízkych osôb (napr. rodinní príslušníci z jednej domácnosti), ktoré
tiež prispievajú k posilneniu imunity. V mesiacoch marec až máj sa
uskutočňovali len individuálne výlety
blízkych osôb do M. Karpát, borovicovými lesmi a v bližšom i vzdialenejšom okolí, ktorých sa uskutočnilo
niekoľko desiatok. Navštívili sme individuálne miesta, ktoré boli v pláne
podujatí na rok 2021, ale aj ďalšie.
Zapojili sme sa do akcie Čistý chotár
usporiadanej obcou. Pre individuálnych záujemcov o naše podujatie
Tri hrady Malých Karpát plánované na máj sme poskytli informácie
o trasách v okolí, v prípade záujmu
odovzdali pamätný list s tým, že sa
nemusia vrátiť do miesta štartu.
Uvoľnenie v letných mesiacoch
sme využili na hromadnú účasť na
plánovaných podujatiach, ďalej na
Brezovskej špacírke, Senickej mašírovke. Z celoslovenských podujatí sa
uskutočnil letný zraz v Demänovskej
doline pod Chopkom, na ktorom sa
zúčastnilo 12 našich turistov. Konal
sa tiež cyklozraz v Nižnej na Orave a zraz vysokohorských turistov
v Tatranskej Lomnici. Individuálne
aj neskoršie naši turisti absolvovali
výstup bicyklami a pešo na Kráľovú hoľu. Začiatkom septembra sme
v našej obci zorganizovali Regionálny cyklozraz, ktorý sme spojili s odloženým pochodom Tri hrady Malých

V ROKU 2021

Karpát. Zabezpečili sme hygienické
opatrenia (známe ROR), dezinfekciu
pri vstupe a na stoloch, posedenie
mimo interiéru s predpísaným odstupom stolov. Na trasách sme navštívili chatu Lesanka a novú cyklotrasu
od nej smerom na Branč. Túto niektorí aktívnejší turisti absolvovali,
ako aj kratšie trasy - Dobrú Vodu
a Katarínku. Po príchode účastníci
mali k dispozícii občerstvenie a guláš a mali počas priaznivého počasia
možnosť posedenia v exteriéri.
Počas sprísnenia opatrení
naši
turisti podnikali individuálne výlety
v malých skupinách do blízkeho okolia na trasách neuskutočnených pod-

ujatí ako aj návštevu vzdialenejších
turistických oblastí v Malých a Bielych Karpatoch, v Bore, Myjavskej
pahorkatine, Javorníkoch a Beskydoch, Manínskej a Súľovskej oblasti
aj vo Fatrách a Nízkych a Vysokých
Tatrách. Aktívnejší turisti absolvujú
výlety v prírode s rodinnými príslušníkmi pravidelne takmer týždenne,
niektorí takto navštívili prírodu aj
40 krát. Pobyt v prírode posilňuje
imunitu a pri dodržaní hygienických
podmienok sa dá takto ochrániť aj
proti ďalším chorobám.
Viac sa o uskutočnených podujatiach môžete dozvedieť tiež na facebooku na našej stránke skupiny
„KST - Klub Slovenských Turistov
Jablonica“ a na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk v rubrike
„Združenia a organizácie – Klub slovenských turistov“, kde si tiež môžete pozrieť fotografie z uvedených
podujatí KST Jablonica. KST svoju činnosť zabezpečuje aj v týchto
podmienkach. Časť administratívnej činnosti sa vykonáva pomocou
elektronickej komunikácie. Verme,
že sa vďaka zodpovednému konaniu, situácia časom upraví tak, aby
sme sa mohli spoločne stretávať pri
pobyte a pohybe v prírode v širšom
kolektíve. Radi potom privítame aj
ostatných záujemcov, ktorí sa môžu
pripojiť k podujatiam pešej a cykloturistiky, usporiadavané klubom KST
Jablonica. Podrobnosti o aktuálnych
turistických podujatiach treba zistiť
u usporiadateľov, vzhľadom na často
sa meniace hygienické opatrenia.
Stanislav Hamerlík
predseda KST Jablonica
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MAJSTROVSTVÁ SR
OZ Kynológia Jablonica - Kynologický klub Jablonica usporiadal
16. ročník Majstrovstiev SR vo výkone psov malých plemien, ktoré sa
uskutočnili na Kynologickom cvičisku
Kynológia Jablonica dňa 18. septembra 2021 pod záštitou OÚ Jablonica.
Pandémia Covid19 aj naďalej
ovplyvňuje životy a činnosť všetkých
nás, no aj napriek tomu sa aktívne
venujeme svojim blízkym, rodine,
štvornohým priateľom a aj svojím
záľubám.
V septembri tohto roka bol zorganizovaný už 16. ročník Majstrovstiev
Slovenskej republiky malých plemien. Účasť bola opätovne poznačená opatreniami Covid19, keďže hranice boli prísne kontrolované a preto
sa bohužiaľ nezúčastnili kynológovia
z Českej republiky. Ešte aj počasie
bolo premenlivé, chvíľami daždivé
ale súťažiacim to neubralo na nálade, naplno sa vrhli na súťaženie
a akcia sa vydarila na výbornú.
Na týchto majstrovstvách boli
otvorené 3 súťažné kategórie a celkovo bolo prihlásených 9 súťažných
tímov (z toho 1 nenastúpil). Zastúpenie plemien bolo rozmanité – viacero
malých bradáčov, jazvečík a shi-tzu.
• kateg. BH-SK (Skúška doprovodného psa s testom správania),
• kateg. ZMMP (Základné minimum malých plemien),
• kateg. SMP1 (Skúška malých plemien 1. stupňa).
Náplňou súťažných kategórií ZMMP
a SMP1 boli tri disciplíny: 1. pachové
práce – stopy, 2. poslušnosť, 3. obrana a špeciálne cviky malých plemien a náplňou súťažnej kategórie

MALÝCH PLEMIEN 2021

BH-SK bola poslušnosť a správanie
sa psa v pouličnom ruchu, všetko
podľa Národného skúšobného poriadku ZŠK SR.
Výkony kynologických tímov (psovodov a ich psov) posudzoval rozhodca p. Igor Malina a boli hodnotené vysokým bodovým hodnotením,
čomu predchádzala aktívna dlhodobá príprava kynológov a ich psov na
túto významnú akciu.

sučkou malý bradáč IRIS Malé uško,
3. miesto - Božena Hamerlíková so
psom malý bradáč JIMMY JOE Malé
uško.

Víťazi kategórie SMP1:
1. miesto - Karol Krajčovič so psom
malý bradáč ARON Ante Castrum
Lewa,
2. miesto - MVDr. Ján Hamerlík so

Víťazi kategórie BH-SK:
1. miesto - Martina Paníčková so
sučkou jazvečík TEREZKA,
2. miesto - Andrej Perička so sučkou malý bradáč ATTESA z Anygemu,
3. miesto - Štefan Jahelka so psom
shi-tzu RIO.

Víťazi kategórie ZMMP:
1. miesto - MVDr. Ján Hamerlík so
psom malý bradáč ILEX Malé uško,
2. miesto - RNDr. Jana Marečková
so sučkou malý bradáč GINA Malé
uško.

Tohtoročným víťazom Majstrovstiev SR malých plemien sa stal
Karol Krajčovič s malým bradáčom
Aronom s celkovým počtom bodov
290 bodov z 300. Srdečne mu gratulujeme.
Všetci súťažiaci boli odmenení hodnotnými cenami, trofejami aj upomienkovými predmetmi. Za hodnotné ceny aj zdarný priebeh celej
akcie patrí veľké poďakovanie Obci
Jablonica, sponzorom (MILKIDOG,
TEKRO, PÉDÉČKO, FAREBNÝ SVET
NA STOPÁCH, LOOP, COOP JEDNOTA
a ďalší), pánovi rozhodcovi a samozrejme členom OZ Kynológie Jablonica. Všetci títo sa postarali o zdarný
priebeh akcie, chutný guláš, občerstvenie a výbornú atmosféru.
RNDr. Jana Marečková
predsedníčka Kynológie Jablonica
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TJ TATRAN JABLONICA FUTBALOVÝ ODDIEL
Pandemická situácia v našej krajine predsa len spôsobila, že jarná časť futbalových súťaží ročníka
2020/2021 sa vôbec neodohrala. Dohral sa iba 2. ročník Sportika cupu,
keď naše „A“ mužstvo v semifinále
vyhralo nad Hlbokým 2:0 a vo finále
26. 6. 2021 na štadióne MFK v Skalici prehralo s Rybkami 0:3. Rybky
tak vyhrali obidva ročníky. Finálová
účasť je naším veľkým úspechom,
ďakujeme.
V zimnom a jarnom období r. 2021
sme využili situáciu a vytvorili nové
stanovy FO TJ Tatran Jablonica, zodpovedajúce dnešku. Pomohol nám
s tým p. Juraj Krištúfek, stal sa aj
hlásateľom pri domácich zápasoch,
no kvalita rozhlasu v parku je zlá.
Ing. Škápik a tréner M. Búran zorganizovali výmenu ochranných sietí
za bránou a tiež pieskovanie ihriska
s injektážou vo viacerých etapách
v tomto roku a bude sa pokračovať
aj na jar. Postupne sa tak vyrovnajú
drobné nerovnosti a zníži sa tvrdosť
ihriska, tzn. zlepšuje sa kvalita ihriska. Brigádu „Čistý chotár“ sme organizovali 8. 5. 2021. Zberali sa odpadky na ceste I/51 od Jablonice po
Agrovýkrm a v parku okolo ihriska.
Zúčastnilo sa 18 členov.
Futbalový ročník 2021 - 22 sa v júli
rozbehol na plné obrátky a zdá sa, že
jeho jesenná časť sa aj dohraje. Najprv začalo hrať A mužstvo. Prišli noví
hráči ako Sebastián Sloboda, Dominik Slovík a jeho brat Tomáš, Viktor
Skala, Erik Závodský, Eduard Hečko,
René Veis. Odišli J. Šnirc (H. Krupá),
B. Kolenyak a T. Benek (Hradište
pod Vrátnom), L. K. Mihalcsak skončil pre pracovné povinnosti. V novom
3. ročníku Sportika cupu sme vyhrali
v Osuskom 2:0 (Januška, T. Slovík),
potom doma so Sobotišťom 2:0 (T.
Slovík, D. Slovík). Tretie kolo, zároveň už semifinále by sa malo odohrať
na jar. V šiestej lige skupine A našej
oblasti sme odohrali zatiaľ 16 zápasov: Radošovce 2:1 a 5:0, Hlboké
2:0 a 4:1, Rybky 1:3 a 1:0, Holíč 3:0
a 0:2, Dubovce 3:1 a 1:0, Sobotište 1:1, P. Močidlany 2:1, Oreské 1:2,
Mokrý Háj 3:4, Rohov 3:0, Cerová
0:0. Zatiaľ druhé miesto v tabuľke,
skóre 32:146, góly dali: D: Slovík 9,
V. Jánošík 7, T. Slovík 6, M. Galba 4,
J. Predmeský, K. Koníček, P. Januška, P. Pitorák, E. Hečko a T. Jenčík po
jednom góle. Na jeseň hráme ešte
doma so Sobotišťom 6. 11. a Popudinskými Močidlanmi 14. 11., vonku
s Oreským v stredu17. 11. Na jar
ostávajú 3 zápasy, potom 6 mužstiev postúpi do skupiny o víťaza

oblasti spolu s piatimi najlepšími zo
skupiny B.
Mrzí nás, že sa nám nepodarilo
udržať mužstvo dorastencov. Určite
tomu dopomohla uvedená situácia
na jar, kedy sa vôbec nehralo a tiež
úzky káder dorasteneckého mužstva z jesene roku 2020. Určitým
zadosťučinením je však ich kvalita,
i keď sú ešte mladí. Roman Peterka
a Matúš Baňárek hrajú za A mužstvo, Gregor Masár, brankár Radoslav Sadloň a Adam Zubák hrajú
štvrtú dorasteneckú ligu Severozápad ZSFZ za TJ Bradlan Brezová pod
Bradlom, pričom spolu s Tomášom
Režnákom z Osuského tvoria kostru
mužstva. Andreas Malík hrá prím za
Osuské spolu s Tomášom Olahom.
Samuel Stančík hrá za dorast v Cerovej. Tomáš Čmarada a Filip Cebula
hrajú za družstvo žiakov U15, ktoré
sa podarilo po roku znovuutvoriť.
Toto mužstvo vedú Karol Klásek
a tréner Jakub Štefanka, od ktorého ako mladého 21 - ročného mládenca zo Senice je to chvályhodné,
takže mu aj touto cestou ďakujeme.
V mužstve je 11 hráčov 11-12 ročných, piati 13 roční doplnení štyrmi
14 ročnýmí, takže je to perspektívne
mužstvo. Ich výsledky: P. Močidlany
0:11 a 0:4, Rybky 2:0 a 2:2, Kunov
1:4 a 1:0, Cerová 3:1 a 2:3, Dojč
0:6 a 0:6, Hlboké 0:4 a 0:5, Mokrý
Háj 2:1. V tabuľke oblasti v skupine
A sú s 13 bodmi na 6. mieste so skóre 13:47. Góly dali T. Čmarada 6, M.
Herák 4 a J. Olah 3.
Po vedením Karola Kláska a Vladimíra Masára hrá svoju súťaž aj prípravka U11. Výsledky: Radošovce
5:1 a 6:0, Štefanov 3:3 a 7:1, Sobotište 3:3 a 2:4, Brezová pod Bradlom 0:2,Koválov 3:13, Rybky 3:3, B.
Mikuláš 2:2, Kunov 4:1, Hlboké 0:5.
V tabuľke sú zatiaľ na 5. mieste z 10
tímov, skóre majú 38:38. Góly dali
Alex Galba 15, Denis Koch 8, Jakub
Barcaj, Bruno Daniel a Marcel Zeman po 3, Marek Černek a Martin
Janák po 2, René Ligas 1.
Veríme v dobrý futbal našich mužstiev aj v ďalších zápasoch. Hráme
dedinský futbal, nemôžeme chcieť
len víťazstvá, no výkony futbalistov
v rámci svojich možností áno. Za to
všetkým našim futbalistom ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým tým fanúšikom, ktorí futbal podporujete či už
svojou účasťou na zápasoch, sponzorskými darmi, poukázaním 2%
z daní, či inými sponzorskými prostriedkami. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa starajú o chod futbalu v Jablonici.
Ing. Vladimír Šimek
Výbor FO TJ Tatran

HODOVÁ SV. OMŠA
AJ ZA ÚČASTI
KROJOVANÝCH
Neustále očakávame rôzne
prichádzajúce sviatky počas
roka, na základe ktorých väčšinou konštatujeme ako ten čas
„letí“. Leto taktiež „preletelo“
a zrazu sme zistili, že za dverami sú hody, výročie posviacky nášho krásneho chrámu sv.
Štefana kráľa, na ktoré sa domácnosti náležite pripravovali.
Deťom a mládeži síce určite pokazilo radosť rozhodnutie RÚVZ
a zrušenie púťových atrakcií
počas hodov, čo už bolo niekoľkokrát občanom komunikované.
Na druhej strane sme nepochybne radi, že aspoň hodová svätá
omša sa za daných hygienických
opatrení mohla uskutočniť, ba
dokonca po ročnej prestávke
aj za účasti krojovaných. Honosnosť nášho kroja a pestrosť
jeho farieb odela deti, mladých
i starších za pomoci rúk šikovných žien, ktoré sa s úžasným
nasadením
snažia
zachovať
tento pekný zvyk z čias minulých. Po svätej omši sa sprievod
ešte pobral k reštaurovanej soche sv. Jána Nepomuckého na
rohu rovnomennej Svätojánskej ulice, kde pán farár počas
kratučkej pobožnosti posvätil
krásne obnovenú sochu svätca
a autor reštaurovania p. Ivan
Pilný samotné dielo predstavil.
O reštaurovaní tejto sakrálnej
pamiatky sme podrobne informovali v predchádzajúcom
čísle Našej Jablonice. Na záver
ďakujeme p. Jánovi Jastrábovi
za fotodokumentáciu hodových
slávností.
Mgr. Martin Štvrtecký
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LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

Lampiónový sprievod sa stal v našej obci už tradíciou. Aj tento rok sa
v nedeľu 31. 10. 2021 o 18h. pred
miestnym cintorínom zišlo veľa detí
so svojimi rodičmi a starými rodičmi, aby pestrofarebnými lampiónmi
rozžiarili našu obec a pripomenuli si
tradície.
Sprievod dedinou smeroval na
nádvorie Obecného úradu Jablonica, kde nás čakali Divoké žienky,
ktoré nám predviedli svetelný zážitok v podobe ohňovej šou. Táto šou
nás spojila v jedno veselé publikum
a všetci sme si ju s radostnou atmosférou užili.

PRÍBEH O SVÄTOM MARTINOVI
Tento príbeh je určený predovšetkým deťom, aby vedeli, ako vznikol
lampiónový sprievod.

Martin: Dúfal som, že čosi nájdem
vo vreckách, peniaz alebo kúsok
chleba, ale nemal som už nič, čo by
som ti mohol dať.
Žobrák: Tvoj šľachetný čin zname-

Príbeh o svätom Martinovi sa odohral už veľmi dávno. V roku 316 sa
v Sabárii na území dnešného Maďarska narodil chlapec menom Martin. Keď povyrástol, zapáčila sa mu
jazda na koni a udatnosť vojakov
rímskeho jazdectva. Martin vstúpil
do rímskej légie. Ako vojak videl vo
svete mnoho utrpenia.
V jeden zimný večer sa s kamarátmi vojakmi vracali do mesta obohnaného mestskými hradbami. Pri
mestskej bráne sedel žobrák v biednom oblečení a triasol sa zimou.
Žobrák: Kľačal som na zamrznutej
zemi a prosil o pomoc, nikto si ma
však nevšímal. Ty jediný, Martin, si
sa sklonil k biednemu!

nal pre mňa o to viac. Neváhal si sa
podeliť so mnou o znak tvojej hodnosti.
Martin: Čo je znak hodnosti oproti
ľudskému životu? Jasná obloha sľubovala mrazivú noc. Obával som sa
o teba, keď som ťa videl v tvojom
skromnom odeve.
Martin mečom preťal svoj vojenský plášť napoly a polovicou prikryl
trasúceho sa žobráka. Martinovi kamaráti a okolostojaci sa Martinovi
posmievali pre jeho polovičný plášť.
To mu však nevadilo. Navyše ho
hrialo oveľa príjemnejšie teplo, ako
mu poskytoval vlnený plášť.
Martin po čase vojenské remeslo
zavesil na klinec, lebo netúžil viac

MARTINSKÉ SVETLONOSENIE
Tradícia martinských lampiónových sprievodov má v Európe i na
Slovensku pradávnu históriu. Lampiónovým sprievodom v Jablonici
sme si pripomenuli odkaz z Martinovho života, ktorý je patrónom
lampiónových sprievodov po celom
svete: „Mať odvahu, bojovať tam,
kde je to potrebné a nezabudnúť na
biednych a bezbranných okolo nás“.
V našom lampiónovom sprievode
obcou Jablonica každý zohrával dôležitú úlohu. Jeden bez druhého by
sme nevytvorili nádhernú, ba priam
až mystickú atmosféru. Dobrých
ľudí v našom sprievode bolo viac ako
200. Vďaka patrí všetkým, ktorí prišli a prispeli k jedinečnej atmosfére
tohto večera.
Nech ten krásny pocit spolupatričnosti zaznieva vo vašich dušiach aj
v nadchádzajúcom vianočnom období.
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LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
bojovať, ale pomáhať chudobným
a biednym.
Stal sa jednoduchým mníchom,
a keď neskôr vrchnosť oznámila
úmysel zvoliť Martina za biskupa,
táto myšlienka sa mu nepozdávala
a bránil sa tomu s obavami, že ne-

bude môcť byť kedykoľvek nápomocný ľuďom v núdzi. Na poslednú
chvíľu sa skryl do maštale k husiam.
Tu sa nám odkrýva význam nosenia svetiel v lampiónoch, keďže ľudia Martina potme hľadali svietiac si
na cestu lampášmi.

Martin nakoniec prijal svoju úlohu
biskupa veľmi zodpovedne a na jeho
cestách po krajine pomáhal chudobným a chorým.
Zuzana Koch
organizátorka lampiónového
sprievodu

Obrázok si môžu deti vyfarbiť.
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O PUTOVANÍ ZA DOBROM
Recenzovaná kniha: Miroslav Búran: Katkine dobrodružstvá.
Ilustrácie: Ivana Vargončíková.
Banská Bystrica : Signis 2021. ISBN 978-80-99936-17-2
Koncom októbra 2021 prišla na
svet milá kniha pre deti od asi osem
rokov od jablonického autora Miroslava Búrana Katkine dobrodružstvá. Spracovalo a vydalo ju banskobystrické vydavateľstvo Signis
orientované výlučne na pôvodnú
tvorbu slovenských autorov.

Ide o krásny a milý príbeh
o osemročnom dievčatku Katke, ktorá jedného januárového dňa stretne
dobrého plyšového potkana Fera.
Toho
jej však vzápätí uchmatne
jeho bývalý majiteľ, ktorému Fero
utiekol pre zlé správanie. Katka sa
rozhodne zachrániť Ferka, pričom sa
zoznamuje s kocúrom Archibaldom.
Všetci traja potom spolu putujú nájsť
Ferovu mamu, pritom sa zoznamujú
s krásnou mačičkou Macou a jej synčekom Murkom.
Ide o jeden ucelený príbeh rozdelený do pätnástich krátkych, dobre
čitateľných kapitol. Príbeh o porozumení, empatii, láske a vzájomnom rešpekte a úcte sa harmonicky
rozvíja a speje k milému záveru. Je
plný ľudskosti a harmónie vzťahov,
pričom rodina a priateľstvo sú na
prvom mieste. Katkine dobrodružstvá mi trochu pripomínajú knihu L.
Carrola Alica v krajine zázrakov, no
autor M. Búran má svoj špecifický
autorský štýl, ktorý jeho textom zaručuje vlastnú identitu.

Jeho príbeh je budovaný na fenoméne dobra. Ten je od začiatku až do
samého konca chápaný a „zhmotňovaný“ do pojmov domov, rodina, láska, empatia a porozumenie. Hoci sa
v príbehu vyskytujú tri konfliktné situácie (vyslobodenie Fera zo zajatia,
stretnutie sa s neposlušným psom
v parku, odmietavý postoj mamy
k ubytovaniu Katkiných priateľov),
všetky napokon vyústia do dobra
v duchu empatie a porozumenia.
Autor vykresľuje jednotlivé postavičky pomerne plasticky, nekĺže sa
po povrchu – na základe ich konania
a myslenia u nich čitateľ objavuje širšie spektrum povahových vlastností.
Najplastickejšie je snáď vykreslený
kocúr Archibald, ktorý je na začiatku
príbehu unudený, neochotný, zmierený so svojím spôsobom života, no
pod vplyvom svojich priateľov sa
mení na ochrancu a otca rodiny.
Všetky menované výstavbové elementy spôsobujú pohodu pri čítaní
príbehu, ktorý tak na čitateľov pôsobí príjemne, ľahko, hutne. No čitateľa zaujme hneď na začiatku a udržiava ho vo zvedavosti až do konca.

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.
Knihu veľmi vhodne dopĺňajú početné ilustrácie senickej ilustrátorky Ivany Vargončíkovej z Hlbokého, ktorá s vydavateľstvom už dlhší
čas spolupracuje a jej doménou je
schopnosť zachytiť základnú emocionálnu podstatu stvárňovanej situácie. Detská ilustrácia je v prípade
Búranovej knihy jedným z jej prvých
počinov; doteraz sa venovala najmä
stvárňovaniu denných situácií života
dospelého človeka. No pri pohľade
na celkový koncept knihy je zrejmé,
že atmosféru príbehu o Katke zachytila bravúrne – tak, že detský čitateľ
hneď po knihe siahne. Vargončíková
sa podieľala aj na tvorbe obálky, keď
namaľovala obrazy na jej prednú
i zadnú stranu.
Kniha je určená primárne pre deti
od asi osem rokov, no určite zaujme
aj staršie deti, dokonca aj dospelých čitateľov. Som si istá, že každého po jej prečítaní obohatí; čitateľ
získa pekný estetický zážitok. Preto
je táto kniha dobre použiteľná aj na
školskom vyučovaní v rámci literatúry. Tento príbeh v dnešnej nervóznej a agresívnej dobe pôsobí ako
katalyzátor a určite sa oplatí po ňom
siahnuť.
Autorka fotografií: Silvia Fričová
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
v mesiacoch
september - október
2021

PAMIATKA ZOSNULÝCH
Dnes na nich spomíname.
Skláňame sa nad ich hrobmi,
zapaľujeme sviece
a zdobíme ich kvetinami.

JUBILANTI:
70 rokov:

Vladimír Ďuriš
Miroslav Holubec
Jozef Kujan
Peter Madluška

75 rokov:

Mária Gáliková
Jozef Holaz
Ján Štvrtecký

80 rokov:

Anna Oslejová
Pavel Tehlár

NARODENÍ:
Matias Rehák

ZOSNULÍ:

V tento novembrový čas, keď zlatožlté lístie padá zo stromov, prichádzame na miesta pokoja a ticha,
kde odpočívajú naši najbližší. V čase
Pamiatky zosnulých sme naplnený
láskou a vďakou, navštevujeme cintoríny viac, ako po iné dni a spomíname na zomrelých, ktorí žili v našej
blízkosti. Začiatok novembra býva
spojený s vôňou chryzantém, čečiny

a blikajúcimi plamienkami sviečok.
Tu, v tichu cintorína všetky túžby
ľudských vášní už došumeli, no my
sme na nich nezabudli. Prichádzame
k hrobom našich blízkych a priateľov, aby sme sa v spomienkach vrátili
k ich životu, aby sme si pripomenuli
čo pre nás znamenali, kým sme boli
spolu. Spomíname na chvíle radosti
i bolesti zviazané láskou, ktorá ani
dnes nekončí. V duchu sa s nimi rozprávame. Naše spomienky sú tiché
a pokojné...no ich odchod nás bolí
aj po rokoch. Skláňame sa nad ich
hrobmi a dávame priestor spomienkam na časy, keď ešte ten, kto od nás
odišiel navždy, ešte žil.. Spomienky
na nich si stále nesieme a je dôležité,
aby zostali navždy v našich srdciach.
Na našich cintorínoch sú aj hroby,
ktoré sú opustené. Postojme pri nich
a položme na ne aspoň malý kvietok,
alebo zapáľme svetielko.
Na hroboch už len kvety a sviece žiaria, už pre nich navždy zmĺkol
hlas...
Anna Dingová, ZPOZ

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

Jozef Dubnička
vo veku 61 rokov
Anna Heráková
vo veku 74 rokov
Valentín Oslej
vo veku 72 rokov
Jarmila Ondrúšková
vo veku 84 rokov
Andrej Buchanec
vo veku 31 rokov
Paulina Michalíková
vo veku 87 rokov
Marta Sopóciová
vo veku 77 rokov
Pavol Funka
vo veku 20 rokov
Filoména Zubáková
vo veku 84 rokov
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