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Slovo našej starostky
Vážení spoluobčania,
prvý štvrťrok bežného roka je obdobím, v ktorom
rozhodujeme o akciách, ktoré podľa dôležitosti
budeme realizovať v priebehu roka. Hneď po Veľkej
noci sme začali s rekonštrukciou miestnej
komunikácie a chodníka na Školskej ulici.
Nenávratný finančný príspevok sme získali
z Programu rozvoja vidieka. Z rozpočtu obce sme
ešte počas prevádzky v materskej škole v polovici
mesiaca júna začali s modernizáciou sociálnych
zariadení pre deti a modernizáciou sály domu
kultúry. S prácami, ktoré pozostávajú z modernizácie
stropu, obkladov a vymaľovania sály pokračujeme
a po ich dokončení ako aj po dokončení úprav tzv.
malej zasadačky bude celý interiér domu kultúry
a obecného úradu zrekonštruovaný. Ak sa podarí
a podielové dane budeme dostávať tak, ako sú
predpokladané chceli by sme na jeseň urobiť aj
fasádu domu kultúry a obecného úradu. Začali sa
prázdniny a my sme začali aj s prácami na
plynofikácii školskej kuchyne, jedálne a časti objektu,
v ktorom je zriadená posilňovňa a klub pre mamičky
s deťmi. Rekonštrukciou sa vyriešia doterajšie
problémy s ohrevom teplej vody pre kuchyňu
a nedostatočné vykurovanie v celom objekte.
V základnej škole nás čaká ešte jeden, a to dosť
veľký problém s vykurovaním objektov. Ku koncu
vykurovacieho obdobia dva kotly praskli a začali
tiecť. Náhradné súčiastky na kotly je problém zohnať.
Na návrh revízneho technika plynových zariadení
sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu
rekonštrukcie kúrenia. Zároveň sme podali žiadosť
na riešenie havarijnej situácie na Krajský školský
úrad v Trnave. Bolo nám oznámené, že naša žiadosť
bola uznaná ako opodstatnená. Danú situáciu
musíme riešiť v každom prípade, aby nebol ohrozený
vyučovací proces školy.
V minulom čísle našich novín som Vás informovala,
že máme schválený projekt na vybudovanie zberného

dvora. Zmluvu s Ministerstvom životného prostredia
SR zatiaľ podpísanú nemáme. Ako budeme
pokračovať s aktivitami v ďalších mesiacoch Vás
poinformujeme v budúcom čísle Našej Jablonice.
Spomienkové oslavy 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci si pripomenieme v dňoch 7., 8. a 9.
septembra 2012. Chcem Vás poinformovať aké
podujatia v slávnostnom programe počas troch dní
plánujeme. V piatok 7. 9. sa uskutoční spomienková
slávnosť v sále domu kultúry spojená s otvorením
vernisáže výstavy obrazov akademického maliara
prof. Ľudovíta Hološku, jeho dcéry Ľudmily a tiež
syna Šimona. Svoje práce budú prezentovať aj
Ľubomír Miča, Štefan Orth a Vladimír Jánošík.
Sobota 8. 9. bude venovaná kultúrnemu programu,
v ktorom sa budú prezentovať obce zo združenia MAS
Podhoran a tiež dychová hudba Trnkovjanka
z moravskej obce Kašava. V nedeľu 9. 9. oslavy
zavŕši v dopoludňajších hodinách slávnostná svätá
omša pri príležitosti 260. výročia posvätenia kostola.
Plánovaný je aj slávnostný sprievod občanov za
doprovodu dychovej hudby do kostola.
Chcem týmto osloviť všetkých – ženy, mužov a deti,
aby znovu vytiahli krásny jablonický kroj a zapojili
sa do sprievodu na slávnostnú svätú omšu.
Na popoludnie máme prisľúbený koncert dychovej
hudby ministerstva vnútra a sólové vystúpenie Alana
Mikúšeka. Týmto programom sa trojdňové oslavy
ukončia.
Spresnenie akcií s časovým rozvrhom bude
uverejnené na plagátoch a na webovej stránke obce.
Zároveň chcem vyzvať občanov, ktorí sa chcú pri
tejto príležitosti prezentovať výšivkami, výrobkami
z dreva alebo iných materiálov, fotografiami atď.
nech to oznámia na obecný úrad v dostatočnom
časom predstihu, najneskôr do polovice augusta.
Alena Hazuchová
starostka obce

Obec Jablonica
Vás srdečne pozýva na
III. ročník súťaže
JABLONICKÝ KOTLÍK
Termín konania : 25. august 2012
Miesto konania: pred Domom kultúry Jablonica
Kontakt na prihlásenie: 0346583 123 p. Harasníková
alebo na mail: denisa.kocurikova@jablonica.net
Termín prihlásenia:
do 11. augusta 2012
Podmienky súťaže:
• počet členov družstva sú maximálne 3 osoby,
• do súťaže sa môžu zapojiť družstvá bez ohľadu
na vek a miesto trvalého pobytu,
• súťažný poplatok je 20 €. V poplatku sú
zahrnuté: 3 kg mäsa na guláš z diviny, 2 kg
cibule a chlieb.
Organizačné pokyny:
• zahájenie prípravného procesu začne o 11:00 h,
• Obec Jablonica zabezpečí pre súťažné družstvá:
1 stôl, 2 lavice, palivové drevo, 25 plastových
tanierov a lyžíc, obrúsky,
• súťažné družstvá si na varenie gulášu
zabezpečia potrebné náradie a ostatné suroviny
potrebné na guláš podľa vlastného uváženia,
• obec zabezpečí odbornú porotu a hygienický
dozor,
• hodnotenie uvareného gulášu sa predpokladá na
15:00 h,
• po vyhodnotení sa zaháji dobrovoľný predaj
gulášu verejnosti,
• počas popoludnia budú zabezpečené atrakcie
pre deti, hudobný program a občerstvenie.
Na všetkých, ktorí sa zúčastnia na tejto akcii a na
ostatných občanov a návštevníkov sa teší organizátor
súťaže.

Jablonický chotár vyčistený od odpadu
Na deň 14. apríla 2012 sme vyhlásili v obci očistnú
brigádu za účelom odstránenia neskutočného
množstva odpadu uloženého na viacerých miestach
za obcou a popri ciest. Členovia spoločenských
organizácií, združení a občania, ktorým záleží na
životnom prostredí, na čistote chotára sa stretli vo
dvore OcÚ a vybavení potrebným náradím odišli na
svoje úseky, ktoré mali pridelené na vyčistenie.

Bolo to množstvo odpadu rôzneho druhu, ktorý
vyprodukujú ľudia a ktorým je jedno, kde svoj
vyprodukovaný odpad („bordel“) vysypú. Neštítia sa
vyvážať odpadky, stavebný odpad, pneumatiky, sklo,
plasty, haluzovinu, zelený odpad a iné nepotrebné
veci po priekopách vedľa ciest a na iné miesta za
obcou. Nezáleží im na tom, ako to potom vyzerá,
hlavne že sa zbavili odpadu a majú svoj dvor čistý. Je
to nepochopiteľné, že takéto niečo človek dokáže
robiť a neváži si to, čo nám príroda dáva.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým za odvedenú
prácu a pripomenúť tým, ktorí sa len prizerali, že sa
mohli zapojiť. Je mojim želaním a iste aj všetkých
tých, ktorí sa pričinili o odstránenie odpadu, aby sa
takéto akcie nemuseli organizovať. Zamyslime sa
sami nad sebou a uvedomme si, že prírodu treba
chrániť a nie znehodnocovať.
Do čistenia nášho chotára sa zapojili:
- Dobrovoľný hasičský zbor Jablonica vyčistili
priekopy vedľa štátnej cesty I /51 od kynologického
cvičiska až po hranicu okresu Trnava a vyčistili
všetky odstavné plochy na Bielej hore a vjazdy do
lesa.
- Jednota dôchodcov vyčistili od Cypricha starú
cestu do Dúbravy
- Kynologický klub Barvínek vyčistili cestu do
Dúbravy
- pani Kabaňová so zaťom a vnukom vyčistili ulicu
J. Kráľa až na Vale
- Poľovnícke združenie vyčistili cestu na Zrubánku,
okolie priehrady a Bosý Jarok
- poslanci obecného zastupiteľstva a Slovenský
zväz záhradkárov ZO Jablonica vyčistili cestu
a smetisko pri Valihorovi
- pracovníci na menších obecných službách
vyčistili priestranstvo a priekopy vedľa štátnej cesty
I/51 pred Novým majerom
- pracovníčky OcÚ vyčistili priestranstvo v okolí
dela
- Slovenský Červený kríž vyčistili priestranstvo
pred kovotvarom a úsek od kovotvaru po Dúbravskú
cestu
- Únia žien Slovenska ZO Jablonica vyčistili cestu
k ČOV a priekopu pred kaštieľom
- Združenie kynológia a Klub slovenských turistov
Jablonica vyčistili cestu od cvičiska až po Čurajovú
dolinu
- žiaci ZŠ Jablonica vyčistili okolie školy, cestu na
poľnohospodárske družstvo a park
AH
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Folklórne slávnosti v Jablonici
Sobota 26. mája bola pre Jablonicu výnimočná. Únia
žien Jablonica, OV ÚŽ Senica a Obec Jablonica
spojili svoje sily a usporiadali 13. ročník stretnutia
krojovaných skupín okresu Senica. Slnko svojimi
teplými lúčmi zalievalo krojovaný sprievod, ktorý sa
ako farebná stužka tiahol od reštaurácie Záhoran do
kultúrneho domu. Hudobný sprievod robila dychovka
DH Hradište pod Vrátnom. Chodníky popri ceste boli
plné ľudí, ktorí si popásali oči na nádherných krojoch
folklórnych skupín z obcí: Borský Mikuláš,
Sobotište, Prietrž, Hlboké, Rovensko, Podbranč,
Holíč a Jablonica.
V roku 1999 sa konal z iniciatívy OV ÚŽ Senica
a ÚŽ Jablonica 1. ročník, svoj čas vtedy obetovali
najmä p. Cáková Helena, predsedníčka Okresného
výboru, Anna Vulganová – vtedy pracovníčka
kultúry na OÚ v Jablonici a predsedníčka ÚŽ
v Jablonici Anna Nemečkayová. Pobehali celú
Jablonicu, aby dali dohromady ženy v krojoch a veru
v roku 1999 ich spievalo v krojoch oveľa viac. Na
túto tradíciu nadviazali postupne všetky obce a tak sa
každý rok stretnutie koná v inej obci.
Ale teraz chcem poďakovať všetkým, ktorí si obliekli
náš prekrásny bohatý kroj, milé boli najmä deti, ale
za úspech považujem to, že sa obliekli aj chlapi.
Členky FS Sobotište nás pochválili za to, že sme mali
na hlavách čepce. Pre nás to bolo umenie, nakoľko
nebolo odborníka, čo by nám podrobne poradil. Pri
tomto sa obdivuhodne šikovná ukázala Maja Huková
a Maťa Tomková, ktoré všetkým ženám pomohli pri
skladaní čepca aj pri jeho nasadení na hlavu.
Členky FS Jablonica pravidelne nacvičovali piesne
a tance, čo sa vyplatilo. Otvorili stretnutie ľúbivými
Záhoráckymi valčíkmi a patril im aj záver, ktorého
choreografiu pripravila Zdenka Kubaláková. Záver
bol veľmi pôsobivý a rezký, roztlieskal celú sálu.
Všetky krojované skupiny mali krásny program, bol
to úspech v jeden deň dať dohromady 180
krojovancov, na ktorých bolo vidieť, že im piesne
rinú zo srdca. Táto sobota priniesla všetkým
zúčastneným prekrásny kultúrny zážitok. Poďakovať
sa chcem všetkým ženám, členkám ÚŽ a Jednoty
dôchodcov, ktoré pomáhali, aj ktoré napiekli zákusky

a koláčiky. Chutili aj palacinky od Anky Brezovskej
a to najmä deťom a chlapom. Je to nádherné, koľko
ľudí obetovalo svoj čas a naplno sa zapojilo do tohto
podujatia. Vďaka patrí aj starostke a pracovníčkam
OÚ, ktoré vyzdobili pódium starými prestieradlami
a vyšívanými obrusmi.
Týmto vyslovujem prianie, že členky Únie žien budú
pokračovať v podpore kultúrneho života v obci,
pretože kultúrna komisia trochu zaspala.
Tešíme sa na 8. september, kedy Obec Jablonica
poriada oslavy 750. výročia obce Jablonica.
Anna Nemečkayová
predsedníčka ÚŽ Jablonica
Birmovka v Jablonici
Sobota, 9. júna 2012 bola pre našu obec slávnostným
dňom. V kostole svätého Štefana prijalo sviatosť
birmovania 28 mladých ľudí a 3 dospelí. Udeleniu
sviatosti birmovania predchádzalo viac ako ročné
poučenie birmovancov, pod vedením miestneho pána
farára Mgr. Andreja Kalamena, ktorému pri príprave
pomáhal bohoslovec Janko Fábik. Mladí sa stretávali
každý týždeň po svätej omši na fare, absolvovali
víkendovú duchovnú obnovu v Bratislave.
Sviatosť birmovania prišiel do Jablonice udeliť
arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy
Mons. Stanislav Zvolenský za účasti senického
dekana a kňazov priľahlých farností. Po úvodnom
prežehnaní privítala pani starostka Alena Hazuchová
arcibiskupa
Mons.
Stanislava
Zvolenského
v Jablonici, ktorý následne celebroval svätú omšu,
počas ktorej udelil sviatosť birmovania. Pred koncom
svätej omše sa birmovanci poďakovali arcibiskupovi
Mons. Stanislavovi Zvolenskému za udelenie
sviatosti birmovania a pánovi farárovi Mgr.
Andrejovi Kalamenovi za prípravu na birmovku.
Arcibiskupovi Mons. Stanislav Zvolenský svätú
omšu ukončil slávnostným požehnaním. Atmosféra
svätej omše bola umocňovaná piesňami speváckeho
zboru pôsobiaceho v našej farnosti a veriacimi
v jablonickom kroji, ktorí zachovávajú tradície našich
predkov.
Marek Škápik
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60. VÝROČIE TRAGÉDIE
Bol nádherný letný podvečer, keď pred šesťdesiatymi
rokmi, 28. júna 1952 Jablonicou otriasol silný výbuch
pripomínajúci rachot hromu pred príchodom veľkej
búrky. Nič však tomu nenasvedčovalo. Na oblohe
žiaden mrak a úplné bezvetrie. Preto sa do vedomia
ľudí začal vkrádať strach a obava z niečoho
neznámeho, čo zapríčinilo tento nezvyčajný
ohlušujúci rachot. Po krátkom čase sa obavy
potvrdili, keď sa dedinou začala šíriť strašná zvesť
o veľkom nešťastí, ktoré sa stalo na Zámostí pri
moste na brehu rieky Myjava, že vraj výbuch
vojenskej munície usmrtil niekoľko neznámych
chlapcov. Mnohí rodičia s veľkou úzkosťou si v tom
čase začali klásť naliehavú neúprosnú a dotierajúcu
otázku s prosbou: Bože daj, aby tam nebol môj syn!
Po nekonečne dlhých chvíľach štyria otcovia
identifikovali svojich synov, ktorých rozsiahle
devastačné zranenia boli nezlučiteľné so životom.
Tým sa potvrdilo, že takouto nezmyselnou a krutou
smrťou zahynuli štyria mladí chlapci. Boli to moji
dvaja 14 – roční spolužiaci: Silvester Blažek a Ján
Hološka, 16 – ročný Jozef Röder a 17 – ročný môj
brat Teofil Jánošík, obaja v tom čase učni naftárskeho
učilišťa v Gbeloch.
Bezprostredných priamych svedkov ako k výbuch
v tom inkriminovanom čase došlo nie je. Žiaľ ani
v obecnej kronike niet o tejto udalosti žiadny záznam.
Sú iba dohady a rôzne hypotézy, ktoré sa na danú
udalosť od seba diametrálne odlišujú.
V tom čase 8 – ročný Jozef Horváth si spomína, že
niekoľko minút pred výbuchom na mieste bol a videl
ako Silvester Blažek nálož v tvare hranola držal
medzi nohami. Ďalšie tanierové míny boli uložené
neďaleko na brehu rieky. 86 – ročný František Krutý
spomína, že most cez rieku Myjavu aj cestu na vývoz
po oboch stranách bezprostredne pred príchodom
Červenej armády podmínovali nemeckí vojaci, aby
jeho zničením spomalili oslobodzovacím vojskám
postupu smerom na Senicu.
Vzhľadom k tomu, že nemeckí vojaci, ktorí mali
nálože odpáliť boli včas zlikvidovaní tak k zničeniu
mostu nedošlo. Podľa Františka Krutého pyrotechnici
Červenej armády nálože pod mostom upevnené na
drôtoch poodstríhali no vzhľadom na krátkosť času
ich nechali na dne koryta rieky. A tak až po siedmych
rokoch od skončenia II. svetovej vojny v júni 1952

vojaci Československej armády nálože z rieky
povyťahovali a z tanierových mín roznetky odstránili,
čím ich znefunkčnili. Neurobili tak u nálože v tvare
hranola, čo sa stalo pre chlapcov osudným.
Ak si teda po 60 – tych rokoch položíme otázku, kto
bol vinníkom tragédie, hľadať a nájsť odpoveď je
veľmi ťažké.
Bol to Hitler, ktorý rozpútal II. svetovú vojnu? Jeho
vojaci, ktorí most podmínovali, či pyrotechnici
Červenej armády alebo vojaci Československej
armády, ktorí bez dozoru nechali muníciu na brehu
rieky Myjavy? Alebo nerozvážni štyria mládenci
platiaci najvyššou daňou svojimi životmi? Ako
hovorí jedna stará ľudská múdrosť všetko so všetkým
súvisí, tak aj v tomto tragickom prípade, ak by čo
i len jediná z uvedených otázok vypadla určite by
k tragédii nedošlo.
Ťažké a kruté chvíle prežívali rodičia nad stratou
svojich detí, najmä matky, ktoré im dali život. Po
niekoľko rokov každým dňom, každou hodinou
čakali, že sa otvoria dvere a s úsmevom na tvári
Jožko, Janko, Silvinko či Teofílek pozdravia dobrý
deň mama, otec prišli sme k vám domov.
Ján Hološka a Silvester Blažek boli moji spolužiaci.
Janko bol veľký talent na kreslenie a maľovanie.
Silvo zase manuálne zručný chlapec so stálym
úsmevom na perách. Z Jožka vyrástol výborný
naftársky odborník – skromný chlapec.
Teofil bol zase vynikajúci športovec, držiteľ
niekoľkých rekordov v atletike z učilíšť na celom
Slovensku.
Dobrí chlapci to boli, ktorí mali celý život ešte pred
sebou.
Na poslednej ceste ich prišli odprevadiť stovky
občanov z Jablonice a širokého okolia. Priatelia
a známi, pioneri, zväzáci, zväzarmovci, vojaci
senickej posádky, poprední okresní funkcionári
záujmových spoločenských a štátnych orgánov
a organizácií a všetci učni baníckeho učilišťa
štátnych pracovných záloh z Gbelov spolu s učiteľmi,
majstrami, vychovávateľmi, celým vedením.
Tí čo ste ich poznali i vy z mladšej generácie, ak
budete mať chvíľočku čas príďte sa v týchto dňoch
pokloniť a vzdať úctu štyrom martýrom pochovaným
vedľa seba na jablonickom cintoríne.
Vladimír Jánošík
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Zo života školy...
Beseda s poetkou Zdenkou Lacikovou
Dňa 22. marca 2012 do našej školy zavítala poetka
Zdenka Laciková. Pani Zdenka je členkou dvoch
spisovateľských klubov – Spolku slovenských
spisovateľov a Klubu autorov a priateľov literatúry
v Holíči. Jej debut „Vinopády“ vyšiel v roku 2000
a odvtedy vydala 12 básnických zbierok.
Beseda bola zaujímavá, dozvedeli sme sa o jej
literárnych začiatkoch – písať začala v 8. triede a sa
rozhodla jednu zo svojich básní poslať do časopisu.
Zostala príjemne prekvapená, keď svoje dielo našla
uverejnené. Má veľmi rada deti, je aj učiteľkou
v MŠ, a preto poslednú zbierku venovala deťom.
Niektoré zbierky si ilustrovala sama, no vyšla aj taká,
v ktorej sú ilustrácie detí z MŠ a jej sestry, ktorá má
stále detskú dušu a veľmi pekne kreslí. Deti sa tomu,
samozrejme, potešili. Jej spôsob písania ma veľmi
zaujal, keďže i ja sa venujem písaniu básní. Využila
a umelecky spracovala historické pramene a tradície
každej záhorskej obce ( i Jablonice), ale i domáceho
topoľčianskeho okolia. Zaujímavé boli básne,
v ktorých každý nasledujúci verš začína na ďalšie
nasledujúce písmenko v abecede.
Všetci sme boli odmenení jej fotografiou
s venovaním
i vlastnoručným
podpisom.
Po
autogramiáde sme jej venovali kytičku kvetov
a umelecké práce, ktoré vytvorili žiaci našej školy,
ako poďakovanie za peknú besedu a inšpiráciu pre
tých, ktorí sa venujú písaniu básní tak ako ja.
Nikola Nosková, 9.A

v minulosti tam žili františkáni, no teraz sú v druhej
časti budovy. Videli sme mnoho vecí, ktoré sa
v minulosti používali. Bola tam aj expozícia so
zvieratami, kde nás oboznámili, kde a ako žijú. Mňa
najviac upútali motýle a hmyz, o ktorom sme sa
dozvedeli veľa nových zaujímavostí. Mohli sme si
zakúpiť rôzne suveníry na pamiatku a išli sme
domov. Deviatakom aj ôsmakom sa exkurzia páčila
a ďakujeme pani učiteľke Čapkovej aj Petrášovej za
krásny zážitok.
Nikola Nosková 9.A
Plavecký výcvik
Od 15. marca do 13. apríla 2012 sa uskutočnil na
našej škole základný plavecký výcvik. Trinásť
tretiakov a dve druháčky s veľkou radosťou cestovali
každý utorok, štvrtok a piatok spolu s pedagogickým
dozorom do Senice, aby sa naučili plávať alebo sa
v plávaní zdokonalili.
Pod odborným vedením hlavného trénera, pána
Milana Jamricha, a jeho zamestnancov 10- krát
strávili dve úžasné hodiny v mestskej plavárni.
V závere výcviku si všetci vyskúšali svoje
nadobudnuté plavecké schopnosti v zaujímavých
súťažných disciplínach. Všetky menšie či väčšie
úspechy, či osobné víťazstvá, boli odmenené sladkou
medailou a lízankou. Nikto neobišiel naprázdno.
Pamiatkou na výcvik im bude aj pekný Diplom
plavca.
Vstupy do bazéna si deti hradili sami, dopravné
uhradilo RZZŠ.
Mgr. Oslejová Beáta

Cestovanie vesmírom a minulosťou

Návšteva Záhorskej galérie

Bol síce piatok 13-teho apríla, no deviataci a ôsmaci
s pani učiteľkami Čapkovou a Petrášovou navštívili
hvezdáreň a Vlastivedné múzeum v Hlohovci.
V planetáriu nás previedli vesmírom, jeho
zaujímavosťami a zároveň sme si zopakovali učivo základy astronómie. Videli sme súhvezdia severnej
a južnej pologule, planéty Slnečnej sústavy. V
ďalekohľade sme jedným okom mrkli na Slnko, našu
hviezdu. Potom sme sa premiestnili do vlastivedného
múzea. Pochodili sme múzeum, zistili sme, že

30. apríla 2012 sa žiaci 8. a 9. ročníka, milovníci
výtvarného umenia, s pani učiteľkou M. Petrášovou,
zúčastnili návštevy Záhorskej galérie v Senici. Svoje
práce tu vystavoval akademický maliar Milan Flajžík.
Venuje sa maliarstvu, kresbe, kolážam, je
reštaurátorom
historických
pamiatok,
tvorí
monumentálne sochy z dreva vo svojom ateliéri v
Smrdákoch. Jeho výstava sa niesla pod názvom
„Neúplná bilancia“.
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18. mája 2012 sme sa opäť vybrali do Záhorskej
galérie na výstavu prác šiestich umelcov, ktorí sú
určitým spôsobom spätí so Záhorím (narodili sa tu,
v súčasnosti tu tvoria, majú tu svoj ateliér) pod
názvom „9x + 40 alebo generačná sonda“. Pre nás
najznámejším a najzaujímavejším bol Ľudovít
Hološka, ktorý žije a tvorí u nás v Jablonici. Na
budúci rok sa dožije okrúhleho jubilea – 70. rokov.
Jeho symbolické chápanie sveta okolo nás –
architektúra, akty ženy, muzikanti, fragment postavy,
je v danej chvíli čistým nazeraním na svet, je
súčasťou jeho jednoduchej podstaty. Ostatní
vystavujúci autori – Štolcová, Bača, Barinka,
Ondriska, Rašla.
29.5.2012 Skalica – Holíč – Branč
V utorok 29. 6. 2012 sme uskutočnili koncoročný
výlet. Zúčastnili sa ho žiaci 4. A a 3. A triedy pod
vedením pani učiteľky Mgr. Viery Žákovej a Mgr.
Beáty Oslejovej.
Navštívili sme mesto Skalica, kde sme si prezreli
námestie, historické budovy, Rotundu sv. Juraja.
Z kalvárie sme mali výborný výhľad po okolitej
krajine.
V Holíči nás sprievodkyňa povodila po letnom sídle
manžela uhorskej panovníčky Márie Terézie
Františka Lotrinského. Prezreli sme si Mestskú
galériu, Čínsku sálu, Kaplnku. Najviac sa deťom
páčili podzemné chodby, ktoré dýchali tajomnom.
Vonku sme videli hospodárske budovy, obranné valy
a rybník.
V odpoludňajších hodinách sme vystúpili na
zrúcaninu hradu Branč. Ďalekohľadom sme
pozorovali okolitú krajinu a pochodili sme pomedzi
ruiny hradu. Unavení sme si odpočinuli a posilnili sa
jedlom a vodou. Na lúke sme zbierali liečivé rastliny.
Žiakom sa výlet páčil, a boli prekvapení, aké
zaujímavosti sú v našom blízkom okolí.
Organizovala: Mgr. Viera Žáková

Okresné kolo v malom futbale
Dňa 25. apríla 2012 sa na umelo vytvorenom ihrisku
v priestoroch futbalového štadióna FK Senica

uskutočnilo okresné kolo v malom futbale
v kategóriách starších žiakov. Na turnaji sa zúčastnili
družstvá žiakov zo ZŠ Jablonica, III. ZŠ Sadová
Senica, ZŠ Kúty, Gymnázium Senica, ZŠ Šaštín Stráže a ZŠ Štefanov. Chlapci mali v skupine ZŠ
Šaštín – Stráže, ktorej podľahli tesným rozdielom
1:2, kde jediný gól zápasu strelil Jakub Tomek. Na
druhý zápas Jablonica nastúpila proti ZŠ Kúty, ktorej
tiež podľahla rozdielom štyroch gólov 5:1, kde opäť
vsietil náš jediný gól Jakub Tomek. V treťom zápase
sa chlapci stretli s gymnazistami, ktorému podľahli
rozdielom piatich gólov 5:0. S III. ZŠ Senica chlapci
prehrali 4:0. Jediný bod turnaja získali proti ZŠ
Štefanov s ktorou remizovali 1:1, kde strelcom nášho
gólu bol Milan Perička.
RNDr. Hasíková Veronika
Olympiáda zo SJL
Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných
a nadaných žiakov, vedie ich k samostatnej tvorivej
činnosti, podporuje súťaživosť, upevňuje záujem
o sebavzdelávanie a pripravuje žiakov na olympiádu
SJL na druhom stupni ZŠ.
Obvodné kolo sa uskutočnilo 5. júna 2012
v Hlbokom.
Reprezentovali nás víťazi školského kola za 3. ročník
Jakub Petrovič a 4. ročník Hanka Masárová.
Jakub Petrovič obsadil vo svojej kategórii 3. miesto.
Pripravovala Mgr. B.Oslejová Blahoželáme!
Posolstvu Slovenska olympijskému Londýnu
Na prelome mesiacov júl – august privíta Londýn
účastníkov jubilejných Hier XXX. olympiády.
Aj naše deti spracovali grafické plagáty s tematikou
olympionizmu, absolvovali kvíz, športovali.
Práce detí budú vystavené v našej olympijskej
dedinke.
Realizácia 1. časti environprojektu: „Minimalizuj,
recykluj, separuj“
Mgr. V. Ňukovičová sa zapojila s druhákmi do
environprojektu „Minimalizuj, recykluj, separuj“,
ktorý organizuje Trnavský samosprávny kraj a EKO centrum Senica. Je to projekt zameraný na
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zintenzívnenie skvalitňovania životného prostredia,
separovanie odpadu a mapovanie stavu životného
prostredia v regióne. Od polovice mája sme
s druhákmi mapovali pekné a nepekné miesta v našej
obci, tie sme fotili a spracovávali do projektu. Ďalšou
časťou bola praktická činnosť- čistenie obce a
odstraňovanie menších čiernych skládok. Tešíme sa
na pokračovanie projektu v budúcom školskom roku.
Mgr. V.Ňukovičová, koordinátor ENVIRO
Mc Donald Cup v malom futbale
Dňa 2. máj 2012 sa na umelo vytvorenom ihrisku
v priestoroch futbalového štadióna FK Senica
uskutočnil turnaj Mc Donald Cup mladších žiakov.
Na turnaji sa zúčastnili družstvá žiakov zo ZŠ
Jablonica, III. ZŠ Sadová Senica, ZŠ Kúty, I. ZŠ
Senica, II. ZŠ Senica a ZŠ Šaštín – Stráže. Chlapci
mali v skupine ZŠ Cerová s ktorou na pokutové kopy
vyhrali 4:3 a stali sa tak víťazom skupiny. V bojoch
o finále nestačili na favorizovaný Borský Mikuláš a
prehrali 0:8. V bojoch o tretie miesto sa stretli opäť
so ZŠ Cerová, ktorú zdolali hladko 0:4 a tým obsadili
krásne tretie miesto.
RNDr. Hasíková Veronika
MO vo vybíjanej
Dňa 7.3. 2012 sa na IV. ZŠ v Senici uskutočnili MO
vo vybíjanej.
Žiačky súťažili o postup na oblastné majstrovstvá.
Hralo sa v 3 skupinách po 3 tímy. V žrebe dievčatá
dostali na úvod Cerovú, ktorú zdolali hladko 2:0.
V skupine o postup s Jablonicou okrem Cerovej
bojovali aj dievčatá z Dojča, avšak ani tým sa
nepodarilo naše žiačky prekonať. Po výhre nad
Dojčom 2:0, dievčatá postúpili zo skupiny z prvého
miesta. V bojoch o medailu dostala Jablonica najskôr
II. ZŠ Senica, s ktorou prvý polčas remizovala a po
chybách z nepozornosti prehrala a podľahla Senici
1:2. Dievčatá mali stále nádej na postup, nakoľko do
obvodu postupovali dvaja, avšak podľahli aj druhému
súperovi, ktorým bola ZŠ Šaštín - Stráže a to hladko
0:2. Celkovo Jablonica obsadila krásne tretie miesto.
RNDr. Hasíková Veronika

Literárna Jablonica
In utero
(nenarodenej S.)
nepočuješ slová
len žblnkanie rieky
ktorá ti obteká breh
a zužuje tvoj kontakt s ňou
na jeden dotyk
prúdením
šepkáš zlomky myšlienok
potrebné pre klíčenie
zatiaľ si iba zrnko
čerstvo zapustený
korienok
Natalis
(neteri Simonke)
v nedeľu
som sa prvýkrát
dotkol ruže
je to už týždeň čo zakričala
a vošla mi do očí
ako vietor
nenápadne pozorujem
ako sa hadí
od úst až k listom
odetá
v ružovom pohári
bojím sa
zdvihnúť ju zo zeme
ešte je priskoro
na kvitnutie
na teplomery svieti jar
je drobná na lietanie
radšej sa zavŕta
nazad do vajíčka
a zhasne
odchádzam
s kvapkou v bruchu
a oči sa chvejú
nasiaknuté
poryvmi
Miroslav Búran
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Nočná hasičská súťaž O pohár starostky obce
Jablonica
Dobrovoľný hasičský zbor Jablonica v spolupráci s
obcou uskutočnili dňa 7. júla 2012 už VI. ročník
nočnej hasičskej súťaže O putovný pohár starostky
obce Jablonica. Prítomné súťažiace družstvá privítala
starostka obce Alena Hazuchová a popriala im veľa
športových
úspechov
v
extrémne
teplých
podmienkach.
V požiarnom útoku s vodou súťažilo 9 družstiev žien
a 19 družstiev mužov. Po prvýkrát nebola súťaž
zaradená do Hasičskej ligy. I tento rok sa súťažilo
v parku podľa vopred vymedzených pravidiel, za
teplého počasia, v dobrej nálade a za veľmi dobrej
účasti prizerajúcich. No hneď, ako sa odštartovala
súťaž, vyskytla sa technická porucha na časomiere,
ktorú sa nedarilo odstrániť. Nakoniec sa súťaž predsa
začala s 2 hodinovým meškaním a upravenými
pravidlami.
Preto aj touto cestou sa ospravedlňujeme za
nepredvídanú technickú poruchu, ktorá spôsobila, že
veľa priaznivcov hasičského športu počas opravy
odišlo.
No tí vytrvalí predsa zostali až do konca súťaže, kedy
nás zase prekvapila búrka a dážď. Takže posledné 3
družstvá mužov už súťažili v daždi.
Veď aj zásahy hasičov bývajú v extrémnych
podmienkach.
Výsledky súťaže
Ženy
Výsledný čas
1. Babulicov Vrch
24,28 s
2. Kúty – žabky
25,18 s
3. Senica II
26,66 s
4. Štefanov, 5. Senica dorastenky, 6. Senica I., 7.
Moravský Sv. Ján, 8. Kúty, 9. Polianka
Muži
Výsledný čas
1. Senica
19,89 s
2. Drgoňova dolina
20,62 s
3. Kúty
21,51 s
4. Cerová, 5. Jablonica II., 6. Podbranč HD, 7.
Jablonka, 8. Papraď, 9. Bíňovce I.,10. Dojč, 19. s
nedokončenou disciplínou Jablonica I., Polianka,
Bílkové Humence, Plavecký Mikuláš, Bíňovce II,
Závod, Babulicov Vrch, Prievaly, Moravský Sv. Ján.
Družstvá žien i mužov umiestnené na 1. – 3. mieste si
prevzali poháre a za prvé miesto ženy i muži aj
finančnú odmenu. Putovný pohár starostky obce za
najlepší požiarny útok získalo opäť družstvo mužov z
DHZ Senica s výsledným časom 19,89 s.

Naši dobrovoľní hasiči sa zhostili veľmi dobre
organizácie súťaže i napriek tomu, že družstvo
mužov sa v tento deň zúčastnilo pohárovej súťaže v
Drgoňovej Doline.
Týždeň pred nočnou súťažou, v nedeľu 1.júla 2012
náš
DHZ
bol
spoluorganizátorom
súťaže
pripravenosti družstiev okresu Senica. Tejto súťaže
sa zúčastnilo 33 družstiev - dorastenky, dorastenci,
muži, ženy, družstvá nad 35 rokov a jednotlivci. Naši
dorastenci získali pekné 2.miesto.
Obidve súťaže sme zvládli k spokojnosti a naši
dobrovoľní hasiči si zaslúžia úprimné poďakovanie.
Anna Dingová
DHZ Jablonica
BEŽECKÝ SVIATOK K JUBILEU OBCE
Premiéra Jablonickej desiatky – Memoriálu
Felixa Rímeša nad očakávanie
Taký zvláštny príspevok do periodika ako je práve
tento do Našej Jablonica, taký som ešte v mojej
dlhoročnej novinárskej praxi nepísal. Keďže vo
vyššom veku človek často bilancuje, tak môžem
uviesť, že v priebehu 45 rokov praxe som mal
doteraz publikovaných do deväť tisíc textov
v médiách. Tá osobitosť spočíva v tom, že mám
napísať text o pretekoch, ktorých som sa nezúčastnil.
Predsa som len nemohol nevyhovieť želaniu
organizátorov Jablonickej desiatky – Memoriálu
Felixa Rímeša a podujal som sa k tomu. Hádam ma
k tomu oprávňujú i skúsenosti z 53 rokov činnosti
v atletickom hnutí, ktoré rátam od prvých pretekov
v roku 1959 práve v Jablonici.
Rád by som predoslal čitateľom a účastníkom 1.
Ročníka tohto podujatia na počesť 750. jubilea obce,
že som nemal väčšie želanie ako štartovať priamo na
trati v maratónkach. Išlo na viac o česť uctiť si tak
pamiatku môjho prvého učiteľa telesnej výchovy
a trénera Felixa Rímeša, na počesť ktorého sa tiež
preteky konali a jeho meno majú v názve. Žiaľ,
naplnilo sa príslovie: človek mieni, no život mení.
V účasti mi zabránilo zranenie nohy doslova na
poslednom tréningu pred cestou do rodiska. To bola
veľmi zlá správa, doslova šok. Tak tých tohoročných
tisíc kilometrov (z celkového počtu doteraz
ubehnutých do 140 tisíc kilometrov) vyšlo nazmar.
V najstaršej vypísanej vekovej kategórii nad 65 rokov
tak chýbalo zastúpenie Jabloničana. No netýkalo sa
to iba mňa (68 r.), že som nemohol pricestovať
z Banskej Bystrice, ale i ďalšieho bežeckého veterána
Ing. Sigurda Kerekeša (75. r.) z Ružomberka, ktorý
robil servis svojmu synovi na cyklistických pretekoch
v Slovinsku. V mene nás dvoch ako odchovancov
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nášho nezabudnuteľného učiteľa na tomto mieste by
som sa chcel ospravedlniť z neúčasti na pretekoch
a vysloviť nádej na účasť v budúcnosti.
Ohromné echo a veľmi pozitívne reakcie na 1.
Ročník, s akým som sa stretol u všetkých, s ktorými
som hovoril, zanechali vo mne dobrý pocit. Potvrdilo
to i spravodajstvo v tlači, ba i kladné hodnotenia
najviac zainteresovaných – pretekárov, trénerov,
rozhodcov, funkcionárov, vedúcich pohárových
súťaží – čo je tiež dôležité. Slová uznania, ba chvály,
zazneli z úst športových redaktorov Dr. Jozefa
Polešenského z Rádia Lumen, Jozefa Komorného
z MY – Pre Záhorie, šéfa rozhodcovského zboru
Antonína Koplíka z Hodonína, od vedúceho
Moravsko-slovenského bežeckého pohára Pavla Bílu,
od vedúceho bežeckého seriálu Grand Prix Záhorie
Radovana Michalicu, či od MUDr. Dariny
Sedlákovej,
riaditeľky
Kancelárie
Svetovej
zdravotníckej organizácie WHO na Slovensku, ktorá
mala nad podujatím záštitu a odmenila i najlepších
mužov a ženy v najstaršej kategórii. K doplneniu
dobrého dojmu prispela i prehliadka množstva
fotografií z pretekov.
Premiéry Jablonickej desiatky sa zúčastnilo v 23
kategóriách celkom 291 pretekárov z 87 klubov, škôl,
miest a obcí zo SR i ČR. Tento počet považujú
vedúci súťaží za rekord podujatia tohto typu pri 1.
Ročníku. Vyslovili hypotézu, že tu je predpoklad
onedlho prekonať i účastnícky rekord vyše 800
pretekárov zo 17. novembra 2011 z Brna – Jehníc ...
Organizátorov v Jablonici i oboch seriálov potešili
všetky čísla: 140 v mládežníckych kategóriách a 151
dospelých, z čoho bolo 122 mužov a 29 žien.
Prekvapujúco vysoká bola účasť 69 Jabloničanov,
prevažne detí. Dovolím si vysloviť názor, že pri
účasti starších žiakov a žiačok mohol byť už teraz
počet cez 300, hoci treba akceptovať fakt, že chlapci
práve v ten deň behali za loptou na turnaji v Cerovej.
O to príjemnejšie bolo zistenie, že učiteľka Dr.
Veronika Hasíková pripravila vyše 20 detí z prvého
stupňa ZŠ. Celkom hrejivé dojmy, napriek prudkej
zmene počasia v priebehu dňa nečakane schladila
i studená voda zo spŕch v miestnej základnej škole...
Účastníci boli nadšení veľkým počtom divákov
v priestoroch štartu a cieľa, ktorí vytvorili priaznivú
atmosféru. Pochvaly patrili i gulášu z diviny, čo
konkrétne patrí kvalitnej práci kuchára Petra Šuttu.
Solídnu úroveň mali i dosiahnuté výsledky, hoci tu
nebola absolútna špička, a to nielen víťazov, ktorí
utvorili základné rekordy Jablonickej desiatky. Veď
tu štartovali i bývalý čs. reprezentant Pavol Klimeš
a bývalý slovenský reprezentant Pavol Michalčík, zo
súčasných juniorský reprezentant Adrian Marco

Drozda. Za vzácny možno označiť štart bývalej
juniorskej čs. reprezentantky z Jablonice Ing. Jany
Bartošovej – Poláčkovej. Tá pricestovala z Plzne,
rovnako jej brat Peter z Košíc a bežali aj ich deti.
Mimoriadna bola práve najpočetnejšia účasť z
„bežeckých“ rodín Poláčkovcov a Zavadilovcov –
celkom 16. Spomedzi nich vzišla jedna z dvoch
víťaziek z Jablonice – Emma Poláčková v prípravke.
Dorastenka Natália Kolínska nemala súperky. Na
stupňoch z Jablonice stálo celkom 9 pretekárov.
V špeciálnej súťaži boli odmenení „Naj –
Jabloničanka“ Ing. Jana Bartošová – Poláčková a
„Naj – Jabloničan“ Tomáš Zavadil, t. č. aktívny
pretekár AŠK Grafobal Skalica. Za zmienku stojí
i fakt, že najmladším účastníkom bol 11-mesačný
Karolko Klásek a najstarším bol 75-ročný Květoslav
Hána z Veselí na Morave.
Úspech premiéry Jablonickej desiatky nie je zaiste
náhodný. Pozitívne pocity a tušenie som mal
i z príprav, ktorých som sa zúčastnil, no konečný
výsledok môže ovplyvniť veľa faktorov. Veď osobne
som bol takmer pri stovke atletických podujatí
v rôznych organizačných výboroch a v rôznych
podmienkach. Tým rozhodujúcim faktorom pre
úspech sú vždy ľudia, ich vízia, úsilie a činy. To
stelesňujú hlavní organizátori, obaja aktívni atléti –
bežci, iniciátor a riaditeľ pretekov Tomáš Zavadil
spolu s predsedom organizačného výboru Pavlom
Poláčkom. Premiéra bola úspešná i vďaka veľkému
pochopeniu Obecného úradu Jablonica, osobitne
starostky Aleny Hazuchovej, taktiež vďaka podpore
sponzorov z jablonických firiem a spomedzi inštitúcií
Trnavského samosprávneho kraja. V deň pretekov
k športovo-technickej úrovni prispela kvalitná práce
osvedčeného rozhodcovského tímu z Hodonína, tiež
skupina na čele s vedúcim trate Ing. Branislav
Bulganom, taktiež činnosť hasičov, polície
a v rámcovom programe účinkujúcich miestnych
kynológov. Druhý ročník už má termín 11. mája
2013 a je zaradený do kalendára už uvedených
seriálov bežeckých pohárov, naviac do Trnavskej
župnej bežeckej ligy.
V dejisku podujatia, za areálom firmy na obaly,
voľakedajším
humnom
rodín
Beňovcov
a Bartošovcov, ešte dávnejšie pôvodnými budovami
remeselníkov kniežaťa Windischgrätza, došlo
k oživeniu tradície atletiky v Jablonici. Priebeh
i atmosféra Jablonickej desiatky zaiste u pamätníkov
evokovali spomienky na bývalé atletické podujatia
v miestnom
apponyiovskom
parku,
ktorých
iniciátorom a hlavným organizátorom bol práve
učiteľ Felix Rímeš. Preteky sa vlastne konali len
niekoľko desiatok metrov od jeho posledného
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bydliska na Školskej ulici. Keby videl takéto
preteky
i s ďalším
hrdým
lokálpatriotom
a učiteľským kolegom, Ľudovítom Dobiašom,
určite by ich športové srdcia zaplesali. Zdá sa, že
ich atletická iskra preskočila cez niekoľko
generácií až po dnešných organizátorov a ich lídra
Tomáša Zavadila. Ich zanietenie i úroveň práce
oprávňuje vysloviť nádej na úspešnú renesanciu
atletiky v Jablonici v podobe kvalitných bežeckých
pretekov. Jubilejné 750. výročie prvej písomnej
zmienky o obci malo 12. mája peknú športovú
oslavu v podobe bežeckého sviatku, tá hlavná bude
7. – 9. septembra.
Miroslav Hazucha

Ženy 4 km (29): 1. Ľubomíra Maníková (AK
SPARTAK Dubnica) 14:03, 2. Irena Pospíšilová
(AHA Vyškov – ČR) 14:36, 3. Miloslava Smyková
(TTK RM Skalica) 17:58, ... 5. Marcela
Kocúriková (Jablonica) 18:44, 6. Katarína
Poláčková (Jablonica) 19:02, 8. Michala Martišová
(Jablonica) 19:39, 10. Jana Valachovičová
(Jablonica) 20:19, 12. Božena Zavadilová
(Jablonica) 22:22

VÝSLEDKY 1. ročníka Jablonickej desiatky –
Memoriálu Felixa Rímeša
/Víťazi jednotlivých kategórií a umiestnenie
jablonických bežcov/:

Ženy nad 45 rokov: 1. Miroslava Hanáková
(Sokol Bučovice – ČR) 15:30, 2. Marta Durnová
(BRANOPAC Veselí nad Moravou - ČR) 16:18, 3.
Anna Portášiková (AŠK Grafobal Skalica) 16:54,
... 6. Blažena Kocúriková (Jablonica) 18:35

Muži 10 km (122): 1. Luděk Durďák (SDH
Rohatec – ČR) 33:46 min, 2. Ľubomír Rehuš (AŠK
Grafobal Skalica) 34:06, 3. Pavol Michalčík
(Spartak Myjava) 35:06,.. 7. Tomáš Zavadil (AŠK
Grafobal Skalica – Jablonica) 37:26, 20. Peter
Poláček 40:20, 25. Miroslav Blažek 41:57, 30.
Pavol Poláček 42:56, 41. Dušan Tomek 44:55, 42.
Karol Klásek 44:56, 53. Michal Kubisa 47:45, 54.
Daniel Krutý (Jablonica) 48:38, 56. Juraj Beňa
51:44, 57. Peter Stanek 56:02, 59. Jaroslav
Čerešník 1:00:50,
Muži nad 40 rokov: 1. Peter Portášik (AŠK
Grafobal Skalica) 35:57 min, 2. Jan Miškeřík
(Lipov – ČR) 36:06, 3. Jiří Brožík (DK Hodonín –
ČR) 36:22,... 18. Štefan Rybanský (Jablonica)
49:34
Muži nad 50 rokov: 1. Pavol Klimeš (SBK Wiky
Kyjov - ČR) 35:48, 2. Josef Veverka (AC
Čejkovice - ČR) 36:57, 3. Jaroslav Hutyra (Spartak
Myjava) 37:41
Muži nad 60 rokov: 1. Miroslav Mikuš
(Radošovce) 42:07, 2. Lubomír Bartal (BK
Hodonín - ČR) 43:32, 3. Josef Mlčůch (Apollo
Bratislava) 44:59
Muži nad 65 rokov: 1. Karel Karas (Bežecký klub
Hodonín - ČR) 44:52, 2. Miroslav Hajossy
(Koválov) 48:09, 3. Jozef Sloboda (Trnava) 52:20

Ženy nad 35 rokov: 1. Jana Kadlecová (AK
Hodonín – ČR) 15:25, 2. Jana Bartošová
(Jablonica) 16:49, 3. Katarína Remišová (Fešák
team Trnava) 17:09, ... 6. Denisa Rybanská
(Jablonica) 21:36

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa
Matúš Paulíček, Adrián Paulíček, Sofia
Jamrichová, Marek Černek, Lucia Vráblová,
Kristína Tkáčová

Opustili nás
Miroslav Malík, Štefan Štefaňák, Mária Krutá,
Štefan Rehák, Anna Štvrtecká, Filomena
Malinková, Štefan Kabát, Terezia Valentová,
Alžbeta Habardová, Peter Fukna

Blahoželáme jubilantom
V prvom štvrťroku sa dožili:
85 rokov Mária Kopecká
80 rokov Irena Brezovská
Irma Fialová
Pripravované podujatia
25. 8.
Jablonický kotlík – 3. ročník
31.8. – 2. 9. Regionálneho zrazu cykloturistov
regiónu Záhorie - 10. ročník
7. – 9. 9
Oslavy obce – 750. výročie prvej
písomnej zmienky o Jablonici a Festival MAS
Podhoran
21. 9.
Cezpoľný beh O pohár starostky obce
22. 9.
Hodová zábava
29. 9.
Skúšky záchranárskych psov
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