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Milí spoluobčania.
Máme tu opäť dni májové,
ktoré sú jednými z najkrajších dní v
roku, čo sa prírody a jej prebúdzanie
týka. Áno, máme okolo seba krásnu,
zelenú rozkvitnutú prírodu, ale
niektorí z nás, akoby si to nevážili.
„Skrášľujú
a
vylepšujú“
ju
odpadkami. Je až zarážajúce, že
niektorí jednotlivci, hlavne v
teenagerskom veku, neváhajú bez
hanby a ostychu vyhodiť do zelenej
trávy, či priekopy plastovú fľašu,
plechovicu, obaly z napolitánok i
čokolád. Už som o tomto neduhu
písal v Našej Jablonici 5-6/201 6, ale
som a nielen ja, sklamaný z toho,
ako sa niektorí k svojmu okoliu
macošsky i napriek tomu správajú.
Veď odpadových košov v obci
pribudlo ale i napriek tomu nevidím
dôvod, okamžite po skonzumovaní
nápoja, či sladkosti, obal okamžite
zahodiť do trávy... Veď ho môžem
odniesť domov, či po najbližší
odpadový kôš a tam tento odpad
vyhodiť. Preto chcem aj touto cestou
apelovať na všetkých, aby si viac
všímali a vážili si svoje okolie a
zeleň v obci a nerobili z verejných
priestranstiev smetisko. Ale takisto
na rodičov, aby učili svojich
potomkov k väčšej zodpovednosti za
čistotu svojho okolia, nakoľko dosť
veľa odpadkov podľa „druhu“
nasvedčuje tomu, že ich vyhodili
mládežníci, nehovoriac o tom, že
som ja, ale nielen ja, niektorých videl

„priamo pri čine“... Aj pri akcii Čistý
chotár sme vyzbierali nemálo
takýchto odpadkov (podrobnosti na
inom mieste) a preto, ale nielen
preto, mi dovoľte poďakovať sa
všetkým, ktorí sa na tejto akcii
zúčastnili.
Ďalej by som chcel touto
cestou vyzvať občanov, ktorí nie sú
pripojení na splaškovú kanalizáciu,
napriek tomu, že je pred ich domom
vybudovaná, aby tak bezodkladne
urobili a súčasne uzatvorili zmluvu s
BVS a.s. I o tejto problematike sme
sa už v Našej Jablonici zmieňovali,
ale i napriek tomu je pripojenosť na
kanalizáciu veľmi slabá. Okrem toho,
že povinnosť pripojiť sa na
kanalizáciu ukladá § 23 ods. 2
Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov :
„Vlastník stavby alebo vlastník
pozemku je povinný p ri p oj i ť sta vb u
a l e b o p oze m ok, kde vznikajú
odpadové vody, na ve re j n ú
ka n a l i zá ci u a splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta
a spôsobu pripojenia na verejnú
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o
pripojení s vlastníkom verejnej
kanalizácie, ak v obci, na ktorej
území sa stavba alebo pozemok
nachádza, je zriadená....
tak pripojenosť na kanalizáciu a
splnenie ďalších podmienok, sú
sledované a kontrolované i z
príslušného ministerstva, ktoré
poskytlo dotáciu na jej vybudovanie
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a v prípade nesplnenia povinností
hrozia obci sankcie, vrátane rizika
vrátenia časti dotácie. To znamená,
že to nie je svojvôľa, či výmysel
starostu, ani obecného úradu, ale
treba pochopiť, že je to raz daná
povinnosť a nám neostáva nič iné
len to rešpektovať. Veď predsa by
sa nikomu nepáčilo, aby sa za
nepripojenie na kanalizáciu začali
udeľovať sankcie tak, ako to ukladá
zákon a odporúčajú nám vyššie
orgány. To nie je našim cieľom ani
zámerom, práve naopak, chceme
všetkým vysvetliť, že jediná možná
cesta je na kanalizáciu sa pripojiť !
V tejto súvislosti chcem ešte
pripomenúť, že sa začali kroky i na
realizáciu budovania tretej etapy
splaškovej kanalizácie („horný
koniec obce“), máme ukončené
územné konanie, nasledovať bude
stavebné
konanie,
verejné
obstarávanie na zhotoviteľa, žiadosť
o dotáciu (verím, že bude úspešná)
a ďalšie potrebné kroky, o ktorých
budete informovaní. Z ďalších aktivít
sme sa troška „zabrzdili“ pri
plánovanom vybudovaní parkoviska
pred historickým parkom. Z
technických dôvodov, spočívajúcich,
nazvime to, v neštandartnom
uložení jednej z sietí pod povrchom
v tejto lokalite, zrejme pristúpime len
k provizórnej oprave danej plochy.
Súčasne pracujeme na príprave
výmeny a opravy chodníkov a plôch
v ZŠ Jablonica a takisto podávame
žiadosť o dotáciu na vybudovanie

sl ovo starostu

2

Obecný úrad

nového detského ihriska. Sú
pripravené ďalšie aktivity a akcie, o
všetkom budete včas informovaní.
Záverom mi dovoľte ako
vždy z tohto miesta, popriať vám
všetkým krásne jarné dni, pohodu
doma, v rodine i na pracovisku a
...úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Z rokova n i a ob e cn é h o
z a s t u p i t e ľs t v a

1 2. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo dňa 23. 03.
201 7. Rokovanie viedol Ing.
Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 5 poslancov,
kontrolórka obce, účtovníčka obce,
kronikárka
obce
Mgr.
A.
Hamerlíková, riaditeľka ZŠ Mgr.
Ľubomíra Kukanová, po prerokovaní
bodu programu č. 1 3 bolo
prítomných 6 poslancov.
O Z s ch v á l i l o
- program 1 2. riadneho zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
v
Jablonici,
- Všeobecne záväzné nariadenia
obce Jablonica č. 1 /201 7 o ochrane
ovzdušia
a
poplatkoch
za
znečisťovanie ovzdušia,
- na základe § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 1 38/1 991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov
prevod
vlastníctva
nehnuteľnosti - pozemku parc.č.
1 97/5 o výmere 25 m2 vedeného
ako zastavané plochy a nádvoria v
KN register „C“, k.ú. Jablonica za
cenu 5 €/m2 určenú Zásadami
hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Jablonica a s
majetkom štátu, ktorý obec užíva,
teda 1 25 €, na nadobúdateľa Mgr.
Ján Harasník, bytom 906 32
Jablonica č. 601 z dôvodov hodných
osobitného zreteľa.
Dôvody hodné osobitného zreteľa:

Jedná sa o pozemok, ležiaci vo
vnútri pozemku parc.č. 1 97/1 3, ktorý
je vo vlastníctve žiadateľa a je
potrebné
tento
pozemok
vysporiadať z dôvodu stavebného
konania na parcele 1 97/1 3.
Pozemok je malej výmery a inak pre
obec nevyužiteľný,
- na základe § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 1 38/1 991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov prenájom časti pozemku
parc. č. 929 v k.ú. Jablonica o
rozmeroch 7x7 m, vyčlenený
geometrickým plánom, z dôvodov
hodných
osobitného
zreteľa
žiadateľovi:
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04
Bratislava, IČO: 35680202, na účely
výstavby
telekomunikačného
stožiara.
Nájomné za využívanie časti
pozemku na špecifický účel by
bolo vo výške 800,00 € / rok.
Dôvodmi hodnými osobitného
zreteľa sú: Prenajímaná časť
pozemku bude využívaná na
špecifický účel, ktorým je výstavba
telekomunikačného
stožiara.
Pozemok je inak pre obec
nevyužiteľný,
- Záverečný účet obce za rok 201 6 a
celoročné hospodárenie bez výhrad,
- prebytok rozpočtu v sume 1 74
394,99 EUR zistený podľa
ustanovenia § 1 0 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v rozpočtovom
roku 201 6 nasledovne:
¤ zostatok finančných operácií v
sume – 6 702,38 Eur schvaľuje
vysporiadať z prebytku bežného a
kapitálového rozpočtu a zostatkovú
sumu 1 67 692,61 Eur zúčtovať do
výsledku hospodárenia
¤ z uvedeného zostatku sa vylučujú
nevyčerpané prostriedky v sume 1
292,45 EUR (1 65,30 eur zo ŠR
určené na dopravné, 11 27,1 5 eur

určené do fondu prevádzky, údržby
a opráv v nájomných bytoch). Na
základe uvedených skutočností
obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zúčtovať výsledok hospodárenia vo
výške 1 66 400,1 6 EUR na tvorbu
rezervného fondu,
- použitie rezervného fondu vo výške
1 66 400,1 6 EUR na financovanie
kapitálových výdavkov v roku 201 7 a
splácanie úveru v roku 201 7,
- 1 . zmenu rozpočtu príjmov a
výdavkov obce Jablonica v roku
201 7 v zmysle ustanovenia § 1 4
ods.2 písm. b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy
podľa
predloženého návrhu,
- nasledovnú výšku dotácií z
rozpočtu obce Jablonica na rok
201 7:
1 . Poľovnícke združenie 400 €
2. Slov.zväz chovateľov 500 €
3. Únia žien Slovenska 400 €
4. ZO SZ záhradkárov 350 €
5. Jednota dôchodcov 550 €
6. Slovenský červený kríž ZO 200 €
7. Klub slovenských turistov (2xž.)
670 €
8. Kynológia Jablonica (2xž.) 700 €
9. Kynologický klub Barvínek (3xž.)
450 €
1 0.Rodičovské združenie pri ZŠ
(3xž.) 400 €
11 .Športový klub Jablonica 530 €
Nerozpís. rezerva pre jednoraz.
dotácie 250 €
S P O L U : 5400 €,
- inventarizačnú správu o výsledku
fyzickej a dokladovej inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov
obce Jablonica k 31 .1 2.201 6,
- zápis do kroniky obce Jablonica za
rok 201 6. Textová časť schváleného
zápisu tvorí prílohu zápisnice z 1 2.
riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Jablonici,
- a) poradovník na pridelenie
uvoľneného 2- izbového nájomného
bytu č. 1 v budove Zdravotného
strediska tak, ako bol schválený
komisiou, zriadenou starostom obce

Zápisnice zo zasadnutí Obecného
zastupiteľstva sú dostupné na
webových stránkach obce v sekcii
"Obecný úrad" v záložke "Úradné
dokumenty."
Mgr. Martin Štvrtecký

D i g i ta l i zova n á kron i ka ob ce

Obec Jablonica sprístupnila
na internetovej stránke obce
www.jablonica.sk v sekcii OBECNÝ
ÚRAD v záložke KRONIKA OBCE
interaktívnu digitálnu verziu kroniky.
Obsahuje 4 chronologicky zoradené
zväzky, ktoré mapujú spoločenský,
politický a hospodársky vývoj našej
obce od 2. svetovej vojny až po
súčasnosť.
Kronika
je
vhodným
prameňom
na
záujmové
rozširovanie historických vedomostí,

ale aj dobre využiteľná pri štúdiu, či
písaní školských prác. Pamätníci
môžu pri listovaní zaspomínať na
dávne i nedávne udalosti v Jablonici.
Využite túto jedinečnú príležitosť na
potulky jablonickou históriou !
V
e l e ktron i cke j
form e
kron i ky je možné listovať ako v
reálnej knihe, prehliadanie je
dokonca
umocnené
zvukom
šuštiaceho papiera. Jednotlivé listy
je možné priblížiť, robiť si v kronike
záložky na rýchlejší návrat na
označenú stranu. Z kroniky je
možné taktiež tlačiť a zaujímavé
informácie zdielať na sociálnych
sieťach.
Mgr. Martin Štvrtecký

H ľa d á m e zu b n é h o l e ká ra

Obraciame sa s prosbou o
pomoc pri h ľa d a n í zu b n é h o l e ká ra
do uvoľnenej zubnej ambulancie v
obci Jablonica, kde spádovou obcou
je i obec Osuské. Dňom 1 .4.201 7
skončilo poskytovanie zdravotnej
starostlivosti zubnej lekárky v
ordinácii v Jablonici. Od tohto
dátumu je ambulancia neobsadená
s tým, že bude potrebná úprava /
oprava uvoľnených priestorov.
Nakoľko
budova
zdravotného
strediska, ktorej súčasťou je i zubná
ambulancia, je majetkom obce, obec
zabezpečí na vlastné náklady
rekonštrukciu ambulancie. Teda
ambulancia by bola voľná a
pripravená niekedy v mesiacoch
máj, prípadne neskôr podľa dohody.
Sme väčšia spádová oblasť a preto
chceme, spolu so starostom obce
Osuské, zabezpečiť pre našich
obyvateľov
zubnú
zdravotnú
starostlivosť. Touto cestou chceme
požiadať o spoluprácu pri hľadaní
zubného lekára.
Ing. Silvester Nestarec

D a n e a p o p l a to k z a o d p a d

Obecný úrad Jablonica oznamuje
občanom, že od 04.05.201 7 začne
vyberať daň z nehnuteľností, daň za
psa a poplatok za komunálny odpad.
Žiadame občanov aby si uvedené
dane a poplatok prišli uhradiť v čo
najkratšom termíne.
Zlatica Škápiková

Výcv i k čl e n o v D H Z O v o
výcvi kovom ce n tre H a ZZ
Lešť

V dňoch 28. - 29.apríla 201 7
sa šesť členov našej zásahovej
jednotky – Peter Vrábel, Peter Žák,
Stanislav Žák, Pavol Piskla, Michal
Kubisa a Lukáš Chovanec zúčastnilo výcviku vo výcvikovom
stredisku HaZZ Lešť spolu s členmi
DHZO Cerová, Prievaly, Sobotište,
Moravský sv. Ján a Podolínec.
Odchod jednotky bol o 5:00 ráno
príchod na Lešť 08:1 5. Po príchode
do výcvikového centra sme všetci
absolvovali BOZP. Po obede sa
začalo s výcvikom. Boli sme
rozdelení do 2 skupín po troch
jednotkách, celkovo 1 8 hasičov. Ako
prvé sme mali zlikvidovať požiar
technickej budovy a vyhľadať tri
zranené osoby. Vstup do budovy bol
cez kanalizačnú šachtu a tunel dlhý
asi 5metrov. Zasahovalo sa v plnej
výstroji s dýchacími prístrojmi.
Objekt bol zadymený tak, že
viditeľnosť bola asi 1 5cm. Pohyb a
vyhľadávanie zranených bol možný
iba pomocou hmatu. Figuríny
simulujúce zranených vážili asi
80kg.
Ako druhý zásah bola
hromadná
dopravná
nehoda
autobusu a piatich automobilov.
Dvanásti hasiči boli figuranti
simulujúci zranených a zasahovalo
24 hasičov. Dva automobily boli
reálne zapálené, úlohou bolo
likvidácia požiaru, triedenie a
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1 . Petronela Blažková
2. Veronika Španková
b) pridelenie 2-izbového nájomného
bytu č. 1 v budove Zdravotného
strediska uchádzačovi:
Petronela Blažková
O Z zob ra l o n a ve d om i e :
- správu o plnení uznesení prijatých
na 11 . riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva
konaného
dňa
26.01 .201 7,
- správu hlavnej kontrolórky k
Záverečnému účtu obce za rok
201 6,
- správu o činnosti Spoločného
obecného
úradu
v
oblasti
preneseného výkonu štátnej správy
na úseku stavebného poriadku za
rok 201 6 tak, ako bola predložená,
- plnenie rozpočtu príjmov a
výdavkov obce Jablonica a
Základnej školy Jablonica k
31 .1 2.201 6,
Informatívnu
správu
o
dosiahnutých
výchovnovzdelávacích výsledkoch ZŠ za I.
polrok školského roka 201 6/201 7,

Organizácie a
združenia

ošetrovanie zranených, vytvorenie a
transport zranených do hniezda
záchrany.
V sobotu ráno sme začali s
výcvikom
na
päťposchodovej
budove. Bol simulovaný požiar
niekoľkých poschodí. Za úlohu bolo
vyhľadanie a likvidácia niekoľkých
požiarov, vyhľadanie a transport
zranených do hniezda záchrany,
poskytnutie prvej pomoci a
odvetranie budovy. Zasahovali tri
jednotky, celkovo 1 8 hasičov.
Budova bola husto zadymená a
cvičenie bolo vykonávané s
dýchacími prístrojmi.
Doobeda sme absolvovali
ešte jedno cvičenie požiar
továrenských prístrojov, kde došlo k
výbuchu a časť budovy sa zrútila.
Za úlohu bolo vyhľadanie a
likvidácia reálnych požiarov, kde
priamo v budove bolo zapálených
niekoľko pneumatík a likvidácia
niekoľkých požiarov v sutinách,
vyhľadanie zranených osôb a
transport do hniezda záchrany.
Niektoré figuríny boli vynášané cez
20m dlhý tunel o priemere 1 ,5m,
ktorý bol sčasti zasypaný suťou. Iné
boli vyťahované lanami cez rôzne
šachty. Cvičenia sa zúčastnilo
1 8hasičov a boli použité dýchacie
prístroje.
Poobede
sme
mali
posledné cvičenie, ktoré bolo
spoločné pre všetkých šesť
jednotiek. Za úlohu bola likvidácia
požiaru továrne na štiepku. Dve
jednotky vykonávali hasebné práce,
voda bola dopravovaná kyvadlovo
cisternami a dve jednotky vytvorili
čerpacie stanovisko.
Zmyslom týchto cvičení bolo
precvičiť si prácu dýchacími
prístrojmi,
vysielačkami,
vyhľadávanie osôb a práca v
priestoroch s nulovou viditeľnosťou,
likvidácia rôznych typov požiarov,
poskytnutie prvej pomoci a
vyskúšanie
si
velenia
a

organizovania práce hasičov pri
zásahoch. Za tieto dva dni sme
nabrali neuveriteľné množstvo
vedomostí a skúseností, ktoré
určite zužitkujeme a pomôžu nám v
praxi.
Na záver by som chcel
poďakovať
všetkým
členom
zásahovej jednotky, ktorí sa
pravidelne zúčastňujú cvičení a
školení. Vďaka našej vybavenosti,
skúsenostiam a vedomostiam patrí
naša jednotka medzi najlepšie DHZ
na Slovensku a preto nás čoraz
častejšie vysiela operačné stredisko
na pomoc HaZZ do okolitých obcí.
Peter Vrábel
veliteľ DHZO Jablonica

Z č i n n o s ti h a s i č o v

V
posledných
dvoch
mesiacoch bola naša činnosť
zameraná na odborné školenia a
údržbu hasičskej techniky. Mladí
hasiči svoju športovú činnosť
odštartovali účasťou na súťaži
Chodbovica, ktorá sa uskutočnila v
Senici.
Aj v tomto roku sme sa
zapojili do obecnej akcie Čistý
chotár, ktorá sa v našej obci konala
už po šiestykrát. Našich 1 7 členov
sa popasovalo s neskutočným
množstvom odpadu popri hlavnej
ceste I/51 od cvičiska až po hranicu
okresu Trnava. Je až zarážajúce, čo
všetko sa nachádza po priekopách
vedľa cesty, kde je vidieť, čo všetko
vodiči vyhadzujú. Podľa tohto
usudzujem, že nám bude ešte veľmi
dlho trvať, aby sme sa všetci naučili
chrániť naše životné prostredie a
odpadky dávať tam, kam patria.
Keďže naša činnosť sa
nezaobíde bez odborných školení, v
dňoch 27.4. -29.4.201 7 sa 6 našich
dobrovoľných hasičov zúčastnilo
odborného cvičenia v Lešti- Peter

Vrábel, Michal Kubisa, Stanislav
Žák, Peter Žák, Ing. Lukáš
Chovanec, Pavol Piskla.
Náš DHZ sa podieľal aj pri
organizácii Jablonickej desiatkyMemoriál Felixa Rímeša dňa
29.4.201 7. Dňa 30.apríla naši hasiči
postavili ručne obecný máj,
zabezpečili
aj
stánok
s
občerstvením.
Anna Dingová, DHZ

B l a h o že l á m e

Dňa 4.apríla 201 7 som sa zúčastnil
slávnostného odovzdávania titulov
Zaslúžilý člen DPO SR v Žiline.
Medzi 58 ocenenými z celej SR bola
aj naša členka DHZ Jablonica An n a
D i n g ová . Z rúk prezidenta DPO SR
Ladislava Pethöo si prevzala
najvyššie vyznamenanie Za sl ú ži l ý
čl e n D P O S R. Ocenenie jej bolo
udelené za dlhoročnú, aktívnu a
záslužnú prácu, ktorú vykonala v
dobrovoľnej požiarnej ochrane. Náš
Dobrovoľný hasičský zbor jej
srdečne blahoželá k oceneniu.
Veríme, že i naďalej budeme mať v
nej
spoľahlivú
a
aktívnu
funkcionárku nielen v našej
organizácii, ale aj v okresnej.
Ľubomír Peterka, DHZ

Milí Jabloničania,
dovoľte nám, aby sme sa Vám
prihovorili v súvislosti s často
kladenou otázkou: „Čo sa to deje v
našej škole?“.
Ako všetci dobre viete, naša
základná škola, povedzme si
otvorene, je v poslednom čase
neustále spomínaná v každom kúte
našej obce. Podobne ako aj v iných
obciach, aj my sa stretávame s
problémami, ktoré každodenný život

Bratislave,
tanečný
koncert,
šarkaniáda,
snehuliáda,
imatrikulácia prvákov, vianočné trhy,
karneval, tancovačka, návšteva
výstavy výtvarných diel nášho
rodáka pána Jánošíka, v spolupráci
s rodinou Zavadilovou sme
uskutočnili rôzne aktivity v prírode,
žiaci sa zúčastňujú predmetových a
športových súťaží, o ktorých sa
môžete dočítať aj na webovej
stránke
našej
školy
www.zsjablonica.edupage.sk.
Plánované sú ešte predmetové
exkurzie, deti sa tešia na Noc s
Andersenom, výlet na Minifarmu
Lubina, školu v prírode, plavecký
výcvik, výchovný koncert... V
budúcom roku znovu ponúkneme
deťom možnosť zúčastniť sa
lyžiarskeho výcviku. Zatraktívňujú sa
priestory
školy,
celkovou
rekonštrukciou prešiel školský klub
detí, obec v spolupráci so
Športovým
klubom
Jablonica
vybudovala novú atletickú dráhu,
takisto nové oplotenie školy, v
záujme väčšej bezpečnosti sa
investovalo do kamerového systému
a pod. Pripravuje sa rekonštrukcia
chodníkov a ostatných plôch v škole.
Samozrejme, že sa budeme
aj naďalej maximálne snažiť a veci
riešiť tak, aby boli žiaci i rodičia
spokojní.
Pri
tejto
snahe
potrebujeme aj podporu Vás,
rodičov. Nezabúdajme na to, že bez
žiakov však neprežije žiadna škola.
Kolektív ZŠ Jablonica, Rada rodičov,
Rada školy, starosta obce

kultúry, Mateja Hrebendu, ktorý sa v
marci narodil i zomrel (1 796 – 1 880)
a i keď bol slepý, „viac videl vo
svojej slepote, ako mnohí cez veľké
okuliare.“
Každý žiak si priniesol svoju
obľúbenú knihu, či už z detstva
alebo súčasnosti, a predstavil ju
svojim spolužiakom. Kamaráti si ju
mohli od neho požičať alebo sa
rozhodli, že si ju kúpia do vlastnej
knižnice, aby už nikto nepovedal, že
nemá doma žiadnu knihu.

S v e to v ý d e ň v o d y - 2 2 .
m a re c

Svetový deň vody slávime
každoročne 22. marca. Tento deň
slúži na pripomenutie toho, ako je
voda pre nás dôležitá a na
uvedomenie si, že prírodu máme
chrániť a uchovávať aj pre ďalšie
generácie. V stredu ráno sme si
vypočuli reláciu v školskom
rozhlase, ktorú pripravila p. uč.
Ňukovičová a prečítali ju Samuel
Krajčír, Filip Jankovič a Tomáš
Čmarada zo 4.A. Na hodine čítania
aktívni
štvrtáci
prezentovali
zaujímavosti o vode svojim
spolužiakom. Precvičili si svoje
prezentačné zručnosti, aktívne
počúvanie, schopnosť reprodukcie
počutého i celkovú orientáciu a
následnosť informácií v texte. K
oslave tohto dňa prispel i Tomi
Čmarada, ktorí zložil peknú báseň
„O vode“. Teší nás, že žiaci i učitelia
podporili tento deň oblečením si
modrého trička alebo mikiny ako
symbolu vody. Tým podporili
myšlienku Dňa vody, uvedomili si, že
M a re c - m e si a c kn i h y
Na jarný čitateľský sviatok, voda je najvzácnejší poklad, voda je
ktorý v roku 1 955 vyhlásila Matica dar, voda je život...
slovenská, nezabudli ani žiaci
piateho ročníka. Už budú vedieť
každému vysvetliť, že tento sviatok
je spätý s menom neúnavného
šíriteľa slovenskej i českej knižnej

Zo školských lavíc

rodičov, zriaďovateľom a tiež je nám
nápomocný Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Senici, Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a polícia. Problematiku
správania niektorých žiakov sa nám
v spolupráci so spomínanými
inštitúciami podarilo dostať pod
kontrolu, škola, obec a dané úrady
so žiakmi a ich rodinami neustále
pracujú.
Škola znamená pre každú
obec viac ako iba učenie. Je to
symbol kultúry, kultúrnosti a v
neposlednom rade je znakom
súdržnosti a spolupatričnosti nás
Jabloničanov. Nenechajme sa
vtiahnuť do „módneho trendu“, že
všetko, čo je inde, je lepšie. Potom
vlastne snaha nás všetkých
vychádza nazmar. Možno sa Vám
teraz zdá, že najlepším riešením je
prestup dieťaťa na inú školu.
Prestupom dieťaťa na inú školu sa
pretrhávajú krásne kamarátstva
detského veku, oslabuje sa vzťah
nastupujúcej generácie k miestam,
kde naše deti vyrastajú. Neprerušme
preto tento vzťah a nepodporujme
tento
trend
útekom
pred
problémami,
ktoré sa dajú
spoločnými silami riešiť. Veď deti sú
naša budúcnosť a aj budúcnosť
našej obce.
Naša škola je otvorená
všetkým, veď sa pozrite, čo všetko
sa v tomto školskom roku pre deti
pripravilo. Teší nás, že aj naši
spoluobčania, ktorí síce v škole deti
nemajú, pozitívne hodnotia našu
prácu a aktivity, ktoré pre deti
organizujeme. Nájdu sa však aj takí,
ktorí bohužiaľ našu snahu maria. V
spolupráci s vedením školy, Radou
rodičov, Radou školy, Športovým
klubom Jablonica, zriaďovateľom a
ochotnými občanmi a rodičmi sa
uskutočnili rôzne aktivity ako
napríklad Európsky deň rodičov a
škôl, v rámci ktorého mohli rodičia aj
deti navštíviť Papierničku Petrus v
Prietrži, návšteva výstavy Cosmos v

Zo školských lavíc

Ve sm ír oča m i d e tí - okre sn é
ko l o

Dňa
1 4.3.201 7
sa
uskutočnila v Záhorskom osvetovom
stredisku v Senici vernisáž a
vyhodnotenie XXXII. ročníka detskej
výtvarnej súťaže „Vesmír očami
detí“. Spomedzi 370 prác porota v
okresnom kole vybrala i obrázok s
názvom „Belasý vesmír“, ktorý
nakreslila Karolínka Mihelová z 1 .A.
Ako spomienku na svoje umelecké
dielko okrem vecnej ceny dostala
diplom s fotografiou vlastného
výtvoru, s ktorým sa podľa pravidiel
súťaže musí natrvalo rozlúčiť.
Ocenená práca postupuje do
celoslovenského kola a bude
umiestnená na výstave
v
priestoroch Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove. Karolínke
blahoželáme, prajeme i v budúcnosti
ďalšie výtvarné úspechy a ďakujeme
za reprezentáciu našej školy.

miesto za prednes poézie v 2.
vekovej kategórii, v tej istej kategórii
v prednese prózy získal Mirko
Macko zo 6.A 3.miesto a naša
deviatačka Martinka Lőrinczová si
odniesla 3. miesto v prednese prózy
v 3. vekovej kategórii. Všetkým
našim recitátorom ďakujeme za
príkladnú reprezentáciu školy a
prípravu na súťaž v spolupráci so
svojimi pedagógmi. Zároveň im
želáme veľa ďalších úspechov.

skrášlenie prostredia v našom
školskom areáli patrí veľká
pochvala. Kiežby sme si takéto
pekné prostredie zachovali čo
najdlhšie! Z tohto miesta by som sa
chcela
poďakovať
rodine
Zavadilovej za možnosť uskutočniť
environaktivity k Aprílu- mesiacu
lesov /1 2.4./ v lese v Rakovej a
zážitkovým učením priamo v prírode
získať nové poznatky o nej. RZ pri
ZŠ ďakujeme za zaplatenie dopravy
autobusom.

H u rb a n ov p a m ä tn ík o b v o d n é ko l o

Vo štvrtok 9. marca sa
víťazi školského kola Hurbanovho
pamätníka zúčastnili v obvodnom
kole tejto súťaže, ktorá sa konala v
ZUŠ v Senici. V konkurencii
recitátorov zo škôl okolia Senice,
nás v jednotlivých vekových
kategóriách
reprezentovali
v
prednese poézie a prózy Samuel
Krajčír, Adela Gbelcová, Vanessa
Sameková, Miroslav Macko, Simona
Hrajnohová a Martina Lőrinczová. O
tom, že máme talentovaných žiakov,
ktorí svojím prejavom zaujali
odbornú porotu, svedčia veľmi
pekné umiestnenia, ktoré im boli
udelené, i pozitívne a povzbudivé
komentáre poroty.
Adelka Gbelcová z 3.A
získala 2. miesto v prednese prózy v
1 . vekovej kategórii, Vanesske
Samekovej z 5.A bolo udelené 2.

Ve ľkon očn á výsta vka

D e ň Ze m e - 2 2 . a p ríl

Deň Zeme je ekologicky
motivovaný sviatok, upozorňujúci
ľudí na dopady ničenia životného
prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o
možných riešeniach tohto problému.
V našej škole sme si ho pripomenuli
v piatok 21 . apríla. Najprv sme si
vypočuli reláciu v školskom rozhlase
ku Dňu Zeme, neskôr sme sa
venovali skrášľovaniu školského
areálu podľa stanoveného rozpisu
prác a čisteniu jabloňovej aleje.
Úprave
a
čisteniu
svojho
najbližšieho okolia sme sa venovali
taktiež v rámci akcie OcÚ „Čistý
chotár“ od 1 9. do 26. apríla 201 7.
Všetkým, ktorí sa pričinili o

V dňoch 6. až 1 2. apríla
201 7 sa konala v priestoroch
prízemia B pavilónu Veľkonočná
výstavka žiackych prác. Boli tu
vystavené práce žiakov prvého i
druhého stupňa, ktoré robili na
hodinách
výtvarnej
výchovy,
pracovného vyučovania, v školskom
klube detí i na výtvarnom krúžku.
Zaujímavosťou tento rok boli
kraslice vyzdobené na mnoho
spôsobov,
rôzne
veľkonočné
vystrihovačky i zajačiky a kuriatka
na paličke. Výstavka navodila tú
pravú predveľkonočnú náladu.

M D Ž s J a d ra n kou

Kultúra

Obec Jablonica pripravila i v
roku 201 7 hudobný darček všetkým
ženám, žienkam a slečnám k
Medzinárodnému
dňu
žien.
Zúčastnené
publikum
svojim
spevom a energickým vystúpením
potešila
šarmantná
Jadranka
Handlovská, ktorá už dlhé roky
svojimi charakteristickými piesňami
zabáva poslucháčov doma i v
zahraničí. Jadranka ukázala, že
stále vie priniesť dobrú náladu
medzi ľudí starších i mladších,
ktorým v sále Domu kultúry v
Jablonici svojim hodinovým mixom
piesní pripravila príjemný podvečer k
sviatku všetkých žien. Starosta obce
poďakoval Jadranke za jej darček od
ženy ženám a taktiež jej poprial
všetko najlepšie k MDŽ.
Mgr. Martin Štvrtecký

S ta v a n i e m á j a

Nedeľné popoludnie 30.
apríla patrilo v našej obci stavaniu
mája a malej slávnosti, ktorá bola s
tým spojená. Vyzdobeného mája sa
ako obvykle ujali skúsené ruky
Dobrovoľného hasičského zboru,
ktoré si hravo poradili s osadením
dominanty
obce
najbližšieho
mesiaca. Na starostu Ing. Nestarca
čakali 2 milé povinnosti. Veliteľovi
DHZ Jablonica Petrovi Vráblovi
odovzdal nové 9- miestne hasičské
motorové vozidlo zakúpené obcou.
Zboru poprial veľa šťastných
kilometrov pri športovej, osvetovej a
kultúrnej činnosti s novým vozidlom.
Taktiež zablahoželal členke DHZ
Jablonica Anne Dingovej, ktorá bola
vyznamenaná prezidentom

Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky ako Zaslúžilý
člen DPO SR. Po krátkom programe
v centre obce boli občania pozvaní
do dvora Obecného úradu na
posedenie s Osuskou kapelou a " Z p l a ve cké h o b a zé n a . . . "
občerstvením.
Deň po Galavečere ankety
Mgr. Martin Štvrtecký Športovec Myjavy 201 6, kde rodák z
Jablonice Lukáš Hazucha získal
ocenenie Športovec Myjavy 201 6,
sa uskutočnila Veľká cena Trnavy.
Cenu prevzal od hokejistu Tomáša
Kopeckého. Veľká cena sa konala
25. a 26. februára 201 7. Našu obec
reprezentoval vo farbách Spartaka
Myjavy. V disciplínach, ktoré boli
hodnotené po kategóriách získal

Šport

štyri druhé miesta. Boli to disciplíny:
1 00 m voľný spôsob, 1 00 m motýlik,
1 00 m prsia a 1 00 m znak - tu mu
zlato ušlo o 0,2 sek. V Open
disciplínach si tiež viedol vynikajúco
a zlepšil si svoje osobné výkony,
ktoré mu zabezpečili účasť na
Majstrovstvách
Slovenskej
Republiky 201 7 v Košiciach. Do
budúcnosti Lukášovi želáme ďalšie
skvelé výkony a dúfame, že bude vo
farbách
Spartaka
Myjavy
reprezentovať aj našu obec.
Veronika Hazuchová

Vyj a d re n i e k p ri e b e h u
z á p a s u 1 6 . ko l a 5 . l i g y
Zá p a d ZsF Z U 1 9 TJ Ta tra n
J a b l o n i ca – O Š K S m o l e n i ce

K
medializovanému
incidentu dorasteneckého zápasu
1 6. Kola 5. ligy Západ ZsFZ TJ
Tatran Jablonica - OŠK Smolenice,
ktorý bol zo strany hosťujúcich
funkcionárov skreslene a tendenčne
interpretovaný, poskytol výbor TJ
Tatran
Jablonica
nasledovné
stanovisko, ktoré bolo odoslané i
kompetentným orgánom:
Po výhre dorastencov OŠK
Smolenice v jesennom zápase nad
dorastencami
Jablonice
1 4:0
pricestovali hostia na zápas do
Jablonice s jediným úmyslom a to
vysoko vyhrať. Na prekvapenie hostí
domáci
dorastenci
predviedli
bojovný výkon a nebyť pokutového
kopu v neprospech domácich v
závere stretnutia, mohli domáci hráči
vyhrať. Tento priebeh stretnutia sa
odzrkadlil na správaní hlavne
funkcionárov hosťujúceho mužstva,
ktorí neustále kritizovali výkony
oboch rozhodcov. Postupne takto
vniesli nervozitu i na trávnik, kde sa
hral bojovný a zaujímavý zápas,
ktorý nijako dovtedy nevybočoval z
rámca bežných zápasov. Kritika

rozhodcov zo strany hostí sa
stupňovala s pribúdajúcimi minútami
a už počas zápasu boli hosťujúci
funkcionári upozorňovaní, aby sa
slušne správali, nakoľko pri
niektorých verdiktoch rozhodcu
päsťami búchali do výplne na
striedačke,
pričom
striedačku
značne poškodili.
Postupne znervózneli i hráči
hostí, ktorí neustále komentovali
výkony rozhodcov a to rôznymi
nevyberanými slovami. Za to boli
postupne oceňovaní žltými a neskôr
aj červenými kartami.
Takto
predčasne pod sprchy putoval po
kritike rozhodcu Filip Remenár a po
stretnutí rovnako za komentovanie
výkonu arbitrov Marek Sýkora.
Počas zápasu boli hosťujúci hráči i
funkcionári viackrát upozorňovaní,
aby sa na ihrisku slušne vyjadrovali
na čo reagovali slovami, že kde sme
to videli, aby sa na ihrisku nehrešilo.
Pri odchode do kabín jeden
z hráčov hostí verbálne napádal
nielen rozhodcov, ale aj domácich
fanúšikov, pričom prišlo k jeho
fyzickému napadnutiu fanúšikom,
ale v žiadnom prípade sa nejednalo
o občana Jablonice. Čo je ale
dôležité je skutočnosť, že hráč hostí,
akoby schválne, išiel z ihriska okolo
bufetu a cez hlúčik fanúšikovi
napriek tomu, že bol on i ostatní
hosťujúci hráči i funkcionári

upozornení, aby do kabíny
odchádzali cez iný vchod určený pre
hosťov, čo väčšina i rešpektovala.
Vyjadrenie hosťujúcich funkcionárov,
že ich hráč bol napadnutý domácimi
funkcionármi rázne odmietame a v
prípade, že na tomto stanovisku
budú trvať, budeme nútený
podniknúť patričné kroky za krivé
obvinenie. Taktiež nie je pravda že
nijako nezasiahli ani funkcionári
domáceho klubu, pretože tí celú
situáciu pred bufetom upokojovali a
posielali hráčov do kabín.
K vyjadreniu hosťujúcich
funkcionárov, že po odpískaní konca
zápasu kapitán mužstva pri odchode
z ihriska do kabín povedal
rozhodcovi, že nám „pokazil zápas“
už ťažko niečo dodať, pretože
viacerí počuli vyjadrenie hráča, ktoré
sa ani nedá citovať. Za také
vyjadrenia musel rozhodca reagovať
udelením červenej karty kapitánovi
mužstva OŠK, čo len dokazuje, že
vyjadrenie hosťujúcich funkcionárov
je nepravdivé. Agresívne správanie
hosťujúceho hráča, ale i niektoré
ďalšie fragmenty z incidentu sú k
dispozícii na kamerovom zázname.
Z uvedených skutočností i
záznamu je zrejmé, že celú kauzu
iniciovali a v postate vyprovokovali
hosťujúci hráči a funkcionári,
neunesúc skutočnosť, že v Jablonici
nevyhrali. Na druhej strane, ale
treba objektívne priznať, že
čiastočne zlyhala i usporiadateľská

J a b l o n i c ká d e s i a t ka M e m ori á l F e l i xa Rím e ša

V poslednú aprílovú sobotu
sa v našej obci konal už 6. ročník
bežeckých pretekov Jablonická
desiatka – Memoriál Felixa Rímeša,
podujatia zaradeného do Moravskoslovenského bežeckého pohára a
Trnavskej bežeckej župnej ligy.
Počasie v týždni pred pretekmi opäť
spôsobilo organizátorom mierne
vrásky, ale v deň konania pretekov
bolo i z tohto hľadiska všetko v
poriadku a mohlo sa nerušene
súťažiť.
Ešte
pred
hlavným
bežeckým zápolením súťažili všetky
detské, žiacke, dorastenecké a
juniorské kategórie. Všetci malí i
väčší bežci ukázali veľké nasadenie,
elán a radosť doslova v pohybe.
Najmä u tých najmladších treba
oceniť odvahu postaviť sa na štart
pred zrakmi mnohých divákov, a
možno sme videli aj budúcich
úspešných športovcov.
O 1 7:00 hodine vyštartovalo
veľké množstvo bežcov rôznych
vekových kategórií do hlavného
závodu. Na mužov čakala už
tradične náročná 1 0- kilometrová
trať, ženy čelili 4- kilometrovej
vzdialenosti do cieľa. Všetci
predviedli výkony na hranici svojich
schopností, čo sa nasledovne
premietlo do výsledkovej listiny:

Šport

treba objektívne priznať, že
čiastočne zlyhala i usporiadateľská
služba. V ďalších futbalových
stretnutiach bude potrebné posilniť
usporiadateľskú službu, aby sa
neopakovali podobné situácie s
ďalšími takto provokujúcimi a
nervóznymi mužstvami, ktoré si
myslia, že do Jablonice sa
automaticky chodí pre tri body...
Mgr. Ladislav Peterka a Výbor TJ
Tatran Jablonica
foto: Rudolf Krchňavý

foto: Rudolf Krchňavý

a b sol ú tn e p ora d i e m u ži 1 0 km :
1 . A. Jablokov
32:49
2. L. Soural
33:1 4
3. T. Steiner
33:35
a b sol ú tn e p ora d i e že n y 4 km :
1 . L. Maníková
1 4:07
2. L. Beláková
1 4:32
3. B. Kocúriková
1 5:30
Pri pohľade na výsledky
treba mimoriadne oceniť výkon
Jabloničanky
pani
Blaženy
Kocúrikovej, ktorá sa umiestnila na
bronzovej priečke v absolútnom
poradí (1 . v kategórii žien nad 45
rokov)
medzi ženami a opäť
ukázala, že s prehľadom necháva za
sebou i výrazne mladšie súperky.
Jablonicu
ďalej
úspešne
reprezentovali: Tomáš Zavadil (22.),
Adam Pipiška (44.), Marcel Krajč
(45.), Dušan Tomek (56.), Miroslav
Blažek (62.), Miroslava Zíšková (9.,
3. nad 35 rokov), Lucia Režnáková
(1 0.), Michala Martišová (1 2.),
Barbora Gbelcová (21 .) a mnohí
ďalší, ktorým patrí poďakovanie za
reprezentáciu obce. Poďakovanie
patrí
taktiež
organizátorom,
návštevníkom, hosťom a všetkým,
ktorí sa spolupodieľali na tomto
podujatí.
Mgr. Martin Štvrtecký

foto: Milan Kocúrik

M D D - p o z v á n ka

Obec
Jablonica,
ŠK
Jablonica, Kynológia Jablonica a
sponzori pozývajú v sobotu 03. 06.
201 7 všetky deti a rodičov na
športové popoludnie do parku. Pre
deti budú pripravené rôzne atrakcie
a sladké odmeny. Rodičia sa môžu
zabaviť pri futbalových výkonoch
bývalých hokejistov zo Skalice,
Senice a domácich hráčoch.
Občerstvenie
a
hudba
sú
pripravené!

Rôzne

K re ce n zi i zb i e rky: B á sn e
p re ži vot 2
(v N a še j J a b l on i ci 2 /2 0 1 6 )

Recenzent sa dožaduje
väčšej verejnej reakcie a sám som
na ňu dlho čakal. Asi márne, preto aj
keď s oneskorením cítim povinnosť
verejne sa zastať napadnutého
autora zbierky básní, nášho
bývalého kňaza vdp. P. Flajžíka.
V prvej tretine článku autor
PaeDr. Andrej Závodný, PhD
popisuje obsah zbierky a snaží sa
pri tom prezentovať aj ako
fundovaný literárny kritik. Dozvedel
som sa čo je to kalambúr, všetko iné
v tejto časti je aspoň pre mňa
redundantné - nadbytočné.
V ďalšej časti recenzenta
zjavne iritujú básnikom použité
metafory na červenú farbu, vraj ju
démonizuje. No ale to bol predsa aj
názov zbierky revolučných piesní S
červenou zástavou vpred. A za
Stalina v sovietskom Rusku padlo
pod ňou asi toľko vlastných ľudí v
gulagoch a hladomorom, ako v
Nemeckých
koncentračných
táboroch a nimi vyvolanej 2. sv.
vojne. Fašizmus bol odsúdený,
komunizmus sa toho zrejme nemusí
obávať, keď sa dá na ich kandidátku
do obecného zastupiteľstva zapísať
dokonca mladý historik. Čosi,
mierne povedané šokujúce, ale
dávno som na to zabudol. Nebyť
tohto
bezdôvodného
a
nezmyselného útoku na p. farára
Flajžíka. Rovnako bezdôvodne haní
p. biskupa Buzalku. Čo urobil tento
mučeník komunizmu zlé?
Na výčitku, že pán, teraz už
dekan Flajžík slúžil svätú omšu za
prezidenta Dr. Tisu, môžem
povedať, že nie len on slúži také
omše. Za hriešnikov ich treba slúžiť
a u svätých orodovať. Miestny
historik Tisu zrejme považuje za
najväčšieho vojnového zločinca, keď
ho to meno tak dráždi. Viď v básni
Dejinná otázka... str. 1 86, kde je
Tiso spomenutý iba v zátvorke

nadpisu. Ináč by som nevedel komu
je tá báseň určená. V divadle Aréna
v Petržalke je teraz v repertoári hra
Tiso. V pôvodnom naštudovaní s
Mariánom Labudom starším som si
ju asi pred piatimi rokmi bol pozrieť.
Nie je to zakázané, netreba sa báť.
Dr. Tiso je považovaný za
kontroverznú osobnosť, ale na
zozname
Komisie
Spojených
národov pre vojnové zločiny medzi
36 tisícami nie je, a ani žiaden iný
Slovák. Ako dôkaz je v neprítomnosti
na smrť odsúdený Dr. Ferdinand
Ďurčanský, keď včas utiekol, nikdy
nebol väznený a život ukončil v r.
1 974 v Mníchove. Najradikálnejšie
postavy, iniciátori a osnovatelia
prvých deportácií židov boli Tuka s
Machom. Mach po prepustení z
väzenia vo svojej knihe spomienok
„Z ďalekých ciest“ priznáva, že on
očakával „povraz“ a nie Tiso.
Tisovým vrahom (som presvedčený,
že aj Štefánikovým) bol Beneš, ktorý
ešte v Londýne prehlásil „Tiso musí
viset“. Výdatne mu pomáhal
prokurátor Daxner, keď ani
nepripustil dôležitých svedkov
obhajoby. Bol to retribučný súd,
založený na princípe úplnej svojvôli
súdu. V deň Tisovej popravy
1 5.4.1 947 som mal šesť rokov a
pamätám si na vyzváňanie zvonov
na kostole a plač ľudí na ulici. Pýtam
sa, za ktorým politikom by to dnes
urobili?
Tak ako sa teraz toto
obdobie a katolícka cirkev
démonizuje, to nebolo ani v čase
najtvrdšej Husákovej normalizácie.
Komu leží v žalúdku? Určite tomu,
komu najviac stojí v ceste jeho
záujmov. V roku 1 971 vydalo
vydavateľstvo
OBZOR
ako
reprezentatívnu knihu „ Slovensko,
Dejiny, 1 . Časť“ o hmotnosti 2,6 kg.
Celkom
je
to
štvordielna
encyklopédia. Recenziu obdobia od
rozpadu 1 . ČSR robili Dr. Holotíková
a Husákov dejepisec Plevza.
Použijem stadiaľ pár citácií, ktoré

stoja za úvahu, aspoň nad nimi
porozmýšľať.
Str. 711 – „ V januári 1 939
Ribbentrop ponúkol Poliakom ako
výmenu za Gdaňsk aj Slovensko!“ ,
ale nepochodil. U nás nabrali
udalosti veľmi rýchly a dramatický
spád, keď České ozbrojené sily
obsadili Slovensko a nastolili
vojenskú diktatúru s. 71 2.
Str. 71 3 - Nemci chceli
nastolenú situáciu využiť na úplné
rozbitie ČSR, ale Sidor to odmietol.
Tak pozvali Tisu, ktorý so súhlasom
predsedníctva HSĽS 1 3. marca
odletel do Berlína. „Tam ho už prijali
s poctami hlavy štátu“. Od Hitlera
dostal na výber : „buď sa odpútať od
Prahy, alebo on Hitler, ponechá
Slovensko jeho osudu. Akému, to
naznačil Ribbenrtrop, ktorý vo
vhodnej chvíli predložil správy o
sústreďovaní maďarských vojsk na
hraniciach Slovenska“. Tá hrozba
bola reálna. Maďari už od 2.11 .1 939
veľkú časť z juhu mali a Poliakom
len stačilo povoliť obsadiť sever.
Tiso odolal psychologickému nátlaku
a odôvodnil, že to musí schváliť
Slovenský snem, čo aj tento
1 4.3.1 939 jednohlasne odhlasoval.
Hneď 1 5.3. si Hitler zavolal do
Berlína prezidenta Háchu, kde ho
prinútil
podpísať „dobrovoľnú“
dohodu protektorátu. Ešte v ten deň
vtiahli nemecké vojská do Prahy, ale
obsadili aj celé Považie s najväčšími
zbrojovkami, letištia atď. Kúsok
nižšie sa píše: „Iba s námahou sa
Tisovi podarilo presvedčiť Hitlera,“
aby Nemci Považie opustili.
21 .7.1 939 bol snemom
vyhlásený
názov
Slovenská
republika. (V reči ľudí stále
Slovenský štát, ktorému neskôr
vymýšľali rôzne hanlivé názvy ako
takzvaný,
fašistický,
totalitný,
klérofašistický a pod.). Z histórie sa
to vymazať nedá, či sa to niekomu
páči, alebo nie.
Z iného zdroja: Po arbitráži
v Belvedere 2.11 . 1 938 zostalo na

nebolo“. Citát o spokojnosti s vládou:
„Avšak ani presvedčení komunisti a
aktívni odbojári netvorili viac, než
zlomok spoločnosti“. Že by boli naši
otcovia a dedovia takí hlúpi?
Z iného zdroja viem, že
iniciátorom zastavenia deportácií boli
p. biskup Vojtaššák (neskorší
mučeník komunizmu) a arcibiskup
Kmeťko, Tisov priamy nadriadený.
Pastiersky list vydali biskupi hneď
ako sa dozvedeli, aký strašný osud
židov stihol. Tiso s Machom oznámili
nemeckému veľvyslancovi Ludinovi,
že už žiaden žid nebude vyvezený.
Deportácie obnovili Nemci po
vypuknutí povstania. To už nejde na
vinu Slovákov, čo sa ale zamlčuje.
Str.770 – Po internácii
nemeckej vojenskej misie 28.8.1 944
a jej nasledovnom vyvraždení sa
Nemci rozhodli vziať situáciu do
svojich rúk. „Tiso s tým súhlasil, a
tak sa rozhodlo, že 29. augusta
začne nemecké vojsko obsadzovať
Slovensko“. Čo asi iné mohol ?
Str. 821 - Plevza v krátkom
odstavci viní DS za to, že
nedokázala zabrániť vyneseniu
rozsudku smrti nad Tisom. Vinu
komunistov na tom nespomína, hoci
by bol v senáte stačil jediný ich hlas.
Asi im to vyhovovalo, lebo sa tiež
chceli odtrhnúť od Čiech a pridať k
Rusom.
Ja nemám najmenší dôvod
obhajovať komunizmus, lebo som
nesmel študovať a represáliami
trpela celá rodina. Musím však
konštatovať, že vyššie uvedené
citáty z komunistami písaných dejín
sú oveľa serióznejšie podané, ako to
robia dnešné masmédiá. Každý iný
názor, ako nám mocní diktujú, je
okamžite
zosmiešňovaný,
onálepkovaný, hanobený, vystavený
verejnému opovrhovaniu. Veľa
mladých historikov je z médií
vytlačená, a čím sme od tejto
tragickej doby ďalej, tým viac to
polarizuje spoločnosť. Diskusia,
ktorou by sa dala urobiť za tou

dobou bodka nie je dovolená. Väčšie
okolité národy z toho mindráky
nemajú. Maďari postavili v Budapešti
sochu Horthyho, no holubičí národ si
radšej sype na hlavu popol, skôr
horšie. Francúzky filozof a spisovateľ
Voltair 1 694 – 1 778 definoval
demokraciu takto: „Hlboko s vami
nesúhlasím, no urobím všetko pre
to, aby ste mohli svoj názor
slobodne
hlásať“.
Stojí na
zamyslenie – čo to tu máme?
Aká je to demokracia, keď je
väčšina diskriminovaná menšinou
(pr. chabá publicita Pochodu za život
v Bratislave s účasťou 85 tisíc, oproti
pochodu azda 3000 LGBTI tiež tam,
pozvážaných aj s okolitých štátov).
Rozklad morálky, multi-kulti, drogová
závislosť a pod. Nátlak EU na prijatie
povinných kvót na utečencov s
rizikom dovozu terorizmu. Medzi
nimi je obrovská prevaha mladých
mužov. Prečo nechajú ženy s deťmi
napospas osudu? Izrael sa pred nimi
chráni vysokým múrom a babráci v
EU s tým nerobia nič. To nie je
náhoda, to je zámer. Načo máme
hranice EU? Eurofondy nám
prezentujú ako spásu, ale časť z
nich rozkradnú a dlhy zostanú našim
potomkom. Kto ich odmietne, čelí
šialenej kritike. Z histórie by sme sa
mali poučiť a nedopustiť opakovanie
moslimského, alebo tatárskeho
podmanenia. To je iba náznak
nebezpečenstiev, ktoré nám hrozia.
V koho je to záujme? Treba
uvažovať.
Považujem
za
dôkaz
neobjektívnosti kritika, keď neuviedol
aj pozitívne činy pána dekana. To je
zjavná demagógia a skúsim to teda
ja. Aspoň o ktorých viem. Zaujal ma,
keď som sa dozvedel, že na jeho
fare v Lozorne majú zázemie všetci
najdôležitejší
odporcovia
mečiarizmu. Po zavraždení Remiáša
ho pochoval, viedol panychídu pri
Guldánom postavenom kríži na
mieste vraždy. Obdivoval som jeho
zásadovosť a smelosť. Veď tu vládla
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území prisúdenom Maďarom 276
287 Slovákov, za 44 dní sa ich počet
znížil na 1 23 000. Neboli pobití, iba
sa zo strachu zaradili ako „slovensky
hovoriaci, s maďarským cítením“.
Hrozba nášho zániku bola reálna.
Teraz ju všetci kritici bagatelizujú,
ignorujú, či úplne odmietajú, lebo im
nevyhovuje.
Str. 71 9 – „ Možno však
povedať, že Tisova konzervatívna
skupina by bola radikálov postupne
zmietla, keby Tuku a Macha
nechránili ich nemeckí protektori“. „
V máji 1 940 Tiso dokonca
neposlušných gardistických veliteľov
na čele s Machom zosadil“. Po
Saltzburgskom Hitlerovom diktáte v
júli musel Macha menovať ministrom
vnútra namiesto Ďurčanského a
Tukovi pridať k ministerskému
predsedovi aj zahraničie. Ďurčanský
aj keď bol od moci odstavený, dostal
nálepku vojnového zločinca. „Tiso
nemohol Nemcami dosadených
ministrov vymeniť, preto sa ich snažil
politicky izolovať. V tom mu prišla na
pomoc aj katolícka cirkev,....,
poznajúc dobre osud cirkvi v
Nemecku“.
Str.734 – „V marci 1 942
padlo definitívne rozhodnutie aj o
osude slovenských židov. Slovenská
vláda vyslovila súhlas s dohodou,
ktorú s Nemcami uzavrel Tuka a
Mach, aby slovenskí židia boli
vyvezení na práce do východných
území“. Uvádza sa tu číslo vyše 50
tis.
Str.741 – „Na jar 1 943 Mach
žiadal radikálne zákroky proti
nepriateľom a vyvezenie všetkých
židov. No hoci ho v tom podporovali
aj Nemci, tentoraz sa už v zmenenej
situácii nepresadil. Tiso ovplyvnený
protestným listom evanjelickej cirkvi
a pastierskym listom katolíckych
biskupov, nedal sa už hnať k
radikalizmu. Avšak ani on, ani
vedenie ľudovej strany a ani zvlášť
nehľadali skutočné východisko zo
situácie. Také východisko možno ani
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mafia schopná každého zločinu.
Pochovával Jána Langoša šéfa ÚPN
a aj iných.
V Jablonici som ho poznal
ako veľmi obetavého kňaza a
konečne znova po asi 30 rokoch
vždy v reverende. Spomínané básne
sa všeobecne veľmi páčili a ľudia si
ich odkladali. Na vlastný náklad dal
vo výklenku kostola z južnej strany
vytvoriť umelcom Guldánom niku
blahoslavenej sestre Zdenke. Jeho
bývalí vďační farníci z pôsobiska v
Oháji, prišli na návštevu s úmyslom
nadviazať s nami užší kontakt a je
našou hanbou, že sa to nestretlo s
porozumením.
Zistil,
že
pri
poslednom
maľovaní
interiéru
kostola boli zatreté insignačné kríže
z vysviacky kostola. To sa mu už do
odchodu nepodarilo napraviť a je to
tak dodnes.
Na záver sa vrátim k
najsmutnejšiemu bodu z celej
recenzie,
stati
o
odvolaní
arcibiskupa Bezáka. Pán farár aj tu
preukázal statočnosť a veľkú
odvahu. V rozbúrenom dave si plnil
svoju povinnosť poslušnosti autorite
nadriadených. Cirkev nie je
demokratická
inštitúcia
celé
tisícročia a aj takou zostane. Keď to
niekto neznesie, nik ho tam nedrží.
Ostáva mi ešte zdôrazniť,
že som nemal osobný úmysel
urážať. Ospravedlňujem sa, ak som
bol niekde ostrejší. Ubezpečujem,
že to nie je motivované hnevom.
Valentín Žák

N á vš te va u n a j s ta rš e j
o b č i a n ky

Dňa 1 0. 03. 201 7 navštívil
Ing. Nestarec v Domove sociálnych
služieb v Senici najstaršiu občianku
Jablonice pani Helenu Beňovú pri
príležitosti jej 95-tych narodenín,
ktoré oslávila 11 . 03. 201 7. Starosta
obce zablahoželal pani Beňovej s

kyticou a malým darčekom.

kyticou a malým darčekom.
Spoločne v družnej debate si vitálna
oslávenkyňa zaspomínala na dlhé
roky života prežité v Jablonici a
zažartovala zážitkami z mladosti, na
ktoré si ešte stále rada spomína.
Taktiež sa zaujímala o dianie a život
v našej obci, ktorú s pomocou rodiny
stále navštevuje. Starosta pani
Beňovej porozprával o Jablonici a pri
lúčení jej zaželal veľa zdravia do
ďalších rokov života.
Mgr. Martin Štvrtecký

Č i s tý c h o tá r 2 0 1 7

Opäť i v tomto roku sa
uskutočnila už zaužívaná aprílová
akcia Čistý chotár, zameraná na
čistenie a zveľaďovanie obcí.
Brigáda znovu priniesla zásluhou
občanov, ktorí sa zapojili, pekné
výsledky v podobe množstva
vyzbieraných odpadov, výsadby a
údržby zelene v obci a vyčistenia
verejných priestranstiev. Zapojilo sa
viac ako 1 00 dobrovoľníkov, ktorí
pomohli zlepšiť kvalitu prostredia v
ktorom žijeme a estetickú stránku
obce, vysadených bolo približne 20
drevín v chotári Jablonice. Spoločne
dúfame, že z roka na rok sa bude
neustále zvyšovať počet občanov,
ktorým záleží na životnom prostredí
a znižovať množstvo odpadu, ktoré
hyzdí
našu
obec.
Všetkým
zúčastneným
občanom
a
organizáciám patrí poďakovanie za
vyčistenie už známych "kritických"
lokalít a úpravu priestranstiev v okolí
ich príbytkov !
Výsledky 6. ročníka brigády
"Čistý chotár 201 7" pod záštitou OZ
Podhoran
budú
slávnostne
vyhlásené na 7. ročníku festivalu
Podhoran v Kuchyni.

K M S v h o ke j i

Či sa nám to páči alebo nie,
hokej je biznis. Pre hráčov je hokej
také zamestnanie, ako každé iné.
Získať lukratívny flek vo "firme",
ktorá ponúka najlepšie pracovné
podmienky a plat - NHL, je čoraz
ťažšie. Momentálne v nej máme dva
druhy pracovníkov.
Prvá skupina sú chlapi
tesne pred dôchodkom, pre ktorých
je vzácna už každá odrobená
sezóna.
Druhou sú mladší pracanti,
ktorí sa roky ponevierali v menších
"destináciách" - Európa, AHL a do
vysnívaného podniku ich pozvali
pracovať len na pár dní. Vlastne ako
keby na brigádu. Konečne sa
presadili u hlavného zamestnávateľa
a o úroveň nižšie už chodia len
občas vypomôcť. Ani jeden si
nemôže byť svojim pracovným
miestom istý. Každý chce nabrať
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vyzbieraných odpadov, výsadby a
údržby zelene v obci a vyčistenia
verejných priestranstiev. Zapojilo sa
viac ako 1 00 dobrovoľníkov, ktorí
pomohli zlepšiť kvalitu prostredia v
ktorom žijeme a estetickú stránku
obce, vysadených bolo približne 20
drevín v chotári Jablonice. Spoločne
dúfame, že z roka na rok sa bude
neustále zvyšovať počet občanov,
ktorým záleží na životnom prostredí
a znižovať množstvo odpadu, ktoré
hyzdí našu obec. Všetkým
zúčastneným
občanom
a
organizáciám patrí poďakovanie za
vyčistenie už známych "kritických"
lokalít a úpravu priestranstiev v okolí
ich príbytkov !
Výsledky 6. ročníka brigády
"Čistý chotár 201 7" pod záštitou OZ
Podhoran
budú
slávnostne
vyhlásené na 7. ročníku festivalu
Podhoran v Kuchyni.
Mgr. Martin Štvrtecký

sily, aby si pozíciu upevnil. Zároveň
S p ol oče n ská kron i ka
minimalizovať riziká dlhej péenky,
počas ktorej môže o robotu znova V mesiacoch marec a apríl sa
dožívajú:
prísť.
Taká je dnes realita. Hokej 8 0 rokov Mária Sedláčková,
je pre hokejistov job, zamestnanie. Filoména Zubáková
Je na ich slobodnom rozhodnutí, či 8 5 rokov Veronika Herdová
sa cítia alebo necítia na to obetovať 9 5 rokov Helena Beňová
časť pracovného voľna na turnaj, Blahoželáme jubilantom a prajeme im
ktorý ani neusporadúva ich šťastné dni prežité v zdraví a pokoji!
zamestnávateľ. Možno namietať, že
v iných reprezentačných tímoch je to N a rod e n í: Amália Sabová, Patrik
inak. Áno je. Ale je potrebné sa Toman, Lucas Ali, Jakub Chovanec,
pozrieť na počet slovenských Viktor Pocklan, Samuel Červinka
hokejistov v zámorí a ich objektívnu
kvalitu, nielen hokejovú.
Zosn u l í: Štefan Ulík, Cecília
Atmosféra v tíme aj národe Čmaradová, Jozef Hečko, Margita
sa nakoniec aj tak bude odvíjať od Kurtová
výsledkov. Tie od naladenia
všetkých na jednu spoločnú notu. Ak
sa podarí, aj pre slovenských P ri p ra vu j e m e
fanúšikov netradične "chudobnej"
zostave na slávne mená, sa úspech 07. 05. 201 7
môže dostaviť.
M a j strovstvá S R m a l ých
Mgr. Martin Štvrtecký p l e m i e n
Kynológia Jablonica

C i tá ty

1 4. 05. 201 7
D e ň M a ti e k
v KD Jablonica

"Láska neznamená milovať niekoho
preto, že je perfektný, ale preto, že
03. 06. 201 7
je jedinečný!"
Jodi Picoult M D D - šp ortové p op ol u d n i e
v parku
"Čím viac niekto sleduje chyby
druhých ľudí, tým menej sa stará o 01 . 07. 201 7
N o č n á h a s i č s k á s ú ťa ž
poznanie svojich vlastných chýb."
sv. Ignác z Loyoly v parku

N e s trá ca j m e h u m o r s Vl a d i m íro m J á n o š íko m
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