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Vážení spoluobčania,
je tu obdobie, keď opäť prichádza ten čarovný čas
vianočný. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú
chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle,
ktoré sme spolu prežili v tomto roku. Čas, kedy si
prejavujeme vzájomnú úctu, spolupatričnosť
a lásku. Spoločne prežitá chvíľa radosti, pokory
a odpustenia je tým najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať.
Vianoce sú obdobím, keď si viac uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú
hodnoty, ktoré pre nás znamenajú veľa. Pre nás je
však tiež dôležité, aby sa naše dni napĺňali
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným
uplatnením, dosiahnutím vytýčených cieľov.
Všetci teraz dúfame, že v najbližších dňoch náš kraj
zasype biely sneh. Belosť symbolizujúca čistotu duše
vždy priťahovala predstavivosť človeka a spoločne
s ňou aj svetlo, lúč z blikajúcej sviečky - symbol
blížiacich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari
a plápolavým svetlom osvieti aj naše srdcia, naše
vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé
ľudské slovo, pohladenie a pohľad na svet sa zrazu
stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia
toho druhého, svojim postojom a činmi vyjadriť svoj
úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je
naozaj človekom.
Tento čas je i časom bilancovania. Chcem Vám preto, vážení spoluobčania poďakovať za spoluprácu,
za pomoc, porozumenie, za množstvo vykonanej práce v prospech náš všetkých.
Želám Vám, nech budúcnosť je naplnená spolupatričnosťou človeka k človeku. Želám Vám vnútornú
silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa zdravej iskry, lásky a potešenia
z Vašich najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Vinšujem Vám pokojné, šťastné a požehnané vianočné sviatky.
Skončím úryvkom jednej peknej slovenskej piesne a my snívajme o tom, že na svete „Každý deň budú
vraj Vianoce...“. Možno si ešte niečo krajšie priať?
Alena Hazuchová, starostka obce

Zmysel Vianoc
Raz počas mrazivého Štedrého večera sedel jeden
muž pri krbe, v ktorom plápolal oheň. Rozmýšľal o
význame Vianoc. „Pre Boha nemá cenu, aby sa stal
človekom,“ uvažoval. „Prečo by všemohúci Boh mal
tráviť svoj drahocenný čas s niekým takým, ako sme
my? A aj keby, prečo by sa chcel narodiť práve v
chlieve? Ani nápad! Celá tá vec je nezmysel. Keby
Boh chcel naozaj zostúpiť na zem, určite by si na to
našiel iný spôsob.“
Náhle muža z úvah vyrušil divný zvuk prichádzajúci
zvonka. Priskočil k oknu a oprel sa o rám. Vonku
zbadal húf snežných husí, ktoré divoko mávali
krídlami a zúfalo sa zmietali v hlbokom snehu. Boli
ako omámené a pomätené. Boli zrejme vyčerpané, a
tak sa oddelili
od svojho kŕdľa smerujúceho do
teplejších krajín. Mužovi ich bolo ľúto, a tak sa
zababušil do teplého oblečenia a vyšiel von. Skúšal
ich zahnať do teplej garáže, ale čím viac sa snažil,
tým viac zmätkovali. „Keby tak vedeli, že ich chcem
zachrániť,“ pomyslel si muž. „Ako ich mám
presvedčiť, že to myslím dobre, že im chcem
pomôcť?“
Napadla ho zvláštna myšlienka: „Keby som sa aspoň
na chvíľu mohol stať snežnou husou
a
porozprávať sa s nimi ich rečou. To by ma určite
pochopili.“ A zrazu si uvedomil, že je Štedrý večer a
usmial sa. Vianočný príbeh sa mu už nezdal
nezmyselný. V duchu si predstavil jednoducho
vyzerajúce dieťa, ležiace v jasličkách v chlieve v
Betleheme. Už pochopil vianočnú záhadu: Boh sa
stal jedným z nás, aby nám našou rečou mohol
vyjadriť, že nás miluje, že nás miluje práve teraz a že
mu ide o naše dobro.(Brian Cavanaugh)
Milí Jabloničania, Vianoce nazývame aj sviatkami
lásky a pokoja. Zdá sa však, že dnešnému človeku
stačí prežívať v láske len jeden deň, kedy sme všetci k
sebe milí, usmievame sa na seba a snažíme sa tomu
druhému vyjsť v ústrety. Pritom však zabúda, že
Vianoce sú o tom, aby sme takto prežili celý život.
Vianočné sviatky sa nám stali akýmsi prázdnym, ale
úspešným marketingovým ťahom. O čom sú teda v
skutočnosti?
O tom, čo pochopil aj muž z príbehu. O obrovskej
láske Boha k človeku, o tom, že mu nie sme
ľahostajní, o tom, že k tejto láske pozýva aj každého
z nás. Evanjelista Ján vo svojom evanjeliu píše: „Veď
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby

mal večný život.“ (Jn 3,16) Práve toto je skutočná
príčina sviatkov lásky. Boh prichádza, aby sme mu
rozumeli, aj keď možno nerozumieme, prečo takto,
prečo ako malé bezbranné dieťa. Akoby sa chcel
vložiť do našich rúk. Akoby nám chcel v tú noc
povedať, že každého človeka, ktorého v živote
stretneme, nám vkladá do našich rúk.
Som presvedčený o tom, že ak by nás nezaslepili
dary pod stromčekom, ktoré musia byť z roka na
rok väčšie a drahšie, uvideli by sme ten najväčší dar
- Božieho Syna prichádzajúceho na svet. Božieho
Syna, ktorý mi ukazuje akým veľkým darom je pre
mňa každý človek, ktorého vo svojom živote
stretnem. Spomínaný evanjelista v jednom svojom
liste píše: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo
láska je z Boha a každý kto miluje, narodil sa z Boha
a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo
Boh je láska.“ (Jn 4,7-8).
Chcem Vám všetkým popriať nielen to, aby ste
prežili krásne sviatky narodenia Božieho Syna, ale
zo srdca Nám všetkým prajem, aby sme sa narodili z
Boha, aby sme dokázali milovať každého a za
každých okolností.
vdp. Andrej Kalamen

Vianočný čas
V tento čas pokoja schádza sa rodina,
na život za nami spolu sa spomína,
pri stole prestretom aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.
V tento čas pokoja s jedličkou na stole
pre šťastie budúce zabudni na bôle,
pri speve v oblúku na stožiar pamäti
so štedrou večerou lúč mieru zasvieti.
V tento čas pokoja nech brány zavreté
otvára raz navždy kľúč lásky na svete,
ty v tichu zaspievaj pri prahu do krútňav
keď zblúdi život náš vždy o ňom pravdu vrav,
do rokov zabúchaj ozve sa rodný kraj,
len ten si kdekoľvek do seba zamykaj,
zapriahni spomienky a s časom nasadni,
ktorý ťa odvezie kde vládne zázrak dní,
tam kde sa stopy rán teplom zahoja
v láskavom objatí v tento čas pokoja.

/Dezider Banga: Koledy do snov zaviate/
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Udialo sa v obci...
Vydarená výstava
V našej sále domu kultúry sa v dňoch 15. - 17.
októbra 2011 konala tradičná jesenná výstava ovocia,
zeleniny a včelárskych produktov, ktorú pripravila
ZO SZZ a Včelárov v Jablonici. Svojimi výpestkami
sa do nej zapojilo 39 vystavovateľov. Vôňa čerstvého
ovocia, zeleniny, liečivých rastlín, kvetov sa miešala
s vôňou medu a medového pečiva. Je obdivuhodné,
že v tomto čase, keď sa dá všetko kúpiť v rôznych
veľkých marketoch, odkážu naši záhradkári
vypestovať zdravú a chutnú zeleninu a ovocie vo
svojich záhradkách.
A tak každý, kto prišiel na výstavu mohol obdivovať
všetko, čo sa našim záhradkárom podarilo
vypestovať. Samozrejme nechýbali ani nové odrody.
Niektorí si svoje výpestky naaranžovali sami, no
nechýbali ani šikovné ruky aranžérky Elenky
Šaškovičovej a jej pomocníčky Majky Hukovej.
Aj javisko dýchalo vôňou tekvíc, ktoré pripravili naši
žiaci ZŠ. No neboli to len obyčajné tekvice, ale
každej z nich šikovné ruky a fantázia žiakov vdýchli
jedinečné čaro.
Výstavu obohatila aj krásna a návštevníkmi
obdivovaná kolekcia bonsají a suiseki našich
tradičných vystavovateľov Ing. Viliama Kováča
a Mgr. Aurélie Kováčovej z Hradišťa pod Vrátnom.
Aj naši domáci včelári opäť veľmi pútavo
a obdivuhodne pripravili svoj kútik. Ponúkli aj predaj
zdravého domáceho medu a chutných medovníkov.
Hlavnou iniciátorkou včelárov je Ing. Gabika
Sládková, ktorej aktívne pomáhali všetci členovia
včelárov. Organizátori ani v tomto roku nezabudli na
ocenenie pestovateľov drobnými cenami.
I napriek tomu, že výstavu zhliadlo veľa našich
i cezpoľných občanov, akosi nám na nej chýbala
účasť a záujem našich poslancov OZ a samozrejme aj
komisie kultúry, športu a vzdelávania. Myslím si, že
každá uskutočnená akcia, nielen táto si zaslúži ich
účasť.
No a napokon vďaka patrí všetkým, ktorí ochotne
priniesli plody na výstavu, a tak sa sála DK
premenila na jednu krásnu záhradu zdravej a chutnej
zeleniny, ovocia a včelárskych produktov. Ešte raz
ďakujeme.
A. Dingová
členka ZO SZZ

Stretnutie dôchodcov v Jablonici
Každoročne o takomto čase, keď príde sychravá
jeseň, dni sa začnú krátiť a noci predlžovať, Obecný
úrad v Jablonici organizuje pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším Stretnutie dôchodcov. Aj v tomto roku,
v sobotu 22. októbra, prijali toto pozvanie občania,
ktorí si užívajú dôchodkový vek, a ktorí sa prišli
zabaviť, posedieť, pospomínať. Toto pekné
popoludnie spríjemnil svojim vystúpením Klub
priateľov heligónky zo Senice, pod vedením Pavla
Grimma.
„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie
s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši
sa už musia napínať, aby zachytili všetky slová.“
Slovami básnika sa dôchodcom prihovorila starostka
obce Alena Hazuchová. V slávnostnom príhovore
toto stretnutie prirovnala krásnej jeseni – jeseni
života, kedy je čas na spomínanie, zastavenie sa,
poohliadnutie späť, spomenúť si na mladosť, je čas
hovoriť, čas povedať prosté ľudské ďakujem.
„Október – Mesiac úcty k starším - mesiac životnej
múdrosti, ktorá sa získava rokmi tvrdej práce a
skúsenosťami. Každý z nás, je akýmsi pútnikom na
ceste životom. Na prejdenej ceste objavíme krásne
chvíle radosti z dobre vykonanej práce, radosť z detí,
z príbuzných. Chvíľky, ktoré ako náruč poľných
kvetov rozdávame svojim blízkym, aby sme sa
spoločne tešili zo svojich veľkých i malých
úspechov. Každodenný život je popretkávaný ako
vzácny koberec rôznymi nitkami – nitkami
obyčajnými – dni všedné, niekedy nekonečne dlhé –
i zlatými nitkami – nitkami pohody, radosti a šťastia.
Z týchto dní čerpajte radosť a silu do dní obyčajných,
do dní každodenného života. Dnes, v tento deň sa
vám patrí poďakovať za vašu statočnú prácu, za
pomoc, rady a skúsenosti, ktoré ste odovzdali svojim
rodinám a nám všetkým. Skláňam sa v úcte pred
rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre rozvoj našej obce.
Roky, ktoré máte pred sebou prežite obklopení
láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.
Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené
vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná
plodov, krásna, pokojná a slnečná.“
uviedla
v príhovore starostka obce.
Stalo sa v Jablonici už peknou tradíciou, že na oslave
Mesiaca úcty k starším sa zablahoželá tým, ktorí sa
v tomto roku dožili krásneho životného jubilea – 50.
výročia sobáša. Po rokoch dlhoročného manželstva,
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ktoré voláme „zlatou svadbou“ vplávalo do prístavu
jesene šesť manželských párov. Svoje životné
jubileum potvrdili aj zápisom do pamätnej knihy
obce. Aj keď sa už objavil biely srieň vo vlasoch,
stále
u nich
dominuje
láska,
priateľstvo
a porozumenie. „Je ťažké zladiť dva hlasy do
súzvuku, ktorý lahodí ušiam i duši. Obaja interpreti
musia okrem svojho hlasu cítiť, vnímať a rešpektovať
i hlas toho druhého. Ak je jeden hlas príliš hlasný, ten
druhý zaniká a už to nie je krásne. Keď sa to však
podarí, radosť cítia nielen samotní interpreti, ale tešia
sa všetci okolo nich.“ povedala v príhovore starostka
obce. Jubilantom zablahoželala a odovzdala kytičku
kvetov. Pri lahodných tónoch svadobnej piesne si
všetci zatancovali. Ich svadobné sólo bolo tak
krásne, ako v ich svadobný deň.
Príjemné priateľské posedenie pokračovalo zábavou.
Spoločné stretnutie spríjemnili krásne ľudové piesne
senických heligonkárov. Všetci si z radosti zaspievali
a tí čo mali ľahšie nohy aj zatancovali. S našimi
spoluobčanmi, dôchodcami, sme spoločne prežili
pekné sobotné popoludnie.
A. Kováčová

Pietna spomienka
„V čas jesenný, smutný, ctivý,
spomíname na tých, ktorí už
nie sú medzi nami.“
Aj tohtoročná pamiatka zosnulých patrila pietnej
spomienke na všetkých, pre ktorých sa život na tejto
zemi skončil pred pár dňami, týždňami, mesiaci, či
dlhými rokmi.
V nedeľu 30. októbra 2011 Obec Jablonica a ZPOZ
už po desiatykrát pripravili pietnu spomienku na
všetkých zosnulých bez rozdielu ich vierovyznania.
Tichou spomienkou sme si uctili ich pamiatku,
položili sme veniec k hlavnému krížu a symbolicky
zapálili sviečky všetkým, ktorých sme poznali a mali
radi.
A. Dingová

Stretnutie s Mikulášom
Ako každý rok aj ten rok sme pre Vás a Vaše ratolesti
pripravili pekný Mikulášsky program. Mikuláš
nezabudol a spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a
dvomi čertmi čakal 5. decembra 2011 v sále domu
kultúry. Pri rozdávaní odmien sa medzi detičkami
našli aj odvážlivci, ktorí sa nebáli a smelo zaspievali,

či zarecitovali básničku. No odmenení boli aj tí, ktorí
toľko odvahy nenabrali a sem-tam vyronili aj slzičku.
Mikuláš mal pripravené plné vrece sladkých odmien
a nezabudol odmeniť všetkých, ktorí ho prišli
pozrieť. Po obdarovaní všetkých detičiek bol
pripravený program, v ktorom si mohli zasúťažiť a
zatancovať všetci tí, ktorí vydržali až do konca.
Mikuláš sa s deťmi rozlúčil a odišiel rozdávať
odmeny ďalším dobrým detičkám.
DK

Vianočný stolnotenisový turnaj
Už
tradične
v decembri
obec
organizuje
stolnotenisový turnaj dospelých, ktorý sa v tomto
roku odohral 10. 12. 2011 v sále domu kultúry. Účasť
na turnaj nebola vysoká, ale športovej atmosfére to
neubralo. Starostka obce Alena Hazuchová otvorila
turnaj so želaním, aby sa u nás hráči dobre cítili
a zaželala im veľa šťastia v hre. Ten kto sa prihlásil si
mohol zašportovať, zasúťažiť a vyhrať. Účastníci
turnaja mali možnosť bojovať o putovný pohár
starostky obce. Po odohratí všetkých zápasov
napokon zvíťazil Leo Jurkovič, ktorý si domov
odniesol pohár za I. miesto a aj putovný pohár. II.
miesto obsadil Jabloničan Mgr. Jaroslav Fedor a III.
miesto patrilo Filipovi Jurčovi. Starostka víťazom
zablahoželala a ukončila súťaž.
DK

Predvianočné návštevy
Tak ako pominulé roky aj v tomto roku sme
uskutočnili predvianočné návštevy v domovoch
dôchodcov v Myjave a v Senici a v detskom domove
v Holíči. Našich spoluobčanov sme navštívili
14. decembra. Návštevy sa niesli v duchu príjemnej
atmosféry. Starostka obce a poslanec Mgr. Čerešník
si s našimi spoluobčanmi zaspomínali na časy, keď tu
ešte žili a strávili tu najväčšiu časť svojho života.
Nechýbali ani zvedavé otázky a záujem o novinky
v obci. Čas rýchlo utekal ako to býva pri milých
stretnutiach nastala chvíľa lúčenia. Spoluobčania
poďakovali za návštevu a popriali občanom Jablonice
dobré zdravie a spokojnosť. Nakoniec pani starostka
s aj s Mgr. Čerešníkom popriali všetkým príjemné
a pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového
roka veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti.
DK
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Vianočný koncert
Obec Jablonica pripravila v sále domu kultúry na
poslednú nedeľu pred Vianocami, t. j. 18. 12. 2011
Vianočný koncert. Keďže sa snažíme každý rok
pripraviť pre našich občanov koncert v podaní inej
hudobnej skupiny tento rok padla voľba na
„Unínčanku“. Vianočný koncert
sa niesol
v typických vianočných melódiách, koledách, ktoré
odzneli v podaní 16 člennej hudobnej skupiny
v sprievode rôznych hudobných nástrojov a pekného
spevu. Podľa potlesku a spokojnosti všetkých, ktorí
na tento koncert zavítali sme sa potešili, že koncert sa
im páčil. Dúfame, že všetci odchádzali domov
s príjemným kultúrnym zážitkom.
DK

Zo života školy...
Deň s Ing. Plk. Ivanom Bellom
V stredu 26. októbra 2011 sme zásluhou kolegu Mgr.
Radovana Raka mohli na našej škole privítať vzácnu
návštevu- zavítal k nám prvý slovenský kozmonaut
Ing. Plk. Ivan Bella, ktorý od 20. do 28. februára
1999 strávil vo vesmírnej stanici MIR. Beseda mala
príjemný nádych a hlavne tie menšie deti netajili údiv
nad tým, že kozmonaut je len človek.
Ing. Plk. Bellu sme uviedli prezentáciou
a nasledovalo nerušené rozprávanie, počas ktorého
žiaci mohli sledovať cez dataprojektor obrázky
k danej tematike.
Počas dvojhodinovej besedy sa žiaci mohli dozvedieť
nové poznatky o vesmíre a o pobyte v ňom.
Jednoznačne ich pán Bella zaujal – či malých, či
veľkých. S údivom a takmer bez dychu počúvali, aké
náročné je stať sa kozmonautom. Dozvedeli sme sa
o tom, ako vyzerá výcvik pred odletom, aké tradície
a zvyky musí kozmonaut vykonať pred samotným
odletom do vesmíru a aký je to pocit pohybovať sa
v bezváhovom stave.
Vo vesmíre strávil Ivan Bella iba 8 dní, ale výcvik,
ktorý nebol ani trošku jednoduchý, trval 11 mesiacov.
A bol náročný - veď kozmonaut musí byť nielen
fyzicky, ale aj psychicky zdatný, musí byť hlavne
zdravý, v perfektnej kondícii a v neposlednom rade aj
vzdelaný a jazykovo zdatný. Podmienkou bola
perfektná ruština, keďže výcvikové stredisko je
v Kazachstane.
Samotná príprava letu a výcvik naň žiakov zaujímal dozvedeli sa, že musel prekonať prevýšenie 8G, 3x

denne sa točil na centrifuge, behal v skafandre,
vykonával nácvik rôznych situácií, ktoré by mohli vo
vesmíre nastať. Žiaci mu kládli zaujímavé, niektorí
až filozofické otázky. Zvedaví boli najmä na toto, či
sa nebál, či to nechcel vzdať – keďže je povolaním
pilot, je naučený a zvyknutý rátať s problémami, no
let v stíhačke a vo vesmírnej lodi sa nedá vôbec
porovnávať.
Možno čudné sa žiakom zdali zvyky tesne pred
odletom – napr. 100x prezrieť film, ktorý pozeral aj
Jurij Gagarin.
Pobavením bolo, že pri obliekaní do skafandru na
Zemi kozmonautovi pomáhajú 3 ľudia, no vo vesmíre
sa z neho i do neho musí dostať sám, pretože
v kozmickej lodi má kozmonaut oblečenú obyčajnú
teplákovú súpravu.
Chceli vedieť, ako fungujú bežné veci typu jedlo,
pitie, spánok, hygiena, konverzácia. Dozvedeli sa, že
každý kozmonaut si mohol ešte na Zemi vybrať
druhy jedál, ktoré mu chutia najviac a tie mu zabalili
na 7-dňové cykly. Jedli normálne jedlo, žiadne
tablety.
Prekvapením bola technika pitia tekutín – stačilo
vodu z fľaše vytlačiť do priestoru, utvorila bublinku
a stačilo len vziať slamku a napiť sa.
Ivan Bella plnil v kozme 6 úloh. Jednou bolo, že robil
výskum s vajíčkami japonských prepeličiek a mal
sledovať, či sa budú liahnuť i vo vesmíre. A liahli sa
a na počudovanie až príliš dobre. No úlohou bolo
nielen sledovať vyliahnutie prepeličiek, ale aj ich
adaptácia a život vo vesmíre a ich následná preprava
na Zem.
Niektoré otázky vyčarili na tvári Ivana Bellu úsmev,
ale už si na ne zvykol. I po 12 rokoch od jeho pobytu
na MIR-e neopadol záujem o jeho poznatky, postrehy
a rozprávanie. Šokom bolo, že po prílete nastal veľký
záujem okolo jeho mena, nasledovali totiž rozhovory,
besedy, fotenia a tým aj strata súkromia, čo je ale daň
za slávu. Aj preto boli žiaci zvedaví, či by letel ešte
raz a prekvapením bolo, že by to už zvažoval, keď
videl tie negatívne dopady. Ale určite je šťastný, že
vo vesmíre bol, pretože sa mu splnil veľký životný
sen. S prianím plnenia snov detí sa s nami tento
výnimočný človek rozlúčil.
Sme radi, že sme mohli stráviť aspoň takto pár hodín
vo vesmíre. Beseda bola veľkým prínosom pre
všetkých zúčastnených.
Ďakujeme! Splnil sa nám jeden z našich snov...
Mgr. Zuzana Vitteková, ZRŠ
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Carnuntum
25.10. vycestovali žiaci 5. – 7. ročníka do Rakúska.
Cieľom exkurzie bola Dolnorakúska výstava 2011.
Prezreli si dve expozície: Carnuntum – rímska
pevnosť a Carnuntinum – Vo svete rímskych bohov.
Na rozlúčku s cudzinou sme sa zastavili
v čokoládovni v Kittsee. Ochutnali i nakúpili sme si
čokoládové ,,mňamky“ od výmyslu sveta. Cesta
domov nám rýchlo ubehla a už počas nej sme robili
plány, kam zase pôjdeme.

Beseda s policajtmi
29. novembra mali besedu s policajtom a policajtkou
druháci a tretiaci. Policajti nám pustili rozprávku
o nebezpečenstve na železnici. V tej rozprávke boli
chlapci, ktorí si nedávali na seba pozor. Bolo tam aj
dievča, ktoré kreslilo na vlaky. Iné deti sa hrali na
železnici a zomreli pod kolesami vlaku. Malý chlapec
sa hral s lietadlom v blízkosti elektrických drôtov.
Elektrina ho „kopla“ a mal šťastie, že ho nezabila.
V pondelok ,12. decembra 2011, prišiel iný ujo
policajt z Polície v Jablonici a pútavo porozprával
všetkým deťom našej školy o nebezpečenstve
pyrotechniky najmä teraz pred Vianocami a
Silvestrom. Zodpovedal nám tiež naše zvedavé
otázky.
Klárka Žaludová, žiačka 2.A triedy

Vianočná súťaž o ceny spoločnosti Microsoft
s.r.o.
Deti rady pracujú s internetom. Často používanou
stránkou na hodinách dejepisu je www.muzeum.sk.
Na prelome novembra a decembra sa žiaci II. stupňa
zapojili do 10.ročníka Vianočnej súťaže o ceny
spoločnosti Microsoft s.r.o.. Úlohou každého
riešiteľa bolo nájsť správne odpovede na tri otázky
a odoslať elektronickou poštou. Jedna bola o Novom
zámku v Banskej Štiavnici, druhá o združení
spravujúcom múzeá na Slovensku a tretia sa týkala
nových služieb spoločnosti Microsoft s.r.o.
Šťastie sa usmialo na piatačku Katarínu Slobodovú,
ktorá vyhrala hru na Pc Shadowrun.

Dejepisná olympiáda – školské kolo
13.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej
olympiády. Zapojilo sa 15 žiakov II. stupňa. Všetci
riešili úlohy vedomostného testu s otázkami prevažne
z národných a regionálnych dejín. Najlepší budú našu
školu reprezentovať začiatkom februára na
obvodnom kole v Senici. Sú to : Tomáš Jurovatý 9.A,
Jakub Tomek 8.B, Monika Varcholová 8.B, Jaroslav
Wirth 7.A, Sabína Svatíková 7.B, Šimon Škápik 7.B,

Kristína Žiaranová 6.A, Martina Sláviková 6.A.
Pripravovala : Mgr. Hamerlíková

ZOOviacboj
14.12.2011 si deti navštevujúce ZOO krúžok merali
sily v netradičných disciplínach : hod vidlami do
diaľky, zajačie skoky, vodný kruh. Súčasťou
ZOOviacboja bol vedomostný test o zvieratkách. Po
záverečnom sčítaní bodov sa na prvom mieste
umiestnila Kristína Žiaranová, na druhom Adam
Gočál a tretiu priečku obsadil Štefan Šinko.
Víťazi dostali diplom a vecnú cenu. Symbolickú
odmenu si odniesol každý. Ceny venoval
Kynologický klub Barvínek Jablonica.

Turnaj v basketbale
Dňa 7.12.2011 sa na III. a IV. Základnej škole
v Senici
uskutočnili
majstrovstvá
okresu
v basketbale. Turnaja sa zúčastnili žiaci a žiačky
našej školy druhého stupňa.
Žiaci súťažili v troch skupinách. ZŠ Jablonica mala
v skupine Cerovú a Borský Svätý Jur. Po výhre 12:4
s Cerovou a 16:13 s Borským Svätým Jurom
postúpili naši chlapci zo skupiny z prvého miesta.
Z druhej skupiny postúpila III. ZŠ Sadová Senica
a z tretej skupiny Sekule. Finále sa hralo systémom
každý s každým, kde naši chlapci nestačili v prvom
zápase na Sekule a prehrali 18:5 a v druhom zápase
podľahli III. ZŠ Sadová Senica v pomere 16:8. Do
regionálneho kola postupovali prvé dva tímy a teda
celkovým víťazom sa stalo družstvo III. ZŠ Sadová
Senica.
Zostava ZŠ Jablonica žiaci: Gaža Peter, Tomek
Jakub, Franek Dominik, Dubnička Jozef, Malík
Roman, Chovanec Miloš, Lörincz Ľuboš
Žiačky súťažili v dvoch skupinách. ZŠ Jablonica
mala v skupine Sekule, Cerovú a Kúty. V druhej
skupine boli III. ZŠ Sadová Senica a IV. ZŠ
Mudrochova Senica. Naše dievčatá po úspešnej výhre
s Kútmi v pomere 15:6, s Cerovou 12:10 a so
Sekulami 24:4 postúpili do semifinále. Semifinále sa
hralo systémom do kríža teda prvý s A skupiny
s druhým s B skupiny. Našim súperom sa stala III.
ZŠ Sadová Senica, ktorú dievčatá porazili 15:8. Vo
finále sa dievčatá stretli so IV. ZŠ Mudrochova
Senica, kde podľahli tesným rozdielom 8:4. Do
regionálneho kola postupovali prvé dva tímy a teda
naše dievčatá postúpili z druhého miesta.
Zostava ZŠ Jablonica žiačky: Konopová Klaudia,
Bendová Kristína, Nosková Nikola, Oravcová Mária,
Stančíková Mirka, Vašková Tereza
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Stolnotenisový turnaj žiakov
Dňa 9. 12. 2011 sa v sále Domu kultúry Jablonica
uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov základnej
školy o putovný pohár starostky obce. Turnaja sa
zúčastnili chlapci piateho až deviateho ročníka. Hralo
sa v štyroch skupinách, z ktorých postupovali prvý
dvaja.
Skupina A: Tomek Jakub, Danko Milan, Lörincz
Ľuboš, Ladányi Filip, Roman Peter, Kubisa Peter
Skupina B: Gaža Peter, Gočál Mário, Drahoš
Michal, Kubisa Dominik, Dohnálek Libor, Slováček
Ondrej
Skupina C: Chovanec Miloš, Franek Dominik,
Peterka Dominik, Škápik Šimon, Dubnička Jozef
Skupina D: Kukan Peter, Jurovatý Tomáš, Döme
Jakub, Mihalcsák Patrik, Brezovský Jakub, Krutý
Daniel
Zo skupiny A postúpil Jakub Tomek a Peter Roman,
zo skupiny B postúpili Peter Gaža a Dominik Kubisa,
zo skupiny C postúpili Miloš Chovanec a Šimon
Škápik a zo skupiny D postúpili Peter Kukan a Patrik
Mihlacsák. Hralo sa systémom A1 – C2, A2 – C1, B1
– D2, B2 – D1. Hralo sa vyraďovacím systémom.
Do štvrťfinále postúpili Jakub Tomek, Miloš
Chovanec, Peter Gaža a Peter Kukan. O krásne tretie
miesto si zahrali chlapci Jakub Tomek s Petrom
Kukanom, kde po troch setoch zvíťazil Jakub Tomek
a obsadil tak krásne tretie miesto. Finále, a teda
o putovný pohár starostky obce, si zahral Miloš
Chovanec a vlaňajší víťaz stolnotenisového turnaja
Peter Gaža. Avšak po troch setoch Peter nedokázal
obhájiť minuloročné prvenstvo, a preto sa novým
majiteľom putovného pohára pre rok 2011/12 stal
Miloš Chovanec.

Rodičovské združenie pri Základnej škole
Jablonica
Prijmite srdečné poďakovanie všetci, ktorí ste
poukázali 2 percentá z dane z príjmu fyzických
a právnických osôb na účet Rodičovského združenia
pri Základnej škole Jablonica. Aj vďaka Vám sme
mohli pre deti vytvoriť krajšie, príjemnejšie
a zaujímavejšie prostredie počas vyučovania.
Budeme veľmi radi, ak si na nás pri vypĺňaní
daňového priznania spomeniete.

Z činnosti našich organizácií...
Činnosť odboru turistiky KST v Jablonici
v roku 2011
V roku 2011 sa členovia KST Jablonica, turistického
oddielu mládeže (TOM) a turistického krúžku pri ZŠ
zúčastňovali podujatí organizovaných v našom regióne v
Malých Karpatoch a oblasti Záhoria a blízkom zahraničí
v ČR, hlavne tradičných podujatí a akcií IVV (šport pre
všetkých) a celoslovenského letného zrazu v Martine.
Spomeniem niektoré zaujímavé a významné podujatia
v tomto roku:
29. 1.2011 sa naši členovia za pekných snehových
podmienok zúčastnili zimného prechodu Malých
Karpát z Brezovej na Klenovú.
18. 2. 2011 sa v zasadačke kultúrneho domu
uskutočnila výročná členská schôdza Klubu
slovenských turistov Jablonica. Turisti bilancovali
činnosť a hospodárenie za rok 2010, schválili plán
práce a rozpočet na rok 2011. Po ukončení schôdze
bolo podané občerstvenie a boli premietnuté
videozáznamy a fotografie z turistických podujatí
v minulom roku.
19. 3. 2011 otvorenie 100 jarných km pochodom
s členmi turistického krúžku na Suchánku.
9. 4. 2011 sme sa zúčastnili na spomienkovej akcii za
zosnulého predsedu Regionálnej rady KST pred
Domom turistiky v Holíči odhalením pamätnej tabule
a pochodom po Zážitkovej trase, týmto dňom
pomenovanej na počesť zakladateľa Ing. Vratislava
Schaala jeho menom.
23.4.2011 Veľkonočný pochod k Rehušom, členovia
OT a turistického krúžku ZŠ navštívili pamätník
a pamätnú izbu SNP.
1. mája 2011 účasť 12 členov KST a TOM na
odomykaní Baťovho kanála so zaujímavým
programom v prístave v Skalici, plavba loďou, pešia
túra po hrádzi pri Morave.
8. mája 2011 sme sa v Sobotišti zúčastnili 29. ročníka
pochodu na peknej10 km trase spojenej s opekaním
pri poľovníckej chate.
14. mája 20011 sa v Studienke uskutočnil 28. ročník
pochodu na 10 a 20 km, 8 našich členov absolvovalo
trasu na bicykloch, viacerí až z Jablonice.
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28. mája 2011 KST Jablonica usporiadal 21. ročník
pochodu "Tri hrady Malých Karpát", na ktorom sa
zúčastnilo 28 turistov z okolia, viacerí z Bratislavy,
Trnavy a ďalších miest, v malom počte i domáci
účastníci.
11. júna 2011 50. regionálny letný zraz turistov
v Holíči a medzinárodné stretnutie turistov
EUROEANDO 2011 pri sútoku Moravy a Dyje, kde
sme absolvovali pešie trasy alebo cyklotrasy po
hrádzi Moravy a v lužnom lese v okolí Pohanska
a účasť sa na programe v Břeclavi.
V dňoch 3. - 10.7.2011 sa konal 58. Slovenský letný
zraz a 42. stretnutie TOM Martin, ktorého sa
zúčastnilo 28 členov TOM a KST Jablonica.
Účastníci zrazu navštívili prírodné a historické
pozoruhodnosti Turca a Malej i Veľkej Fatry, ako
Martinské hole, Gaderskú a Blatnickú dolinu,
Šútovský vodopád, kaštieľ Mošovce, kúpele
Turčianske Teplice, zrúcaniny hradov v okolí,
Kláštor pod Znievom, Národný cintorín a Múzeum
slovenskej dediny i ďalšie pozoruhodnosti v Martine
a okolí.
16.7.2011 cyklotúra na Bradlo na trase Brezová –
Košariská – Bradlo, pri príležitosti 130. výročia
narodenia M. R. Štefánika na Brezovú a po novom
cyklochodníku okolo priehrady na Dolné Košariská,
odtiaľ na Bradlo a návrat do Jablonice. Pri mohyle na
Bradle KST Sobotište zabezpečil položenie kytice
a pozorovanie slnečných erupcií hvezdárskym
ďalekohľadom.
2. - 4.9.2011 organizovanie 9. ročníka Regionálneho
cykloturistického zrazu v Jablonici. Zrazu zúčastnili
domáci členovia KST i členovia z iných odborov
v regióne a zo stredného Slovenska, okrem nich
členovia SCK Malacky, ktorí na tieto podujatia
prichádzajú pravidelne a na podujatí zotrvali 2 noci a
3 dni s prenocovaním v stanoch a mobilných
bunkách. Celkovo sa zrazu aj zásluhou dobrého
počasia zúčastnilo viac ako 30 cykloturistov na 1 až 3
dni. V popoludňajších a večerných hodinách
účastníci posedeli pri táboráku s opekaním a
kapustnicou a boli premietnuté videozáznamy a
fotografie z cykloturistických podujatí. Hlavná trasa
v sobotu v dĺžke 70 km viedla po rozhľadniach
v Bielych Karpatoch na Turej Lúke, kde sme sa
cestou zastavili aj pri pamätnej 600 ročnej lipe.

Z najvyššej rozhľadne na Poľane za Starou Myjavou
sme mali možnosť okrem časti Karpát a Inovca
pozrieť aj na moravskú stranu. Niektorí účastníci
v nedeľu absolvovali trasu k rozhľadni a veternej
elektrárni na Rozbehy.
10. 9. 2011 Senická mašírovka 31. ročník – pochodu
IVV sa zúčastnili členovia KST na 20 km trase na
bicykloch a turistického krúžku pri ZŠ na 10 km
pešej trase.
17. 9. 2011 sa členovia KST a turistického krúžku pri
ZŠ zúčastnili 17. ročníka pochodu IVV „Po stopách
Márie Terézie“ v Holíči, kde peší turisti absolvovali
mestský okruh s návštevou kaštieľa a múzea.
1. 10. 2011 Pochod Via Danubia – 13. ročník, na
ktorom členovia absolvovali cyklotrasu 50 km po
hrádzi kanála a lužnými lesmi do vodáckeho areálu
v Čunove.
8. 10. 2011 pri podujatí Slovácke vinohrady v okrese
Hodonín, 14 účastníkov z Jablonice na trase malo
možnosť pozrieť si architektúru vínnych pivníc
a priedomí pod Dubňanskú horů a dedín južnej
Moravy.
5.11.2011 sa 25 účastníkov - členov KST a
turistického krúžku pri ZŠ zúčastnilo pochodu
Šaštínskymi bormi na trase Gazárka – Tomky.
26.11.2011 sme sa zúčastnili 13. ročníka pochodu
Chodníkom V. Beniaka na Branč
31.12.2011
plánujeme
tradičnú
rozlúčku
s turistickým rokom účasťou na Silvestrovskom
výstupe na najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby.
Touto činnosťou KST Jablonica reprezentuje dobré
meno našej obce i medzi turistami regiónu, celého
Slovenska ako aj v zahraničí a do turistiky zapája aj
členov turistického krúžku pri ZŠ Jablonica. Treba
vysloviť poďakovanie za celoročnú organizačnú
činnosť všetkým, ktorí sa do nej v priebehu roka
zapájali, hlavne členom výboru a vedúcim
turistického krúžku pri ZŠ Jablonica.
Zvlášť chcem poďakovať za dlhoročnú činnosť pri
vedení TOM a turistického krúžku pri ZŠ po odchode
na zaslúžený odpočinok Mgr. Oslejovej a zaželať
veľa
trpezlivosti
a dobrej
spolupráce
s turistickou mládežou
novej
vedúcej
Mgr.
Hamerlíkovej, ktorá sa tejto činnosti aktívne ujala
v novom školskom roku. Takisto ďakujem aj
ostatným členom a záujemcom o turistiku za ich
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iniciatívu a aktivitu v uplynulom roku a do nového
roku želám veľa zdravia a pekných zážitkov na
spoločných turistických podujatiach.
Poďakovanie patrí aj vedeniu Združenia kynológie
Jablonica za spoluprácu a pomoc poskytnutím areálu
a zariadení
pre
uskutočnenie
náročnejších
turistických podujatí. Kladne treba hodnotiť aj
finančnú
pomoc
a pochopenie
obecného
zastupiteľstva v rámci finančných možností a záujem
vedenia obce o našu činnosť, ktorý je zdôraznený aj
pravidelnou účasťou starostky na výročných
schôdzach KST. Činnosť v tomto roku bola priaznivo
ovplyvnená okrem stúpajúceho záujmu aj dostatkom
finančných prostriedkov, okrem dotácie z obecného
úradu aj príspevkom 2 % z daní a u celoštátnych
podujatí i príspevkami členov.
Aj táto forma propagácie pozoruhodností a krás
prírody obce a okolia, Malých Karpát a celého
regiónu Záhoria prispieva tiež k rozvoju širšieho
turistického ruchu a s tým súvisiacich činností
a služieb. Viac sa o činnosti a histórii KST
v Jablonici môžete dozvedieť tiež na internetovej
stránke obce: www.jablonica.sk, kde si tiež môžete
vo fotogalérii pozrieť fotografie z podujatí OT KST
Jablonica.
Stanislav Hamerlík
predseda OT KST Jablonica

Činnosť združenia kynológia Jablonica
v roku 2011
Počas všetkých podujatí aj v tomto roku predviedli
naši psovodi a ich psi vysokú úroveň precíznej
spolupráce a súhry tímu „psovod + pes“. Dlhodobý,
náročný a vytrvalý výcvik potvrdilo aj vysoké
bodové ohodnotenie, ktoré sme získali na
jednotlivých pretekoch a majstrovstvách SR.
- Záhorácka zimná liga kynológie /ZZLK/ obranársky pretek v Smolinskom /január 2011/.
Za veľmi náročných zimných podmienok sme sa
prezentovali nasledovne:
1.miesto SMP - Mgr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka GINA Malé uško,
2.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
3.miesto SMP - Petra Režnáková a malá bradáčka
HEXA Malé uško a

1.miesto SVV - Stanislav Hamerlík a nemecká
ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia.
- Záhorácka zimná liga kynológie /ZZLK/ obranársky pretek v Gbeloch /február 2011/, tu
sme sa umiestnili taktiež na popredných miestach:
1.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
2.miesto SMP - Mgr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka DESA Malé uško,
3.miesto SMP - Mgr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka GINA Malé uško a
2.miesto SVV - Stanislav Hamerlík a nemecká
ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia.
- Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ
YNOLOGICKÉ sa konali 30. apríla 2011 na
Kynologickom cvičisku ZKJ. Spolu nastúpilo 14
tímov (psovodov + pes) a najúspešnejšími boli: Mgr.
Jana Hamerlíková s malou bradáčkou DESA Malé
uško (2.miesto SMP) a Stanislav Hamerlík s
nemeckou ovčiačkou GABI Sing-Sing Slovakia
(2.miesto SVV + ocenenie za najlepšiu 100-bodovú
stopu).
- Výcvikové sústredenie kynológov /17.-.19.6.2011/
sa konalo na Kynologickom cvičisku ZKJ pod
vedením kvalifikovaných výcvikárov MVDr. Jána
Hamerlíka
+ Mgr.
Jany
Hamerlíkovej
a kvalifikovaného figuranta Bc. Dušana Michalca.
Tohto sústredenia sa zúčastnilo viacero psovodov
z rôznych kútov Slovenska.
- Skúšky všestranného výcviku psov a malých
plemien(SVV+SMP) sa konali dňa 25.6.2011 na
Kynologickom cvičisku ZKJ podľa Národného
skúšobného poriadku SR a úspešný bol i náš kynológ
MVDr. Ján Hamerlík s malým bradáčom ILEX Malé
uško.
- Majstrovstvá SR malých plemien v Košiciach
/2.7.2011/.
2.miesto v kategórii ZMMP obsadila Terézia Zonová
s malou bradáčkou HAIDY Malé uško a Mgr. Jana
Hamerlíková s malou bradáčkou DESA Malé uško
obsadila 4.miesto v kateg. SMP a získala ocenenie za
najlepšiu 98-bodovú stopu z celkového počtu
súťažiacich, a to všetko za veľmi nepriaznivého
daždivého
počasia
počas
trvania
celých
majstrovstiev.
- Ukážky športovej a záchranárskej kynológie na
dobre známom autocrossovom podujatí MOGUL
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HOBBY AUTOCROSS - Dolné Suroviny
/10.7.2011/
- Stanový výcvikový tábor kynológov v Handlovej
/30.7.2011/, ktorého sme sa zúčastnili aj s mnohými
kynológmi
z rôznych
kynologických
klubov
Slovenska a všetok výcvik prebiehal pod vedením
skúseného kynológa p. Argaláša.
- Majstrovstvá SR vo výkone plemena bradáč
/12.ročník/ a zároveň Medzinárodné majstrovstvá vo
výkone bradáčov /2.ročník/ dňa 14.8.2011 v Lučenci,
kde nastúpilo celkovo 14 súťažiacich tímov a titul
MAJSTER SR Klubu chovateľov plemena bradáč
získala Mgr. Jana Hamerlíková s malou bradáčkou
DESA Malé uško a DESA bola tiež vyhodnotená
ako Najlepší malý bradáč týchto majstrovstiev.
- Súťaž „O putovný pohár Hasičov z Cerovej“
/20.8.2011/. Na toto podujatie sme
prijali pozvanie a naša psia elita predviedla Ukážky
športovej a záchranárskej kynológie a DogDancingu a zožali sme za originalitu obrovský
aplauz.
- Na podujatie „Deň pre deti s ťažkým zdravotným
postihnutím“ okresov Senica
a Skalica /27.08.2011 v areáli VTSÚ Záhorie/ nás
ÚPSVR Senica pozval predviesť Ukážky športovej
a záchranárskej kynológie a Dog-Dancing. Naši
malý bradáči boli výbornými spoločníkmi pre šantivé
deti a mládež.
- Majstrovstvá SR záchranárskych psov sme
usporiadali /1.10.2011/ na
Kynologickom cvičisku ZKJ. Víťazom (1.miesto PZ
2) a teda titul MAJSTER SR Záchranárskych psov
získal Stanislav Hamerlík s nemeckou ovčiačkou
GABI Sing Sing Slovakia. Ďalej v kategórii PZ 2
obsadil 3.miesto Bc. Dušan Michalec s nemeckým
ovčiakom RONY a 4.miesto obsadila Mgr. Jana
Hamerlíková s malou bradáčkou DESA Malé uško.
Našim ďalším úspešným záchranárom s umiestnením
na 3.mieste v kategórii PZ 1 bol Ivan Nosko
s labradorkou ZARA.
- Naši aktívni psovodi s nadšením usporiadali pre
zvedavá deti Edukačnú prednášku o kynológii

a psoch spojenú s ukážkami športovej
a záchranárskej kynológie /4.10.2011 – ZŠ
Vrbové/.

- Záhorácka zimná liga kynológie /ZZLK/ stopársky pretek v Holíči /19.11.2011/ - naši
psovodi sa umiestnili takto:
1.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
2.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč
ILEX Malé uško,
4.miesto SVV - Stanislav Hamerlík a nemecká
ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia a
5.miesto SVV - Milan Hyža a nemecký ovčiak
HARD Yveron.
- Záhorácka zimná liga kynológie /ZZLK/ stopársky pretek v Skalici /3.12.2011/
Na toto kolo ZZLK nastúpilo 12 súťažiacich a naši 9
psovodi tvorili až 75% súťažiacich. Najúspešnejšími
boli:
1.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
2.miesto SMP - Mgr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka GINA Malé uško,
3.miesto SMP - Mgr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka DESA Malé uško,
3.miesto SVV – Ivan Nosko a labradorka ZARA.
- Vianočný klubový pretek kynológov /11.12.2011/
Išlo o preverenie úrovne vycvičenosti psíkov
všetkých členov ZKJ. Každý sa predviedol a všetci
boli odmenení za svoju súťažichtivosť. Po preteku
sme spoločne posedeli, skonzumovali výbornú
vianočnú kapustnicu a v príjemnej atmosfére bol
zhodnotený výcvikový rok 2011 a vyhodnotení
najlepší a najúspešnejší psovodi so svojimi psíkmi,
a to: Mgr. Jana Hamerlíková a DESA = MAJSTER
SR KCHPB a Stanislav Hamerlík a GABI =
MAJSTER SR ZP.
Zo všetkých týchto aktivít Združenia KYNOLÓGIA
JABLONICA je vidno, že nemožno pochybovať
o kvalite výcviku a úspechoch našej organizácie,
ktorou nádherne prezentujeme, zveľaďujeme
a dostávame do povedomia nielen samých seba ale
i samotnú obec Jablonica.
Veľké poďakovanie patrí vedeniu obce Jablonica za
všetku podporu a spoluprácu.
Fotodokumentáciu z akcií nájdete na našej webstránke: www.kynologia-jablonica.sk
Mgr. Jana Hamerlíková – predsedníčka ZKJ
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Aktivita členiek ÚNIE ŽIEN v roku 2011
Rok 2011 bol pre členky ZO Únie žien v Jablonici
nezvyčajne bohatý. Stretali sa na mnohých akciách,
a to hneď od začiatku roka. Vo februári sa vyzvŕtali
v krojoch popri maskách na „Pochovávaní basy“.
V marci sa konala výročná členská schôdza za
účasti 25 členiek. Najkrajší bol máj, kedy sa konalo
„Stretnutie krojovaných skupín“ okresu Senica.
Podujatie sa konalo v susednej obci Osuské a malo
veľký úspech. Na toto podujatie chceme nadviazať
v roku 2012, kedy plánujeme 26. mája 2012
usporiadať 13. ročník „Stretnutia krojovaných
skupín“ v našej obci. Jún bol venovaný deťom, pre
ktoré sme pripravili opekačku, súťaže, jazdu na
poníkovi (vďaka patrí rodine Tomkovej). V ten deň
pršalo, ale po daždi sa deti akoby dohodli a priebežne
ich prišlo asi štyridsať.
Veľmi pekná akcia bola v sobotu 13. augusta:
„Rohožnícke obecné slávnosti“, kde vystúpila naša
amatérska spevácka skupina. Zožali sme búrlivý
potlesk, čo nás podnietilo k tomu, aby sme sa
pravidelne stretali pri nacvičovaní piesní.
September bol pre nás veľmi náročný, lebo príprava
„Hodovej zábavy“ nám dala zabrať. Účasť bola
priemerná, aj keď sme čakali viac. Ale kto prišiel, ten
sa dobre zabavil a mnohí si domov niesli časť bohatej
tomboly.Týmto chcem vyjadriť vďaku ženám, ktoré
napriek domácim hodovým povinnostiam zvládli aj
túto druhú zmenu.
„Trnko-orechové hody“, na ktoré nás pozvali členky
Únie žien Sobotište, boli sladkou bodkou za všetkými
podujatiami v tomto roku. Bola to krásna akcia, veľa
zákuskov, orechových chlebov, šúľaných slížov
s makom aj orechami, ochutnávka orechovice...
Žalúdok aj oči si prišli na svoje. Sobotišská folklórna
skupina to celé oživovala, takže domov sme si
v autobuse vymieňali tie najlepšie zážitky.
Aby sme tento rok úspešne zavŕšili, pozývam všetky
členky Únie žien v Jablonici na mimoriadnu
neformálnu členskú schôdzu dňa 30. DECEMBRA
2011. Stretneme sa v klube dôchodcov o 15. hodine,
rozlúčime sa so starým rokom a urobíme si plány do
nového roka 2012.
Anna Nemečkayová

Návšteva nemeckých hasičov
Naše družobné stretnutia s nemeckými hasičmi zo
Saubachu pokračovali aj v tomto roku. V dňoch 21. 23. októbra 2011 nás navštívili a milo prekvapili, keď
nám priviezli čerpadlo TS8/8 - T 83/1. Bolo vyrobené
v podniku na výrobu hasiacich prístrojov,

kombinovaných čerpadiel a kompresorov v meste
Jöhstadt v roku 1977. Prietok vody 800 l/min (48
m3/hod), sacia výška 7,5 m. Poháňa ho dvojtaktný
dvojvalcový vodou chladený motor. Čerpadlo je
veľmi podobné PS 8, ktoré veľmi dobre poznajú naši
starší hasiči. Nakoľko savicový závit nepasoval,
musel sa provizórne upraviť na naše savice. A tak,
aby sa mohlo čerpadlo odskúšať stačila pohotová
reakcia a šikovné ruky našich mladých hasičov Peťa
Vrábla a pomoc pána Harasníka z Pneuservisu
a čerpadlo bolo pripravené. Na našej 40 ročnej CASke sme sa presunuli na priehradu a tam nám nemeckí
hasiči ukázali, na akom princípe čerpadlo pracuje.
Skúška dopadla veľmi dobre a naši chlapci si
pochvaľovali. Keďže ich návšteva trvala iba cez
víkend, snažili sme sa pre nich pripraviť zaujímavý
program. Okrem blízkeho okolia zrúcaniny hradu
Korlátka, veterných vrtulí sme s nimi navštívili
Modru a Bratislavu. V Bratislave sme si pozreli
historické centrum, nábrežie Dunaja a hrad. Naši
nemeckí priatelia boli Bratislavou nadšení.
Pozreli si našu hasičskú zbrojnicu, techniku, výstroj
a výzbroj. Vďaka pani Renátke Bartošovej sme si
mohli vymeniť skúsenosti, porozprávať sa, pretože
ona nám všetko preložila. Z našej strany jej patrí
srdečné poďakovanie pretože celý víkend sa venovala
nám a našim hosťom.
V roku 2012 by k nám mali opäť zavítať hasiči zo
Saubachu a to vo väčšom počte. Už sa tešíme na
spoločné stretnutie.
A. Dingová
tajomníčka DHZ

Aj tak sa dá...
Farma Diana je farma rodinného typu. Zaoberáme sa
chovom
brojlerových
králikov,
wyandotiek
oranžových vlnitých, poštových holubov. Na prvom
mieste je však šľachtiteľský chov bielej kozy,
chovateľská
stanica
nemeckých
ovčiakov
z Podskalky Slovakia. Po rokoch chovu sme sa
v našich aktivitách posunuli. Nielen : ,,Radosť, krása,
úžitok“, ale aj vzdelávanie a terapia.
Pre žiakov základných škôl
sme pripravili
a niekoľko rokov aj realizovali projekty : Čo
priniesol vstup SR do EÚ slovenskému vidieku,
Zvieratká a ich mláďatá, Ži veselo a zdravo.
Problematiku sme prispôsobili jednotlivým ročníkom
a vyučovacím predmetom. Základnou metódou je
zážitkové učenie.
V súčasnosti spolupracujeme s jedným študentom,
ktorý pracuje na bakalárskej práci a s dvoma
študentami, ktorí pracujú na diplomovej práci.
Inšpiráciu čerpajú z našej činnosti.
11

Každý kto začal farmárčiť má pred sebou netušené
možnosti ako sa podeliť so svojimi skúsenosťami.
Súčasný pretechnizovaný svet nedokáže ponúknuť
vhodnú alternatívu za prírodu a všetko to pozitívne
čo dá človeku iný živý tvor. Nedávna skúsenosť, keď
v jeden deň prišli k nám na návštevu mamičky
z Klubu mamičiek s deťmi do troch rokov a o tri dni
študenti Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, ma
utvrdila v mojom presvedčení. Rozdielny bol len
vek, neskúsenosť v kontakte so zvieratami rovnaká.
Napísala som to pretože máme ešte stále veľa
chovateľov, ktorí majú krásne zvieratá, rozumejú
chovu a málo sa prezentujú navonok. Chovateľstvo
sa stáva záľubou úzkej skupiny ľudí. Mnohí
nechovajú , lebo nevedia ako nato alebo chovali a
znechutil ich prvý neúspech.
Mgr. Anna Hamerlíková

Farmársky dvor Diana Jablonica –
24.9.2011
Hody sú na vidieku veľkým sviatkom. Konajú sa na
pamiatku vysviacky miestneho kostola. U nás
v Jablonici sú vždy po Matúšovi, vtedy bol kostol
zasvätený sv. Štefanovi , uhorskému kráľovi.
Niekoľko dní ,,pred“, prídu kolotoče, hudba vyhráva
zo všetkých strán. Každá reštaurácia, hostinec,
kaviareň pripravuje pečené ryby, klobásy, lokše a iné
mňamky, sprevádzané tanečnou zábavou. Doma
každý navarí a napečie radšej viac, aby nechýbalo.
A čo môže ponúknuť ,,hodárom“
domácim
i cezpoľným chovateľ?
Nie vidly, ani ťažkú prácu, ale príjemné posedenie
pri dobrom netradičnom jedle, chutný nápoj a pre
detičky zvieratká. Tak to bolo aj u nás tento rok.
Pestrofarebné trepotalky na plote dávali nevtieravo
informáciu o tom, že na farme sa niečo deje.
Farmársky dvor. Na zelenom trávniku sa v klietkach
pásli biele zajace. Vedľa nich mladá biela kozička.
Farebne dobiela ,,neladili“ wyandotky oranžové
vlnité. Celú klietkovú časť uzatvárali poštové holuby.
V altáne si mohol každý návštevník prezrieť čestné
a víťazné ceny , putovné poháre, ktoré získali naše
zvieratká na výstavách. Príchodzí ochutnali kozie
mlieko, rôzne syry, k nim chutné vínko. Najväčšiu
pozornosť si vynucovalo naše ,,stádočko“ bielych
kozičiek, ktoré sa sále tvárili veľmi hladno. Pre deti
sme mali nachystaný nakrájaný chlebík, aby mohli
kŕmiť. Prezerali sme spoločne zuby, ušné značky,
učili sa kozie mená. Najčastejšia otázka bola : ,,A
máte aj capa? To je on? Veď nesmrdí? “ Náš Hanuš
z ČR bol krásny biely a prítulný.

Možno by sa zdalo, že práve na hody je každý
prejedený, že je bohatý program a súčasných ľudí
nebudú zaujímať zvieratá.
Presvedčili sme sa
o opaku. Nešlo o body, o umiestenie, bolo to
o spoločnom posedení a zdieľaní pokoja, ktorý dáva
príroda a v nej zvlášť zvieratá .
Mgr. Anna Hamerlíková

Kozie mlieko... zázrak? mýtus?
skutočnosť?
Veľa sa o ňom popísalo. Jedni chvália, jedni
hania. Kde je pravda? Niekde uprostred.
Určite mnohí moje vyjadrenie budú považovať za
málo odborné, málo presvedčivé, možno na druhej
strane zase nadsadené.
Začnime tým, že mlieko je zdravé. V únosnej miere.
Určite ani to zahlieňovanie nebude ,,smrteľné".
Kedysi platilo : Jedzte syry, dajú sily. No musia byť
kvalitné, bez rôznych ,,úsporných náhražiek".
Prečo práve kozie mlieko má mať výnimočné
postavenie? Nuž aj preto, že koza sama je
,,výnimočné" zviera, ktorému sú dávané rôzne
prívlastky. To čo teraz napíšem by sa dalo
komentovať slovami: ,,To nevymyslíš, to musíš
zažiť." Napr. koza nie je nikdy chorá (pokiaľ je
správne ustajnená a odčervená) . Keď chce žiť žije,
ale keď začne smútiť, veľmi skoro zdochne.
Nikdy nezožerie to, čo už spadlo na zem, nenapije sa
nečistej vody. A zase naopak, pokiaľ má možnosť je
prieberčivá, pojedá len ,,maškrty"( za dlhoročné
skúsenosti spolužitia s kozami by som dokázala
vytvoriť dlhý zoznam - od klasiky ako ďatelina, seno,
šrot,... až po pelargónie, ihličnany, vŕbu, ovocné
stromy všetkých druhov, samozrejme nemožno
vynechať noviny, či výpisy z bankového účtu).
Nechutí jej to čo nie je čerstvé, to čo nie je pekné a to
čo nie je voňavé.
Pokoj a kľud. Dve základné veličiny, ktoré sú
zakomponované aj v Charte ľudských práv. My ľudia
si vytvárame život plný stresov a chceme podávať
maximálne výkony. Keby sme si čo sa týka vzťahu
pokoja a úžitkovosti zobrali príklad z kôz, posunuli
by sme sa viac dopredu. Ich nič nerozhádže.
Slnko. Nikto ešte nenapísal žiadnu múdru stať o tom,
ako vie koza kedy a koľko ležať na prudkom
slnečnom žiare. Dokáže sa ,,vyhrievať" až na hranici
upečenia a cez to všetko nedostane úpal, úžeh či
rakovinu kože. Aj počas najväčších horúčav dokáže
vyprodukovať štandardné množstvo mlieka. Je husté
a voňavé.

12

Počasie. Koza nie je zelená žabka ani nezhltla
čarovný prístroj, ale vie kedy bude zmena počasia
a dáva to ,,svojmu človeku" najavo.
Tvorivosť a kreativita. Zase niečo ľudské a pre kozy
veľmi typické. Vždy majú dobrú náladu. Stále majú
čo vymýšľať. Vedia si urobiť preliezku z hocičoho a
donekonečna sa zabávať. Ten kto si myslí, že kozu
niečím jednoduchým vyvedie z miery, veľmi sa mýli.
Kozy vynikajúco zvládajú stres. Zabudnú veľmi
rýchlo na akýkoľvek trest a pokračujú vo svojich
zábavkách.
Výchova. Koza rýchlo pochopí, rýchlejšie ako
človek, kto je autorita a s kým by si to nemala
,,rozhádzať". Dokáže sa naučiť počúvať ľudský hlas,
orientovať sa podľa jednoduchých slovných
príkazov. Tak sa vyhne zbytočným problémom. A má
,,Slunce v duši".
Vrátim sa k úvodným slovám: kozie mlieko...zázrak?
Ale kdeže. Len !!! Je od zvieraťa, ktoré má charakter
a svoj spôsob života, ktorý si dá len veľmi málo
zmeniť. Dá nám Pokoj a Vyrovnanosť. Obsahuje
(okrem látok podľa serióznych laboratórnych zistení)
množstvo zvyškov liečivých rastlín, ktoré by ani
najuvedomelejší propagátor
zdravej
výživy
nedokázal naraz zjesť či vypiť. A ona nám to kozička
už dá ako polotovar.
Mgr. Anna Hamerlíková

Z lesného chodníčka …

v lese ? Je ťažké, aby si vodiči motorových vozidiel
nechali odpadky v aute a vyhodili ich neskôr
namiesto toho, aby ich vyhodili von oknom ?
Uvedomte si že ničíte prírodu!
Z hľadiska početnosti zveri je prikrmovanie
nevyhnutné, hlavne v sychravom zimnom období,
kedy je akútny nedostatok potravy. Poľovníci
vytvárajú pre zver krmoviská. Na krmovisku môžete
nájsť rôzne druhy kŕmidiel. Pre raticovú zver sa
stavajú veľké kŕmidlá na jadrové krmivo a senníky
alebo tzv. jasličky na dužinaté krmivo. Pre drobnú
zver sa budujú menšie kŕmidlá. Pre bažanty a jarabice
sa budujú násypce. Dôležitou súčasťou potravy zveri
je i kamenná soľ, ktorú poľovníci dopĺňajú do lesa.
Kamenná soľ je prevencia proti vzniku žalúdočných
problémov zveri. Ďalšou povinnosťou je ochrana
zveri pred nebezpečnými chorobami. Zver žijúca v
revíre sa môže liečiť podávaním liečivých látok v
krmive. Samozrejmosťou je aj dezinfekcia kŕmnych
zariadení. Každoročné veľké straty na lesnej zveri
najmä novorodených mláďat sú zapríčinené zberom
poľnohospodárskych plodín. Prevenciou by mohla
byť spolupráca poľnohospodárskych družstiev a
poľovníckych združení. Pred každý zberom by
poľovníci mali zver vyháňať pomocou psov. Veľké
straty sú aj na pozemných komunikáciách. Preto
hovorím : chráňme si svoje životné prostredie, svoju
prírodu a jej obyvateľov pretože druhú nám nikto
nedá.
S prevolaním LOVU ZDAR !

Starostlivosť o zver
Starostlivosť o zver je „ aspoň podľa mňa “
najdôležitejším posolstvom poľovníctva. V prvom
rade by sme si mali uvedomiť, že zver je dôležitou
súčasťou našej národnej kultúry. Starostlivosť o zver
tvorí
komplexný
postup
vrátane
ochrany,
prikrmovania, zlepšovania jej životného prostredia až
po veterinárnu starostlivosť. Životné prostredie je
priveľmi poznamenané ľudskou činnosťou a jej
následnými dopadmi. Ľudské obydlia zaberajú
donedávna voľné lúky, polia či lesy. So zvyšovaním
hustoty obyvateľstva pribúdajú problémy. Zlepšenie
životného prostredia môžeme zabezpečiť vysádzaním
listnatých drevín, budovaním remízok, budovaním
vodných nádrží a rybníkov s bohatými porastmi,
ktoré zabezpečujú pre zver dostatok vody,
dosievaním lúk, odstránením starých oplotení v
ktorých zver často uviazne a vo veľkých bolestiach
zomiera a hlavne odstránením veľkého množstva
odpadkov z našich krásnych lesov. Pýtam sa. Je
ťažké keď idete do lesa nechať si odpad v batohu a
vyhodiť ho neskôr namiesto toho, aby ste ho nechali

Z poľovníckeho kotlíka : Divoká sviečková
Potrebujeme:
1 kg stehna z diviaka, 150 g údenej slaniny alebo
slaniny, 4 PL masti, 2 cibule, 3 väčšie mrkvy, 1
menší zeler, 1 väčší petržlen, 6 bobkových listov, 15
guľôčok nového korenia, 30 guličiek celého čierneho
korenia, soľ, 1 l vývaru, 2 lyžice hladkej múky, 1/2 l
smotany, 1 PL octu
Ako na to:
Mäso odblaníme, osolíme a prešpikujeme slaninou.
Mrkvu, petržlen a zeler očistíme, nakrájame na
kolieska.
Na dno misy dáme polovicu množstva mrkvy, zeleru,
petržlenu, celého čierneho korenia, nového korenia a
bobkového listu. Na túto vrstvu dáme mäso a
zasypeme ho zvyškom korenia a zeleniny. Prikryjeme
a dáme na dva dni do chladničky preležať.
Po dvoch dňoch mäso vyberieme, očistíme z neho
korenia a zeleninu. Na masti osmažíme zeleninu,
potom pridáme nakrájanú cibuľu a necháme chvíľu
osmažiť.
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Na zeleninu dáme mäso a orestujeme ho zo všetkých
strán, zalejeme mäso horúcim vývarom, pridáme
korenie a v rúre pečieme domäkka - 30 minút s
poklopom, ďalej bez neho.
Potom mäso vyberieme, do výpeku dáme hladkú
múku a necháme prevariť. Túto hmotu prepasírujeme
do hrnca, vlejeme do nej smotanu a potom dochutíme
octom, prípadne cukrom.
Zdroj: www.dobre-recepty.sk

Vianočná poézia...
Zima
V diali sa vlní stará hradská
( popri nej stoja jablone)
vychádzam z Bielych hôr
stromy sa sklonia
skaly zmiznú
a voda stečie do polí
už len pár krokov
veža mi zdola máva
domce na mňa mrkajú
iba ľudia
sú ešte stále slepí

Predstavujem Vám PZ Jablonica
Ing. Martin Gazda, člen
1. Ako ste sa dostali k takej krásnej záľube akou je
poľovníctvo
Ako sedemnásť ročný som dúfal, že lesníctvo je úzko
spojené s poľovníctvom, pretože zver žije v lese a
keďže pochádzam z čisto lesníckej rodiny kde všetci
moji bratia a otec sú lesníci a zároveň aj poľovníci,
tak mi prišlo úplne prirodzené, že lesníctvo a
poľovníctvo patria k sebe.
2. Určite máte veľkú zbierku trofejí. Na ktorú ste
najviac pyšný ?
Aktívne som začal poľovať až v PZ Jablonica. Pri
mojom povolaní je možné sa aktívne venovať
poľovníctvu. Takmer všetky trofeje som ulovil v
týchto krásnych malokarpatských lesoch. Ako vedúci
lesnej správy sa dostanem aj do iných krásnych
zákutí Malých Karpát. Najviac som pyšný na trofej
jeleňa, ktorého som ulovil 5. 9. 2010 v PZ Jablonica.
Trofej získala takmer bronzovú medailu. Najviac ma
tešilo, že to bol starý krásny výradový jeleň.
3. Venuje sa poľovníctvu ešte niekto v rodine ?
Poľovníctvu sa venujú všetci moji bratia. Otec sa
aktívne poľovníctvu už nevenuje, pretože je v
pokročilom veku.
4. Aký je Váš najkrajší zážitok z lesa ?
Najkrajšie zážitky z lesa sú všetky, pretože je dôležité
zver vidieť ako sa rodí, ako žije a selektívny lov je
pre správneho poľovníka až na poslednom mieste.
5. Ako vnímate zákon, ktorý zakazuje vjazd
motorových vozidiel do lesa ? Poprípade čo by ste
na ňom zmenili ?
Pre potreby lesníckej prevádzky a výkonu práva
poľovníctva je dôležité aby vozidlá do lesa
vstupovali, avšak podľa platných legislatívnych
pravidiel. Neorganizované jazdenie po lese zver
vyrušuje,
tá
následne
spôsobuje
škody
na poľnohospodárskych plodinách a lesných
kultúrach
Jakub Horváth

Sneh
Kým sa narodili
vliezol som do okna
zvesil dvere
a povápnil
nech sa im lepšie šmýka
robota od ruky
ruka od roboty
ruka do ruky
Miroslav Búran

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa
Alex Galba, Justin Zabadal, Radka Sládková, Vanesa
Poláčková, Alexandra Vráblová,
Viktória Nemčeková, Erik Fandel

Opustili nás
Kristína Hazuchová, Ľubomír
Harnúšková, Aurelia Hacajová

Ďubák,

Emília

Vážení spoluobčania,
pri príležitosti 750. výročia obce Jablonica, ktoré
pripadá na rok 2012 plánujeme zorganizovať
výstavu fotografií z histórie obce a vydať
propagačný materiál. Žiadame všetkých, ktorí doma
majú odložené fotografie, pohľadnice a iný
obrazový materiál o histórii obce, aby ho zapožičali
obecnému úradu na digitálne spracovanie.
Zapožičané materiály budú po spracovaní vrátené
majiteľovi. Vopred ďakujeme všetkým,
ktorí
pomôžu, lebo bez ich ochoty nebudeme môcť
plánované aktivity zrealizovať.
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