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Milí spoluobčania.
I keď už máme novoročné oslavy
dávno za sebou, dovoľte mi ešte raz
vám všetkým popriať krásny a pokojný rok 2021, samozrejme veľa
zdravia a z toho prameniaceho optimizmu. Tak, ako sme končili minulý rok, tak začíname i tento, a to
v zajatí pandémie a s tým súvisiacimi opatreniami. Nie je jednoduché
v tejto dobe sa zorientovať v rôznych nariadeniach, opatreniach, príkazoch a zákazoch, hlavne, keď sa
v neustálom kolotoči menia zo dňa
na deň, niekedy z hodiny na hodinu.
Týka sa to tak občanov, ako aj inštitúcií a úradov, náš nevynímajúc.
Prežívame ťažké časy. Z médií sa
na nás v každom momente rútia doslova katastrofické informácie, údaje, správy a scenáre, akoby obyčajný
človek nepotreboval aspoň zopár pozitívnych správ. A to všetko ovplyvňuje aj správanie sa ľudí a nazeranie
na súčasný svet a problémy v ňom,
znepríjemňuje to vzájomnú komunikáciu, kde takmer každá debata končí pri kovide.... Neskĺznime do tohto
spoločenského marazmu, popretkávaného negativizmom, skúsme sa
pozerať na svet aj inými očami, hľadajme veci, ktoré nás môžu i v tejto
neľahkej dobe aspoň troška potešiť.
Práve teraz by sme sa mali ešte viac
zomknúť, zahodiť sváry a osobné
spory, ťahať za jeden povraz a vzájomne si pomáhať.
Máme za sebou v našej obci za prvé
dva mesiace 6 kôl testovania a poviem vám, nie je to jednoduchá záležitosť, všetko to v rámci samosprávy
zorganizovať a manažovať. Samotné

testovanie je už len výsledkom administratívno – byrokratického kolotoča, ktorý sme museli podstúpiť pri
vybavovaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
- naša obec má postavenie poskytovateľa zdravotnej, na čo má z RUVZ
aj povolenie prevádzkovať zdravotnícke zariadenie – mobilné odberové miesto. No a ďalší takýto kolotoč
musíme absolvovať pred a po každom testovaní (spisovanie nových
zmlúv, rôzne hlásenia, zápisy údajov
do zdravotníckych aplikácií a pod.),
nehovoriac o tom, že naša obec „má
pod sebou“ i tri okolité obce (Osuské, Prietrž, Hradište pod Vrátnom).
Ale na druhej strane výkon testovania berieme ako službu občanom,
nakoľko štát nastavil podmienky
tak, že certifikát je potrebný takmer
všade. Ako sa hovorí, treba bojovať
a dúfať, že sa situácia čoskoro zlepší
a testovací kolotoč sa zastaví.... Pri
tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľajú
na testovaní v Jablonici – pracovníkom obecného úradu, najmä Martinovi Štvrteckému, ktorý je mojou
akousi pravou rukou, zdravotníkom
Hanke Chovancovej, Petre Regáskovej, Miške Zajoncovej, administrátorom Andrejke Baránkovej, Veronike
a Monike Hajíčkovým, Radke Dudíkovej, s ktorými sme absolvovali všetky testovania. Samozrejme poďakovanie patrí i všetkým ostatným, ktorí
sa podieľali na jednotlivých testovaniach, najmä členom DHZ Jablonica.
Popri testovacom maratóne musíme pracovať a zabezpečovať i činnosť a investičný rozvoj obce. Máme
pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej zbroj-

nice, čo bude jedna z najväčších
investícií, ak nie najväčšia, v posledných rokoch s predpokladaným
rozpočtom viac ako 250 000 €, takisto máme pripravené podklady
na rekonštrukcie miestnych komunikácií na „dolnom konci“ obce, kde
je rozpočet na všetky ulice tiež vo
výške takmer 250 000 €, (ale tu
sa budú komunikácie rekonštruovať po etapách), zakúpili sme väčší
a výkonnejší štiepkovač, aby sme
mohli postupne „likvidovať“ haluzovinu a drevný odpad na Zbernom
dvore, v procese prípravy (prieskum
trhu zadaním ponúk na vypracovanie cenovej ponuky), je inštalácia
schodiskovej plošiny pre imobilných
pacientov do Zdravotného strediska a rad ďalších aktivít a zámerov.
Samozrejme na uvedené investície
máme i finančné krytie, najmä z rezervy, ktorú sme si vytvorili po minulé roky. Takisto sme podali žiadosť
o dotáciu na zakúpenie kompostérov
do každej domácnosti a ak budeme
úspešní, každá domácnosť by mala
obdržať kompostér a sama si kompostovať príslušný bio odpad.
I napriek tejto nepríjemnej pandemickej dobe, tešme sa z prichádzajúcej jari, pozerajme na svet optimisticky, i to pomáha k udržaniu
a upevneniu zdravia a životnej pohody, čo každý z nás v tejto dobe iste
potrebuje. Na úplný záver mi dovoľte
zablahoželať všetkým našim ženám
k ich sviatku MDŽ a poďakovať sa za
všetko dobré, čo pre nás počas celého roka vykonali...
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici sa
uskutočnilo 11. februára 2021.
Rokovanie zvolal a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce. Prítomných bolo 8 poslancov, účtovníčka obce a zapisovateľ.
OZ schválilo:
- program 11. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- spôsob voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
- Štatút obce Jablonica,
- inventarizačnú správu o výsledku fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Jablonica
k 31.12.2020,
- správu hlavnej kontrolórky obce
o kontrole čerpania dotácií z rozpočtu obce Jablonica v roku 2020,
- správu o činnosti kontrolórky
obce za 2. polrok 2020.
OZ vyhlásilo:
- deň konania volieb hlavného kontrolóra obce 25. 3. 2021.
OZ určilo:
- komisiu na otváranie obálok pri
voľbe hlavného kontrolóra v zložení
Ing. Libor Dohnálek, Ing. Jaroslav
Stanek, Mgr. Eva Kosová.
OZ súhlasilo:
- s nákupom schodovej plošiny pre
imobilných do Zdravotného strediska Jablonica za cenu, vychádzajúcu
z prieskumu trhu.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 10. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa
10. 12. 2020,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica a Základnej
školy Jablonica k 31.12.2020.
Úplne znenie zápisnice so všetkými uzneseniami, informáciami a diskusnými príspevkami z 11. 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

HOSPODÁRENIE OBCE
rok 2020
Máme za sebou koniec náročného roka, tak ako vždy aj teraz treba
zhodnotiť hospodárenie obce. Rok
2020 bol pre obec Jablonica veľmi
náročný z pohľadu hospodárenia
a financií. Celosvetová pandémia
ochorenia Covid-19 sa odzrkadlila aj
v našej obci. Hoci sme mali v roku
2020 naplánovaných veľa investičných a kultúrnych akcií, bohužiaľ sa
niektoré nemohli a neuskutočnili.
Rozpočet na rok 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Jablonici ako prebytkový. Počas roka
boli robené zmeny rozpočtu na základe skutočnosti a finančných operácií, ktoré neboli zapracované v rozpočte a teraz môžeme povedať, že
hospodárenie obce v roku 2020 bolo
plusové.
Celkové skutočné príjmy k 31.12.
2020 boli vo výške 1 910 211,70 €.
Prevažnú časť zahŕňajú bežné príjmy
ktoré sa skladajú z daňových, nedaňových príjmov a z grantov a transferov. Do celkových príjmov patria aj
kapitálové príjmy, príjmové finančné
operácie a vlastné príjmy základnej
školy.
Celkové skutočné výdavky k 31.12.
2020 boli vo výške 1 546 581,05 €
a tvoria ich bežné výdavky - financovanie osobných a prevádzkových
nákladov, ktoré slúžia na chod obce,
taktiež tam patria kapitálové výdavky, výdavkové finančné operácie
a bežné výdavky základnej školy.
I napriek nepriaznivej situácii sme
v obci investovali do údržby verejnej zelene, pokračovali sme šiestou
etapou v revitalizácii historického
parku, kde sme vybudovali ďalšie
chodníky, vysadili stromy a kríky,
osadili lavičky, vybudovali osvetlenie v parku a pripravili projektové
dokumentácie na ďalšie etapy. Medzi
najdôležitejšie patrí dokončenie rekonštrukcie pavilónu mimoškolskej
činnosti a školskej jedálne, nakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a ostatných potrieb do
pripravovanej triedy Materskej školy
v tomto pavilóne. Dovybavili sme
školskú jedáleň, kde boli zakúpené
nové elektrické rúry, umývačky riadu (školská jedáleň, materská škola)
a inventár. Takisto sme veľa investovali do Materskej školy a to zakúpením výpočtovej techniky, ostatných
zariadení, detského ihriska, altánku
a rekonštrukcie miestnej komuniká-

cie pri vstupe. Obec získala návratnú finančnú výpomoc (NFV) z ktorej
financovala zateplenie Materskej
školy. Zakúpili sme taktiež výpočtovú techniku pre potreby Obecného
úradu, traktorovú kosačku pre Telovýchovnú jednotu, v obci bol rozšírený kamerový systém a taktiež
mala obec výdavky na projektovú
dokumentáciu k pripravovanej rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Zrekonštruovali sme sociálne zariadenie
v Kultúrnom dome a v Zdravotnom
stredisku. Pre potreby Obecného
podniku bolo zakúpené kontajnerové vozidlo. V neposlednom rade sa
nám podarilo investovať do opravy
a rekonštrukcie pamiatok v obci.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 je vo výške +
363 630,65 € a po odpočítaní niektorých povinne odpočítateľných účtovných položiek v celkovej výške – 26
915,44 € možno konštatovať, že obec
hospodárila v roku 2020 s celkovým
prebytkom v sume +336 715,21 €.
Tu môžeme povedať, že sme mali
za sebou celkom „úspešný rok „
z pohľadu výsledku hospodárenia,
čo však musíme zobrať do úvahy je
fakt, že v roku 2020 sme mali pokles
podielových daní oproti predpokladu z MF SR, nevynaložili sme také
výdavky aké sme mali rozpočtované
a prijali sme návratnú finančnú výpomoc.
Tu je vývoj vytváranej finančnej
rezervy od roku 2015:
rezerva na konci roka
2015

4 820,06

2016

21 779,01

2017

141 725,17

2018

339 129,30

2019

505 474,40

2020

716 627,01

Uvedené údaje preukazujú výborné hospodárenie obce i napriek
ťažkej a zložitej situácii, za čo patrí
vďaka nielen vedeniu obce, ale aj
poslancom obecného zastupiteľstva.
Záverom treba dodať, že do tohtoročného rozpočtu sme museli
zohľadniť ekonomický dopad stále
pokračujúcej pandémie. Presný dopad na rozpočet a hospodárenie obce
sa nedá predpokladať, preto sme sa
držali na úrovni roka 2020. Veríme,
že rok 2021 bude nakoniec úspešný a v obci sa nám podaria splniť
niektoré vízie a plány k spokojnosti
občanov našej obce . Samozrejme
všetko závisí od vývoja situácie ...
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
Erika Dvorská
účtovníčka
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RESPIRÁTORY
PRE SENIOROV
Oznamujeme občanom, že
Obec Jablonica má objednané certifikované respirátory
FFP2, ktoré budú zdarma distribuované naším seniorom
nad 65 rokov do poštových
schránok ihneď po ich doručení. Buďme spoločne zodpovední.

VÝHRA DETSKÉHO
IHRISKA
S radosťou môžeme oznámiť, že
po zapojení sa do súťaže bola naša
obec vyžrebovaná a vyhrala detské
ihrisko v hodnote 36 000 € od spoločnosti PLAYSYSTEM s.r.o.
Detské ihrisko by malo po dohode s vedením spoločnosti prejsť is-

tou modifikáciou tak, aby mohlo byť
umiestnené v parku. Momentálne
čakáme aj na vyjadrenie Krajského
pamiatkového úradu v Trnave. O samotnej realizácii ihriska budete samozrejme informovaní.
Mgr. Martin Štvrtecký

NOVÉ TITULY
V MIESTNEJ KNIŽNICI
A POZVÁNKA DO NEJ
Pozitívnou správou pre našich
čitateľov, ale aj pre tých, ktorí
váhajú navštevovať našu knižnicu, je zakúpenie 25 nových titulov od populárnych autorov súčasnosti, ako napríklad Dominik
Dán, Táňa Keleová - Vasilková,
Adriana Macháčová, Eva Urbaníková a ďalší. Na tomto mieste by
sme chceli veľmi pekne poďakovať manželom Marte a Jozefovi
Hazuchovým, ktorí kúpu nových
kníh sponzorsky zafinancovali
vo výške takmer 300 €. Ušľachtilé gesto na podporu miestnej
knižnice a čitateľov. Za odbornú spoluprácu ďakujeme Mirovi
Búranovi.
Taktiež je už v najbližšom
období plánovaná kúpa ďalších nových knižničných titulov
z rozpočtu obce tak, aby sme
zmodernizovali knižničný fond
našej knižnice, pritiahli starých
i nových čitateľov a napomáhali
rozvoju čitateľskej gramotnosti.
Využite túto príležitosť a navštívte knižnicu v Jablonici. Dobrá
a pútavá kniha iste poteší aj počas neľahkej situácie a lockdownu. Knižnice majú podľa COVID
automatu výnimku, čiže môžu
byť otvorené za dodržania protiepidemických opatrení.
Mgr. Martin Štvrtecký

POĎAKOVANIE
Ďakujeme iniciatívnym občanom, ktorí v rámci svojej prechádzky po chotári obce a v prírode zároveň aj pozbierajú voľne
pohodený odpad. Je to krásne
gesto, o to viac prospešné, keď
nie je možné organizovať hromadné brigády, prípadne akciu
Čistý chotár. Ešte raz ďakujeme
za vašu angažovanosť!

Z ČINNOSTI
JEDNOTY DÔCHODCOV
Rok 2020 sa niesol v znamení
pandémie na COVID-19, preto aj
činnosť seniorov bola obmedzená,
a hlavne bol zákaz stretávania sa
a organizovania podujatí.
V čase, keď ešte nebol zákaz,
uskutočnilo sa novoročné posedenie
v januári 2020, odovzdali sme štyrom
členkám ocenenie III. stupňa.
10 členov našej Jednoty dôchodcov
využilo rekondično-liečebné pobyty.
Krojovaná spevácka skupina sa
v septembri zúčastnila prehliadky
súborov v Senici.
Na krste CD Osuskej kapely, Veselej trojky a V-Band Voničky, ktoré

sa konalo v Jablonici sa zúčastnilo 16
členov.
V tomto roku sme žiaľ pre pandémiu
nemohli uskutočniť stretnutie našich
jubilantov. Túto peknú tradíciu sme
sa pokúsili nahradiť aspoň zaslaním
blahoželaní.
Samozrejme keď sa zlepší situácia
s pandémiou a obnoví sa činnosť,
plánujeme aj stretnutie s jubilantmi,
aby sme im mohli osobne zablahoželať.
Našim najstarším a chorým členom sme v predvianočnom čase
odovzdali ovocné balíčky.
Anna Dingová, JD
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Už sme spoločne zvyknutí, že každých 10 rokov sa na Slovensku koná
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Dokonca to predchádzajúce v roku
2011 aj súčasné 2021 sa uskutoční
v celej Európskej únii, čiže populačného cenzu sa v európskom priestore tohto roku zúčastní zhruba pol
miliardy ľudí. Poďme si ale priblížiť
to aktuálne sčítanie v podmienkach
našej obce.
Sčítanie domov a bytov sa
prvýkrát uskutočnilo výlučne elektronicky a prvýkrát bez účasti samotných obyvateľov. Príbytky sčitovali a údaje o nich vypĺňali poverení
pracovníci obce na základe evidencií
a dokumentácii Obecného úradu,
terénnou prácou, využitím ortofoto a street máp a vlastných znalostí obce. Sčítanie domov a bytov
prebiehalo od 1. júna 2020 do
12. februára 2021, pričom rozhodujúcim okamihom sčítania bola
polnoc na prelome rokov, je to tzv.
okamih ku ktorému bolo potrebné
vypĺňať všetky požadované údaje.
Môžeme konštatovať, že sčítanie domov a bytov, ktoré obsahovalo základné údaje o obytných priestoroch
v obci, napr. forma vlastníctva bytu,
poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie
používaný na vykurovanie a pod.,
sme zvládli na 100 %. Výstupy bude
prezentovať v priebehu tohto a budúceho roka Štatistický úrad Slovenskej republiky.
V súčasnosti ale prebieha prvýkrát elektronické Sčítanie obyvateľov, ktoré sa už dotýka aj sa-

motných občanov. Historicky prvé
elektronické sčítanie začalo 15.
februára 2021 a potrvá do 31.
marca 2021. Všetky údaje, ktoré
obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je
polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020
na piatok 1. januára 2021. Samotný
sčítací formulár je jednoduchý
so základnými otázkami a jeho
vyplnenie zaberie 6 - 10 minút,
jediné čo k sčítaniu potrebujete
je rodné číslo. Sčítanie je integrované, čiže údaje o občanovi sú čerpané z viacerých štátnych databáz
a registrov, preto bolo možné samotný formulár výrazne zjednodušiť oproti predchádzajúcim cenzom.
Vyplnené údaje vidí len Štatistický
úrad, aj to v anonymizovanej forme.
Povinnosť sčítať sa má každý občan nad 18 rokov, táto povinnosť
mu vyplýva zo zákona. Za neplnoletú osobu vypĺňa formulár
zákonný zástupca. Preto apelujeme na Vás a prosíme, aby ste sa
samosčítali a prípadne pomohli svojim blízkym, priateľom a známym na
internetovej adrese www.scitanie.
sk Samosčítanie je o to dôležitejšie
v dnešnej dobe pandémie COVID-19,
nakoľko následné asistované sčítanie zvyšuje riziko prenosu choroby.
Asistované sčítanie na kontaktnom mieste na Obecnom úrade
Jablonica a následne mobilné
sčítanie priamo v domácnosti
u vás, ktorí ste z akéhokoľvek dôvodu nemohli využiť samosčítací online
formulár alebo navštíviť kontaktné
miesto, prebehne niekedy v ob-

CELOPLOŠNÝ SKRÍNING COVID-19
V JABLONICI
Určite žiadnemu z vás neušlo, že
od januára sa v našej obci koná celoplošný skríning ochorenia COVID
-19, najprv v rámci akcie „Zachráňme spolu životy“, následne až po
súčasnosť podľa pravidiel tzv. COVID automatu. Samozrejme obce
už mali skúsenosti z predchádzajúcich testovaní v novembri, ktoré logisticky zastrešovali Ozbrojené sily
Slovenskej republiky, no tento skríning je v mnohom úplne iný a hlavne pre obce a mestá náročnejší.
Obce, ktoré chceli vytvoriť mobilné
odberové miesta sa museli stať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (!!!), čo je administratívne
a prípravou náročný proces, počí-

najúc Úradom verejného zdravotníctva SR, Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, končiac
registráciou v zdravotníckych aplikáciách, nakoľko byrokracia prebieha už aj vo virtuálnom priestore.
Dokonca naša obec zastrešuje ako
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti aj obce Osuské, Hradište pod
Vrátnom a Prietrž, čo samozrejme
prináša so sebou ešte väčšiu administratívnu záťaž, no v mikroregióne je dobré a žiaduce ťahať za jeden povraz. No samotné testovanie
nie je len o administratíve, ale aj
o logistike, organizácii a financiách.
Všetky náklady spojené s testovaním znáša obec s prísľubom paušál-

dobí od 1. apríla do 31. októbra
2021. Presný termín určí Štatistický úrad SR po konzultácii s príslušným regionálnym Úradom verejného
zdravotníctva. O samotnom asistovanom sčítaní a jeho termíne, najprv na kontaktnom mieste a potom
v teréne, budete včas informovaní
prostredníctvom komunikačných kanálov obce. Koordinátorom sčítania
v obci Jablonica, tzv. kontaktná osoba, a zároveň stacionárnym asistentom sčítania na kontaktnom mieste
na Obecnom úrade je Mgr. Martin
Štvrtecký. Funkciu mobilných asistentov sčítania budú vykonávať pracovníčky obce - Mgr. Katarína Závišová a Zuzana Križanová. Asistenti
budú riadne označený preukazom
asistenta sčítania. Aj v tejto súvislosti apelujeme najmä na seniorov,
aby si dávali pozor na podvodníkov
vydávajúcich sa za asistentov sčítania, ktorí sa v niektorých obciach
vyskytli. Obec Jablonica má k 3. 3.
2021 sčítaných 58,77 % obyvateľov.
Údaje a dáta zo SODB 2021 slúžia
ako dôležité podklady pri strategickom plánovaní a tvorbe politík od celoštátnej úrovne až po samosprávy.
Pre samosprávy je navyše Sčítanie
obyvateľov kľúčové z hľadiska budúceho prerozdeľovania prostriedkov z daní z príjmov fyzických osôb,
ktoré tvoria hlavnú zložku príjmu samospráv. Aj takto môžete pár klikmi
pomôcť svojej obci.
Mgr. Martin Štvrtecký
kontaktná osoba SODB 2021

nej refundácie nákladov od štátu
podľa počtu testovaných. Len samotné testy obstaráva štát a distribuuje pomocou okresných úradov.
Obec musí zabezpečovať ochranné
pomôcky, materiálne zabezpečenie
skríningu, organizáciu celého testovania vrátane priebežných hlásení
a nahrávania údajov do registrov
ako aj samotný personál odberového miesta. V neposlednom rade
obec, ako poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti musí zabezpečiť likvidáciu infekčného odpadu a takisto
zabezpečiť poistenie zodpovednosti
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo sú nielen administratívne
náročné, ale aj nie vôbec lacné záležitosti.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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SKRÍNING OČAMI ČLENA TÍMU
Pán starosta na predošlej strane
popísal náročnosť celého procesu
od zriadenia MOM-ky, cez logistiku,
financie až po finálne nahrávanie
údajov. Toto všetko sa deje kvôli sobote, kedy musí byť všetko a všetci
na 100 %. Osobne som sa zúčastnil zatiaľ každého testovacieho dňa
v našej obci a môžem povedať, že
obdivujem členov odberových tímov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na testovaní. Každý jeden z nich
tam trávi sobotu, aby naším občanom poskytol službu, ktorá je vyžadovaná bez ohľadu na to, aký názor

starostovi za vytvorené podmienky
a zázemie, nezištnú pomoc a určite
ho berieme všetci ako plnohodnotného člena tímu :-)
Jeden z našich politikov vyslovil
výrok: „Nepokazme si to.“ My sme
si to nepokazili, ba práve naopak
mám osobný dojem, že sme sa ako
obec počas pandémie viac zjednotili
a spojili. Áno čísla pozitívnych neboli
v čase uzávierky tohto čísla najlepšie, ale nie je určite dôvod na paniku. Stačí málo - Buďme spoločne
zodpovední.

Výsledky celoplošného skríningu
v Jablonici:
dátum testovania počet
testovaných
osôb

počet
pozitívnych
osôb

23. - 24.01.2021

1145

9

30.01.2021

1084

6

06. 02. 2021

1058

2

13. 02. 2021

1020

6

20. 02. 2021

972

8

27. 02. 2021

1050

30

Mgr. Martin Štvrtecký

alebo politické presvedčenie kto má.
A to nehovorím s akou dobrou náladou, úsmevom na tvári a prístupom
k ľuďom to dokážu.
Ako som im už aj osobne povedal,
pre mňa sú skrytí hrdinovia, nakoľko určite už spoločne zachránili ľudský život a niekto sa možno aj vďaka
nim hrá práve so svojim vnúčaťom,
no nikdy sa to nedozvieme. Odvádzajú rýchlu, spoľahlivú a precíznu
prácu, dokážu sa navzájom povzbudiť. Nebudem ďakovať každému
osobne, všetci vieme, ktorí to ste
a pán starosta už v úvode ďakoval
aj menovite. Mne je cťou byť akýmsi
nepísaným „kapitánom“ takého tímu
a kolektívu. Veľké poďakovanie patrí
ale aj Vám občanom, ktorí ste vždy
trpezliví a milí. Chápeme, že máte
toho dosť, ale snažíme sa to spoločne vždy vzájomne spríjemniť. Osobitne ďakujem občanom, ktorí sa
o nás starajú ako o svojich a taktiež
ďakujeme za sponzorské dary. Skutočne si to veľmi ľudsky vážime a je
to pekné gesto aj smerom k obci. Na
záver patrí veľké „ďakujeme“ pánovi
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BARVÍNKOVCI
V ROKU 2020
Kynológia je zjednodušene veda
o psoch. Zaoberá sa psom ako najstarším a najbližším spoločníkom
človeka. V súčasnosti už veľa vieme
o pôvode jednotlivých plemien, ich
predurčení pre určitú činnosť, o odchove mláďat, kŕmení, veterinárnej
starostlivosti, výchove a výcviku.
Dokonca máme aj psích psychológov. Dokážeme psa naučiť také veci,
ktoré sú mu ,,proti srsti“, že človek

by to nezvládol. Venujeme im lásku,
starostlivosť a veľa, veľa času.
V ostatných rokoch sa vytvorilo
mnoho cvičísk, resp. skupín, ktoré
sa venujú výchove a výcviku svojich štvornohých miláčikov. Útulkom
sa celkom dobre začalo dariť nachádzať nových majiteľov psíkom. Bol
to pozitívny jav, lebo psov bolo stále
viac a viac. Rok 2020 však obmedzil
po mnohých stránkach činnosť. Nechcem sa venovať otázke Covid 19.
Skôr tomu, že pes nie je vec ako už
bolo uzákonené. Ak sa ho rozhodneme k sebe pripútať, musíme počítať
s tým, že sa môže dožiť 12 – 13 aj
15 rokov. Toľko nám ani auto nevydrží. Je to skrátka zodpovedné rozhodnutie. Nikto nechce, aby sa pes túlal
po uliciach, ,,mojkal“ sa s okoloidúcimi, ktorí sa chorobne boja. Určite sa
nikto neteší nato, že sučka si len odbehla a o cca 60 dní porodí niekoľko
malých ,,Karl von Banhof“ či ,,Strídmixov“. A to už netreba hovoriť o psíkoch, ktorí nielen štekajú na svojich
príslušníkov inej rasy za bránou, ale
vrhajú sa strmhlav na každého blížiaceho sa ,,štvornožca“.
A!!!, preto treba psíky vychovávať
a socializovať. Učiť ich tolerancii, vyrovnanosti.
Toto všetko a ešte viac sme si dali
za cieľ, keď sme medzi riekou Myjavou a kaštieľom vybudovali kynologické cvičisko. Za 17 rokov aktívneho
organizovaného výcviku sme dokázali veľa. Priestor bol súčasťou parku
a patril ku kaštieľu. Po získaní nových
majiteľov sme fungovali v obmedzenom režime a individuálnom výcviku
ešte takmer 2 roky. 5. júla sme sa
odsťahovali. Aj v tomto bol rok 2020
prelomovým.

V januári sme začali ako vždy.
S veľkými plánmi. Výcviková sezóna
začala 1. marca a pre nás sa vlastne
hneď aj ,,skončila“ Niektorí psíčkari
mali mladé šteniatka, iní zase jedince
s našliapnutou ,,kariérou“. Jarné akcie
sa počas prvej vlny len odkladali a posúvali z týždňa na týždeň. Postupne
aj rušili. Nájsť v tejto situácii vhodný
termín a nemať problémy bolo veľmi
zložité. Napriek tomu sa podarili Ing.
Štefanovi Hamerlíkovi zložiť skúšku

SVV1 a absolvovať Oblastnú výstavu NO v Trsticiach. Získal hodnotenie
,,výborný“. Jana Kratochvílová vycestovala do Košíc na Špeciálnu klubovú
výstavu Tu získala so svojimi kern teriérmi titul Slovenský šampión šteniat
a Slovenský veterán šampión. V Lábe
na oblastnej výstave V1.
Jednou z oblastí našej činnosti napĺňajúcich vyššie uvedené myšlienky
bol záchranársky výcvik. Prostredníctvom ukážok sme robili osvetu

najmä medzi deťmi. Sprostredkovali
sme im kontakt so psom, ktorého sa
nemuseli báť, odpovedali ma množstvo zvedavých otázok, veľa vysvetľovali. Navštívili sme dva tábory
s dennou dochádzkou. Super deti boli
v Plaveckom kempe PK Aqua Senica.
Svoje zručnosti sme si zdokonalili na cvičeniach Spoločnej jednotky
Civilnej ochrany pre potreby územia
(okresy Senica a Skalica). 1.8. sa

stretli vo VTSU Záhorie viaceré záchranné zložky, naši dobrovoľníci zo
Senice, Skalice a Trnavy, dobrovoľní
hasiči z DHZ Podbranč Dolná dolina. Spoločne sme si precvičili rôzne
techniky a taktiku záchrany na vodnej ploche pod vedením certifikovaného inštruktora vodnej záchrany.
So záujmom sme sledovali ukážku
potápania. Na záver sme si precvičili
vždy veľmi potrebnú prvú pomoc.
22.8. sme sa zúčastnili sústredenia
Spoločnej jednotky Civilnej ochrany
pre potreby územia SE, SI, TT. Na
troch stanovištiach prebiehali samostatne činnosti: prvá pomoc pri dopravnej nehode, obsluha technických
prostriedkov (motorové čerpadlo, motorový rosič) a základy istenia pri výkone záchranných prác. Na záver sme
si skúsili založenie ohňa bez použitia
zápaliek a zapaľovača, kresadlom.
Menej zábavná činnosť je pátranie
po stratených osobách. Ako v každom období aj v súčasnosti sú medzi nami ľudia, ktorí nezvládnu tlak
osudu a rozhodnú sa ujsť pred problémami, skoncovať so životom. 3.10.
sme sa zapojili do pátrania po 36
– ročnom Petrovi Ondrovičovi z Rovenska. Pátraciu akciu organizoval
v spolupráci s políciou Pohotovostný
pátrací tím, CaSaVit Rescue Slovakia,
Bratislavská kynologická záchranná brigáda, SarDA Slovakia Rescue
Dogs. Pátranie prebiehalo v lokalite
Podbranč Majer. Boli sme rozdelení
vo viacerých skupinách.
Na jeseň sme v minulých rokoch
tradične pokračovali v akciách pre
deti v škole. Vzhľadom k chorobnosti žiakov sme Jablonickú trefu, súťaž
v streľbe zo vzduchovky a V núdzi
poznáš priateľa, školské kolo Mladého záchranára museli zrušiť.
Kynologické akcie na Slovensku
boli zrušené. V podstate činnosť spo-

čívala v individuálnom tréningu alebo
podľa opatrení v skupinách. Počas
celého roka pokiaľ bolo možné, trénovali sme v spriatelených kynologických kluboch mimo Jablonice. Na
záver chcem poďakovať za pomoc
a spoluprácu obecnému úradu, obecnému podniku a majiteľom kaštieľa.

Mgr. Anna Hamerlíková
Predsedníčka Kynologického
klubu Barvínek Jablonica
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Z ČINNOSTI KST JABLONICA
V ROKU 2020.
V roku 2020 bola činnosť turistiky
ovplyvnená opatreniami proti pandémii Covid 19 a riadila sa možnosťami, ktoré boli týmito podmienkami
dané.
V januári sa delegovaní členovia
11.01.2020
v
Holíči
zúčastnili
Valného zhromaždenia
KST
–
región Senica, kde bol prijatý aj plán
činnosti regiónu na rok 2020. Na

vej a 21. 2. 2020 sa konala výročná členská schôdza, na ktorej sme
schválili vlastný plán činnosti.
Ďalšia činnosť v jarnom období bola
výrazne obmedzená sprísnenými
hygienickými opatreniami.
Medzi výnimkami boli však aj
vychádzky do prírody pre skupiny
blízkych
osôb
(napr.
rodinní
príslušníci z jednej domácnosti),

nejšom okolí, ktorých sa uskutočnilo
viac ako 40. Navštívili sme individuálne miesta, ktoré boli v pláne podujatí na rok 2020, ale aj ďalšie. Pre
individuálnych záujemcov o naše
podujatie 3. hrady 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. Objavili sme

jeho základe sa konal aj 21.1.2020
regionálny zimný zraz na Brezovej,
v rámci ktorého sa uskutočnil výstup
na Klenovú.
Dňa 15. 2. 2020 sme absolvovali výstup na vrchol Tŕstie pri Buko-

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 vzdiale-

pri výletoch na menej navštevované miesta krásne zákutia prírody
pri Rudave, v Bori a M. Karpatoch
– napr. Milošovo skalné oko, prírodnú pamiatku Ľahký kameň s jazierkami, pamätné miesta a odpočívadlá
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s informáciami na náučných chodníkoch a ďalšie. Zo vzdialenejších
výletov spomeniem Podkylavu, Polianku, Haluzickú tiesňavu, Kľak, Javorinu, Lopeník, Adamov, Gazárku,
Košariská, Vrbovce, Kuželov a tiež
mnohé iné.
Uvoľnenie v letných mesiacoch
sme využili na hromadnú účasť na
plánovaných podujatiach. V Studienke sme sa zúčastnili na Letnom
regionálnom zraze turistov, ďalej na
Brezovskej špacírke, kladenia vencov na Bradle, Senickej mašírovke
a pochode Po stopách Márie Terézie v Holíči s návštevou kaplnky pri
Kopčanoch, Mikulčíc a Skalických
rybníkov. Z celoslovenských podujatí bol zrušený turistický iba zraz
v Slovenskom raji, na ktorý už mali
naši turisti zabezpečené ubytovanie.
Konal sa cyklozraz na Orave, ktorý
sa prekryl s našim podujatím a Zraz
vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici, v tom termíne sme
absolvovali aj výstup bicyklami na
Kráľovú hoľu.
Začiatkom septembra sme v našej
obci zorganizovali Regionálny cyklozraz, ktorý sme spojili odloženým
pochodom 3 hrady M. Karpát. Zabezpečili sme hygienické opatrenia
(známe ROR), dezinfekciu pri vstupe a na stoloch, posedenie mimo
interiéru s predpísaným odstupom
stolov. Na trasách sme navštívili Suchánku, Rakovú, Bojkovú, Katarínku, Planinku a Dobrú Vodu.
Od októbra po sprísnení opatrení
a začiatku testovania sme do Silvestra znova podnikali len individuálne výlety v malých skupinách do
blízkeho okolia.
Viac sa o uskutočnených aj plánovaných podujatiach a histórii KST
môžete dozvedieť tiež na facebooku
skupiny KST 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,
ako aj Oblastný kalendár na rok 2021
a ďalšie informácie o našej činnosti.
Verme že sa vzhľadom na začatú
vakcináciu a naše zodpovedné konanie sa situácia časom upraví tak,
aby sme sa mohli spoločne stretávať pri pobyte a pohybe v prírode.
Radi potom privítame aj ostatných
záujemcov a tiež sa môžeme pripojiť k podujatiam pešej aj cyklo-turistiky, ktoré sú v obci usporiadané
inými organizáciami, často aj s rovnakými cieľmi. Aktuálne podrobnosti o turistických podujatiach treba
zistiť u usporiadateľa vzhľadom na
často sa meniace hygienické opatrenia.
Stanislav Hamerlík
predseda KST

NA SLOVÍČKO S MISS
ZÁHORIA 2020
To, že na Slovensku krása kvitne a slovenské dievčatá patria medzi najkrajšie na svete je už svojím spôsobom rokmi overená pravda široko ďaleko. No Záhoráčky patria bezpochyby medzi úplnú špičku a každý Jabloničan
bez zrakovej poruchy iste súhlasí, že v našej dedinke sú úplne tie najkrajšie
:-) Som rád, že túto myšlienku v roku 2020 naplno potvrdila Veronika Brunclíková, ktorá sa na jeseň stala víťazkou 5. ročníka súťaže MISS Záhoria,
a ktorú som si pozval na slovíčko...

Veronika na úvod ešte raz veľká gratulácia k nezabudnuteľnému osobnému úspechu a reprezentácii krásy našej obce :-) Pre
čitateľov treba uviesť, že som Ti
víťazstvo predpovedal pred samotnou súťažou a ako budúcu
víťazku vopred pozval na interview.
Ahoj Martin, veľmi pekne Ti ďakujem. Pamätám si tvoju predikciu
a pozvanie na rozhovor, rovnako si
pamätám, ako som sa červenala nakoľko som neverila, že súťaž vyhrám.
Ako správna MISS by si sa
nám mohla na úvod predstaviť,
určite už máš nejaké študijné
a pracovné skúsenosti, záľuby...
Prípadne nám prezraď nejakú
zaujímavosť o sebe.
Medzi strednou a vysokou školou
som pôsobila tri roky na trhu práce,
z toho jeden rok som externe študovala vysokú školu. Momentálne
študujem prvým rokom na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
na fakulte sociálnych vied, študijný
program Komunikácia a marketing

vo verejnej politike a verejnej správe. Výučba prebieha online. Svoj
voľný čas úplne najradšej trávim so
svojím priateľom, ktorého milujem
najviac na svete a nakoľko mám veľmi rada pohyb a s priateľom či kamarátmi neradi sedíme doma, chodíme na prechádzky a rôzne výlety,
lezieme na rôzne hrady a zrúcaniny.
Aby toho pohybu nebolo veľa, veľmi
rada pečiem, či už zdravé múčniky
alebo koláče či keksíky plné masla
a cukru.
Vráťme sa ale k téme „beauty“ a poďme od počiatku. Určite skoro každú mladú slečnu/
dámu v istom veku zaujme oblasť krásy a módy, žena sa chce
páčiť iným, ale aj sama sebe. Čo
Ťa viedlo k tomu, že si sa oblasti skrášľovania sa a módy začala
venovať možno viac ako väčšina
nežnejšej časti populácie? Čo by
si možno odporučila dievčatám?
Nemyslím si, že sa oblasti krásy
a módy venujem viac ako iné ženy
v mojom veku. Páči sa mi, keď je
žena upravená a vie sa prezentovať.
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Kedysi som sa líčila viac ako teraz.
Zmenu úpravy zovňajšku pripisujem
ako zmene osobnosti tak aj dospievaniu. Mám rada jemné, decentné líčenie a jednoduchý outfit s nejakým
zaujímavým prvkom.
Veľmi by ma zaujímalo, ako si
sa dostala k súťaži MISS Záhoria? Predpokladám, že si sa nezobudila jedného dňa a nepovedala si: „Tak tu som niečo našla
na internete, prihlásim sa a vyhrám to.“ :-) Pýtam sa aj preto,
že vstup, i keď zatiaľ do neprofesionálneho modelingu nie je len
tak jednoduchým rozhodnutím.
Človek ide doslovne s „kožou na
trh“ a určite to chce dávku odvahy, sebavedomia a viery vo vlastné schopnosti.
Asi ťa sklamem, ale presne tak to
bolo. Éra modeliek ma držala v roku
2013, kedy táto oblasť zažívala najväčší boom medzi mladými slečnami
a ja som bola oslovovaná skautami
z rôznych agentúr. Do Miss Záhoria
som prišla načerpať nové skúsenosti a spoznať nových ľudí. Modelingu by som sa v budúcnosti venovať
nechcela. Pevne verím, že mám na
viac než byť len peknou tváričkou.
Tak poďme k samotnej súťaži...
Ako si sa prihlásila do súťaže?
Bol nejaký úvodný casting, kde
vyberali z prihlásených dievčat,
alebo akou formou boli vybrané
samotné finalistky? Keď si postúpila medzi finalistky verila si,
že by si mohla uspieť?
Do súťaže som sa prihlásila cez
internetový formulár. Tento som
vypísala podľa inštrukcií a pridala
fotku postavy a tváre bez mejkapu. Vybrané dievčatá boli kontaktované mailom s ďalšími inštrukciami. Fotky, editoriál a rozhovory boli
natáčané v Bory Mall v Bratislave.
V Boroch sme sa všetci videli prvýkrát. Najskôr nás vizážistky nalíčili,
nasledovalo prvé fotenie v rúškach,
výber a fotenie v prvom outfite od
návrhárky Ľubice Cintulovej, fotky
s korunkou, výber a fotenie v druhom outfite od Mariána Hornyaka,
natáčanie detailov outfitu, prelíčenie vizážistom z Douglas, nasledovalo točenie editoriálu a nakoniec
video z nákupného strediska a na
streche Bory Mall. Pamätám si, že
v deň natáčania som vstávala o 6:00
ráno a naspäť do postele som padla
únavou o 6:00 ráno nasledujúci deň,
kedy som o 8:00 mala vstávať na vyučovanie, vtedy ešte prezenčne na
univerzitu v Trnave.
Dievčatá ma podporovali a verili
v môj úspech, boli moja obrovská
podpora. Ja sama som svoju výhru
nepredpokladala i keď mi to každý
predpovedal, nakoľko ako som avizovala už vyššie, tejto oblasti sa venovať neplánujem. Výhra ma veľmi
prekvapila a i keď som o ňu nestála,
nakoľko tam bolo veľa dievčat, ktoré
o korunku stáli viac ako ja, som za
ňu doteraz veľmi vďačná.

A ako samotné finále prebiehalo, keďže z dôvodu pandémie
COVID-19 nemohlo byť s účasťou verejnosti? To Ťa asi trošku
mrzí dosiahnuť jeden z životných
úspechov takpovediac za zatvorenými dverami...
Finále nebolo nijak pompézne,
skôr komorné, čo mrzelo aj majiteľku súťaže Soňu Postovú. Večer
pred samotným finále mi majiteľka
súťaže volala, že som postúpila medzi hlavné finalistky. Korunovanie sa
odohralo na Golfovom ihrisku v Skalici. Nádherné šaty ktoré sme mali
oblečené na finálnych fotkách nám
poskytol salón Lirio Holíč. S korunkami, šatami a krásnym líčením od
Simonky a Zuzky sme sa cítili ako
princezné. Najviac ma mrzí, že tento
úspech so mnou nemohli na mieste
zdieľať rodičia.
No a poďme ešte nahliadnuť
do zákulisia, pretože tam sa
deje to dôležité, tam sa „pečie“ úspech... Určite neprezradím tajomstvo, že vizážistkou
súťaže MISS Záhoria je veľmi
šikovná (už) Jabloničanka Simona Škvarková - Annomissart
Makeup Artist, ktorá pripravuje
nielen MISS Záhoria, ale pôsobila aj v MISS Slovensko, MISS
Horehronie a pracuje na ďalších
dobrých projektoch. Odviedla
super prácu aj u Teba... Asi Ti
trochu psychicky pomohlo, že si
tam mala niekoho známeho, nie?
:-) A ako prebiehalo napríklad
také fotenie? Dobre sa Ti pracovalo s vedením súťaže a celým
štábom okolo? Keďže si vyhrala
predpokladám, že áno :-)
Simonku som pred súťažou nepoznala, hoci žijeme obe v Jablonici. Simonka je úžasný človek, veľmi

vtipný a úprimný. Som veľmi vďačná,
že nás súťaž spojila a že tam mohla
byť s nami. Moja druhá psychická
podpora zo štábu bol určite vizážista z Douglas, ktorý mi upravoval
make-up počas natáčania editoriálu
v predajni Martinus v Bory Mall. Víťazstvo mi rovnako predpovedal už
na mieste.
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Súťaž ako i samotné natáčanie
a fotenie bolo veľmi uponáhľané a nie
veľmi dobre organizované, nakoľko
sme mali málo času a veľa práce.
Vyskytlo sa niekoľko chýb, ktoré ale
vedenie súťaže ihneď vyriešilo. Všetkých nás nakoniec mrzelo iba to, že
sme sa nestihli počas súťaže lepšie
spoznať na viacerých sústredeniach.
Počas súťaže sú dievčatá
vždy perfektne „nastajlované“
a usmievavé. No zvládnuť všetko
je asi relatívne náročná úloha,
že? Aké sú vzťahy medzi dievčatami počas takejto súťaže? Priateľské a veselé alebo tam panuje
tvrdá rivalita?
Dievčatá, kolegyne, boli veľmi kamarátske, navzájom sme sa podporovali a veľa sme sa nasmiali. Každá
z nás si odtiaľ odnášame minimálne
jednu kamarátku a 8 známych. Veľmi sa teším napríklad na stretnutie
so Šárkou po skončení lockdownu.
Tak MISS Záhorie za rok 2020...
Aké sú plány do budúcna, resp.
máš v oblasti modelingu niečo rozpracované? Chceš sa modelingu vôbec venovať naďalej? A čo by si chcela dosiahnuť
v osobnom živote?
Ako som už vyššie spomenula,
modelingu sa ďalej venovať neplánujem, aspoň nie profesionálne. Získala som cenné skúsenosti a viem,
že to nie je ľahká a v dnešnej dobe
bezpečná práca. V profesijnom živote sa chcem zamerať na inú oblasť,
ktorá ma už roky láka. Čo sa týka
osobného života, prežívam najkrajšie obdobie. Mám najlepšieho priateľa na svete, na univerzite sa mi darí
a mám tam skvelých kolegov, na
ktorých sa po skončení lockdownu
a obnovení prezenčnej výuky na VŠ
nesmierne teším. Radujem sa i z pomaly prichádzajúcej jari. Nemôžem
sa dočkať výletov a stretnutí s priateľom, kamarátmi a rodinou, v rámci
pandemických možností.
Čo by si chcela odkázať na záver ešte naším čitateľom?
Určite nech v momentálnej pandemickej situácii neupadajú do smútku.
Stále nám nikto nezakázal usmievať
sa a radovať. Môžeme chodiť do prírody, čítať, študovať, skúšať a zdieľať nové recepty či vylepšiť interiér
v dome, byte či ten svoj osobný.
Verím, že čokoľvek chcete dosiahnuť, musíte pre to niečo spraviť. I keď je to iba zaslanie jedného
formuláru, poslanie jednej SMSky či
nazutie topánok na behanie. Nikdy
nevyhráte v lotérii ak si nepodáte
tiket.
Veronika ďakujem Ti v mene
svojom aj v mene čitateľov za
veľmi zaujímavé interview a nahliadnutie do tvojho súkromia
a do zákulisia súťaže krásy. Prajem všetko dobré!
Mgr. Martin Štvrtecký
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PRÍHODY Z LESA
MIRO BÚRAN

Vážení čitatelia, prinášame vám druhú časť z pripravovanej knihy poviedok Príhody z lesa od autora Mira Búrana.
Aj napriek nepriaznivej situácii sa ju autor pokúsi v tomto roku vydať, o čom budete iste informovaní.

Pytliak.
Nie, ani ostatný incident s kočíkom nás neodradil od
prechádzok lesom. Dvaja chlapi a pes sa predsa nedajú
len tak zastrašiť. „Čo ťa nezabije, to ťa posilní,“ spomenul
som si na známe klišé a odhodil strach.
„Ozaj, a prečo si jí dal také čudné méno?“ ukázal som
na práve miznúcu fenku.
„Čudné, šak podla tej princeznej, né?“
„Cože, ty a rozprávky, to mi nejak nepasuje,“ zarehotal
som sa.
„No a šak sa na ňu kukni, jaká je pjekná.“
„To by tu najprv mosela byť.“
„Lada, de si zas v rici?“ zrúkol kamoš.
Nereagovala, práve zachytila líščiu stopu, ktorá ju unášala hlboko do lesa.
„To snád neni pravda, už zas, Lada, ty potvoro, ke mne!“
Márne sa ju snažil privolať späť. Keď farbiar zacíti pach
krvi, nie je cesty späť. Našťastie dnes nebolo horúco.
Práve naopak, bolo pod mrakom. Dážď nám doslova visel
nad hlavami. Už teraz mi bolo jasné, že som nezvolil dobré oblečenie. Mal som na sebe tričko a kraťasy, aspoň že
obuv som mal turistickú.
„Nezmokneme?“
„Neboj sa, letný déšč ti neublíží, neubudne z teba,“ doberal si ma kamoš.
„Ej veru, mohlo by ze pet kíl ubudnúť.“
„Mosíš chodzit častejší po lese a pújde to!“
„Keď mne to častejší nevychádza.“
„Tak potom, jak sa ríká, žer méň!“ zasmial sa kamoš.
Srandovali sme, lebo sme netušili, čo nás čaká. Keď
sme sa dotrepali na miesto, kde pred týždňom stál spomínaný kočík, začalo slušne mrholiť.
Hneď som si naň spomenul. Ktovie, či tu ešte je. Rozhliadol som sa po okolí a vtom som ho uvidel; ležal prehodený v kríkoch.
„Aha, tu je!“ zvolal som.
„Co zas?“ spýtal sa kamoš otrávene.
„Šak ten kočík.“
„Jáj, ten, asi tu nekemu zavadzal, tak ho odhodzil.“
„Jak to bolo s tým straceným deckem, si mi to nedopovedal; co ti hovoril foter?“
„Jáj, hento je len báchorka, nigdo sa ve skutečnosci
nestracil, ale to o tem pytlákovi je ozaj pravda.“
„Co, o jakém pytlákovi?“ nechápal som. Jemné mrholenie sa postupne menilo na dážď. Boli sme už riadne
vysoko a Lada stále nikde. Kričali sme, pískali, no stále

nič. Vedel som, že hore na kopci je posed. Tam by sme
sa mohli skryť pred dažďom, lenže najprv musíme nájsť
Ladu. Pridali sme do kroku. Zablyslo sa a po pár sekundách sa ozvala ohromná rana. Trhlo mnou, od ľaku sa mi
prudko rozbúšilo srdce. Už len toto nám chýbalo.
„Mosíme ju čím skúr najít, lebo to nedopadne dobre!“
urgoval som kamoša. Kvôli búrke sa oveľa rýchlejšie zotmelo, prekvapilo nás to. Vďaka Bohu za moderné výdobytky dnešnej doby. Inak by sme boli v peknej kaši,
napadlo mi. Vybral som z vrecka mobil a zapol baterku.
Odrazu sa mi všetko zdalo oveľa väčšie. Stromy naokolo pôsobili naozaj strašidelne a hustý dážď tomu dodával
naozaj ponurú atmosféru.
„Lada!“ revali sme z plných pľúc. Striedavo raz jeden,
raz druhý. Videli sme, že to nemá zmysel najmä v tomto počasí. Rozhodli sme sa, že sa ukryjeme na posede.
Predsa len je odtiaľ lepší výhľad. Uschneme a počkáme
hoci aj do rána. Ladu v tom predsa nemôžeme nechať, je
to naša parťáčka. Keď sme sa priblížili k posedu, zmocnil
sa ma rovnako nepríjemný pocit ako minule.
„Negkto tu je, pozoruje nás, cítim to,“ zašepkal som.
„Co furt vymýšláš, nigdo tu neni,“ zahriakol ma kamoš.
Zodvihol som mobil a začal som ním pohybovať v čo najväčšom rádiu. Nikoho som však nevidel, tak som mu dal
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za pravdu. Asi mi z toho strachu už prepína. Konečne
sme sa vyštverali na posed. Páchlo to tam zatuchlinou a potom. Na drevenej prični bol prestretý starý
perzský koberec. Presne taký istý mala babka v obývačke, napadlo mi. V rohu ležala pohodená stará deka.
„Cítiš to, negdo tu bol.“
„Já nic necícím, enem smrad, daj už s tým pokoj, Lada
ke mne!“ zrúkol a vtedy som ju zbadal. Behala zmätene
okolo posedu. Cítila nás, ale nevedela sa k nám dostať.
Obaja sme zišli dolu po rebríku. Bola cela šťastná, že nás
vidí. Kňučala od radosti.
„Aha, krev!“ ukázal som jej na papuľu.
„To neni jej, to bude tej líšky, co ju naháňala,“ vysvetľoval mi kamarát.
„Dúfám, že nebola besná,“ hlesol som.
„Ty furt mosíš vidzet šecko zlé, nic jej nebude, nevymýšlaj, šak je zaočkovaná!“ zahriakol ma.
„Co včil pravíme?“
„Nic, vyneseme ju hore a dočkáme, dokál neprestane
pršat“ rozhodol kamoš. Nebola síce najľahšia, ale spoločnými silami sme ju vyteperili hore. Vrtela chvostom a od
radosti si cvrkla.
„Lada, ty hovado, nehambíš sa!“ hrešil ju kamoš.
„Šak ju nechaj, kukni, jak sa teší, chudina.“
Zablyslo sa a vtedy som ju uvidel − siluetu muža v čiernom kabáte. Lada sa hlasno rozbrechala.
„Vidzel si to, co já, alebo sa mi to len zdálo?“
„No, kurva, práveže vidzel, to bude on!“
„Gdo, o kem vypráváš?“ nechápal som.
„Ten pytlák, co tatík spomínal, že ho tu zastrelili,“ odvetil s kamennou tvárou.
„Myslíš snát postrelili?“
„Ale hovno, zastrelili a on sa tu furt motá, že vraj nesce
odejít.“
„Bež do rici s týma hlúposcama, aj bez teho mám dobre
nahnané,“ rozčúlil som sa.
„Ked mi nevjeríš, opýtaj sa tatu sám,“ ohradil sa kamarát. Čakali sme tam dobré dve hodiny, kým dážď ako-tak
ustal. Unavení a premočení sme nadránom došli do dediny. Strhával som sa pri každom prasknutí, pri každom
pohybe vetra. Ladu mal kamoš celý čas na vôdzke pre
istotu ju už nepustil. Nemienili sme si to celé zopakovať,
ani náhodou. Na druhý deň mi jeho otec − poľovník, rozpovedal príbeh o zastrelenom pytliakovi, ktorý vraj nechce opustiť les a občas ho v ňom vraj vídať. Dokonca mu
tam postavili pomník.
„Myslel sem, že patrí nejakému lesnému robotníkovi.“
„Ale coby, to je teho pytláka, to mu dala postavit jeho
žena.“
Keď mi to dopovedal, krvi by sa vo mne nedorezal.
„Robíte si srandu, či to naozaj?“ habkal som.
„Neboj sa, mrtvý ti neublíží teho sa netreba bát, to skúr
živý,“ usmial sa kamošov otec a šiel si zapáliť.
„Aký otec, taký syn,“ napadlo mi a bol som rád, že vonku prší, dnes sa mi nikam nechcelo.

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom
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Z MATRIKY 2020
Počet obyvateľov k 01.01.2020 - 2254
Počet obyvateľov k 31.12.2020 - 2242
Narodili sa ...
07.01.2020
07.01.2020
15.01.2020
27.01.2020
20.02.2020
02.03.2020
16.04.2020
16.06.2020
15.07.2020
21.07.2020
01.08.2020
14.08.2020
14.10.2020
18.10.2020
22.10.2020
11.11.2020
12.11.2020
06.12.2020
10.12.2020
29.12.2020

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

Michal Bachár – rodičia Zuzana a Vladimír Bachárovci
Kristína Mikúšková – rodičia Lenka Jahelková a Jaroslav Mikúšek
Peter Cisár – rodičia Vladimíra Šafáriková a Ing. Peter Cisár
Michal Búran – rodičia Mária a Tomáš Búranovci
Veronika Heráková – rodičia Natália a Radoslav Herákovci
Martin Tomek – rodičia Michaela a Martin Tomekovci
Samuel Krutý – rodičia Jana a Jozef Krutí
Pavol Malý – rodičia Elvíra a Pavol Malí
Nikola Červinková – rodičia Ing. Silvia Červinková Morávková a Ján Červinka
Tamara Mozoličová – rodičia Michaela a Ladislav Mozoličovci
Tereza Tamajková – rodičia Mgr. Lenka Kopecká a Pavel Tamajka
Amália Dobročanová – rodičia Lenka a Miroslav Dobročanovci
Lea Lemešová – rodičia Dominika a Tomáš Lemešovci
Emma Kováčiková – rodičia Nikoleta Závodná a Lukáš Kováčik
Nella Omastová – rodičia Katarína Bulková a Ľubomír Omasta
Ella Karaffová – rodičia Ing. Kristína a Tomáš Karaffovci
Diana Kadlečíková – rodičia Lucia a Andrej Kadlečíkovci
Patrik Bardoň – rodičia Gabriela Polakovičová a Patrik Bardoň
Erik Pulman – rodičia Dana Bachnová a Erik Pulman
Vivien Heman – rodičia Zuzana a Matúš Heman

Opustili nás ...
05.01.2020
19.01.2020
10.02.2020
12.02.2020
25.02.2020
20.03.2020
25.03.2020
26.06.2020
25.07.2020
25.07.2020
28.07.2020
29.07.2020
14.08.2020
08.09.2020
18.09.2020
08.10.2020
19.10.2020
21.10.2020
31.10.2020
12.11.2020
07.12.2020
23.12.2020

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Anna Pribilová vo veku 89 rokov
Rudolf Tipan vo veku 59 rokov
Michal Mikuláš vo veku 97 rokov
Valéria Žáková vo veku 86 rokov
Milan Valent vo veku 75 rokov
Stanislav Malík vo veku 67 rokov
Jozef Jánošík vo veku 89 rokov
Alojz Veselý vo veku 85 rokov
Jozef Konopa vo veku 49 rokov
Ladislav Riedl vo veku 89 rokov
Jozef Morávek vo veku 87 rokov
Eva Vignátová vo veku 83 rokov
Mgr. Anna Poláková vo veku 83 rokov
Mária Peričková vo veku 88 rokov
Milan Jankovič vo veku 74 rokov
Milan Herák vo veku 70 rokov
Štefan Vacula vo veku 79 rokov
Štefan Koporec vo veku 90 rokov
Anna Michalcová vo veku 64 rokov
Helena Štefaňáková vo veku 89 rokov
Michal Mesároš vo veku 95 rokov
Libuša Kuklová vo veku 53 rokov

Zosobášili sa ...
07.03.2020
30.05.2020
07.06.2020
20.06.2020
11.07.2020
15.07.2020
18.07.2020
14.08.2020
15.08.2020
12.09.2020
19.09.2020
10.10.2020
10.12.2020

Adrián Kotras a Dagmara Brezovská
Daniel Kubíček a Nikola Maršová
Vladimír Bachár a Zuzana Lőrinczová
Juraj Pavlík a Kristína Tomková
Michal Medlen a Michaela Saková
Peter Hečko a Adriána Kálayová
Radovan Valachovič a Klaudia Ščepková
Marek Vavro a Lenka Hejtmánková
Ján Beňo a Denisa Kalmanová
Ján Tomek a Karla Malíková
Ján Horňák a Lenka Oravcová
Filip Michalička a Simona Vulganová
Promise Eze Uche a Barbora Švajdová

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
v mesiacoch
január - február
2021

Jubilanti:
h70 rokov:

Ľudmila Jurovatá
Dušan Ďuriš
Oľga Sládková
Vladimír Beňa

h75 rokov:

Štefan Miča
Ivan Jurovatý
Vlasta Vachová
Marta Andrášiková
Gabriel Kuzlbauer

h80 rokov:

Magdaléna Nestarcová
Valentín Žák

h90rokov:

Barbora Peričková

Narodili sa:
Jakub Búran
Jakub Szojka
Martin Janšík

hZosnulíg

Jozef Kuzlbauer
vo veku 45 rokov
Patrik Luft
vo veku 30 rokov
Quoc Khanh Luong
vo veku 56 rokov
Ján Škápik
vo veku 71 rokov
Helena Ligásová
vo veku 88 rokov
Anna Tehlárová
vo veku 78 rokov
Mária Michalková
vo veku 92 rokov
Anna Závodná
vo veku 79 rokov
Mária Škápiková
vo veku 96 rokov
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