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Milí spoluobčania.
Po roku sa opäť priblížili tie najkrajšie sviatky roka – Vianoce. IcPo
roku sa opäť priblížili tie najkrajšie
sviatky roka – Vianoce. Ich čaro prináša úsmevy do detských očí a radosť do sŕdc nám dospelých. Všade
rozvoniava škorica, med a vanilka,
ktorá sa mieša s vôňou ihličia a čistoty v pripravených a vyzdobených
príbytkoch.
V tento sviatočný čas chceme
byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť.
Vianoce sú obdobím, keď sa každý
snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. Pre každého z nás je
dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný
čas má svoje neopísateľné čaro pre
každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou
zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky
svojej duše. Tam, kde sú skryté
naše najtajnejšie túžby a želania.
Vianoce sú čas, keď si viac ako
inokedy uvedomíme, že napriek
dospelosti v každom z nás drieme
kúsok malého dieťaťa, ktoré netr-

pezlivo čaká na nádherne pripravený
štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky,
ktoré nás pod ním čakajú.
Vianoce sú pre nás výnimočné
a neopakovateľné svojou atmosférou, vôňou, zážitkami a spomienkami na chvíle i ľudí, ktorí ich pre nás
vytvárali a vytvárajú. Spomenieme
si na Vianoce svojho detstva, na tie
krásne prekvapenia a darčeky, na
zimné večery, strávené v kruhu ro-

diny pri sviečkach a speve kolied,
na rozprávky a filmy, ktoré nás roky
sprevádzali na ceste z detstva do
dospelosti. Jednoducho na Vianoce,
ktoré máme vysnívané a ktoré chceme zažívať i dnes. Aby sme ich všetci mali tie najkrajšie, je potrebné,
aby sme poľavili zo svojich nárokov
a svoje srdcia otvorili porozumeniu,
láske a odpusteniu. Veď len ak budeme v hĺbke svojho srdca pripravení odpustiť a prijať aj svoje ja, bude
náš život krajší a radostnejší. Poobzerajme sa okolo seba a urobme
radosť nielen sebe, ale aj niekomu,
kto je smutný, sám, či opustený.
Milí spoluobčania, želám Vám, aby
ste mali tie najkrajšie a najpokojnejšie Vianoce, aby ste niekomu vyčarovali v srdci pocit lásky a šťastia.
Prajem Vám, aby ste za svoje dobro
dostali dobro a za lásku iba lásku.
Prajem Vám, aby boli Vaše Vianoce
naplnené čarovnou vôňou, pokojom
a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás
milujú. Prajem Vám šťastné, veselé
a voňavé Vianoce, plné lásky, pokoja a rodinnej pohody.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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a motivačného prostredia pre žiakov.
Z nevyužitej miestnosti sa nám podarilo vybudovať reprezentatívnu zasadačku, ktorá bude slúžiť na stretnutia rady
školy, rady rodičov a rôzne súťaže. Čas

ianočný príhovor pána farára

Každý z nás už bol svedkom nejakej
výnimočnej, dôležitej udalosti. A pravdepodobne všetci máme skúsenosť, že
tieto udalosti, čím sú významnejšie,
tým majú rýchlejší spád. Natoľko, že
človek nedokáže hneď vnímať celý ich
význam. Až dodatočne chápeme stále
hlbšie význam a dopad týchto dôležitých momentov. V tieto dni slávime
vrcholné momenty celých ľudských
dejín. Nebo sa spája so zemou. Nedosažiteľný Boh sa stáva jedným z nás.
Boh sa stal človekom a my sme všetci
pozvaní k tomu, aby sme k nemu prišli
a potešili sa z jeho narodenia. Preto
vstávame v noci a ideme na polnočnú
sv. omšu. Okolo dieťaťa sú Jozef, Mária, pastieri a k poklone sa pridávame
aj my, ľudia dobrej vôle. Vianočná noc
ja nabitá tajomstvom, v ktorej človek udivene hľadí na Božie dieťa. Po
noci prichádza ráno a pastieri sa ro-

zídu k svojim stádam a každému s radosťou oznamujú, čo zažili. Narodenie
malého Ježiška nemá v nás zostať len
krásnym každoročným citovým zážitkom. Skúsme sa zamyslieť nad tým,
prečo slávime Vianoce. Boh sa stal
človekom pre našu spásu, pre Božiu
slávu, ale hlavne preto, lebo „Boh je
láska“, Boh chce milovať, rozdávať sa.
V Jánovom evanjeliu čítame, že „Boh
tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život“.
Naša odpoveď má byť odpoveďou viery, aby sme uverili, že to malé dieťatko v jasličkách je Boží Syn. Ďalej má
to byť náš pokorný postoj, že napriek
tomu, že sme ľudia slabí a hriešni, Boh
sa nad nami zľutúva a odpúšťa nám.
A má to byť aj naša túžba druhých
urobiť účastnými tejto veľkej vianočnej radosti. Robíme tak nielen obdarúvaním druhých, ale aj tým, že sa sami
stávame darom pre druhých. Aj keď
nám niekedy môže byť ťažko, vždy je
tu dôvod šíriť nádej a radosť tam, kde
je bolesť a smútok.
Kým pieseň Tichá noc obletela celý
svet v preklade do všetkých možných
rečí, pieseň Adeste fideles sa zachovala a neustále spieva hlavne v originálnom znení, v latinčine. Zrodila sa
za veľmi ťažkých okolností v prostredí
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írskych katolíkov, keď v 18. storočí po
zvrhnutí stuartovskej dynastie z anglického kráľovského trónu, nastúpil na trón Viliam Oranžský. Katolíci,
hlavne v Írsku, vtedy ostali v nemilosti, boli prenasledovaní, mnohí emigrovali. V tomto ťažkom období jeden
jednoduchý učiteľ latinskej chrámovej
hudby John Francis Wade na Vianoce
pravdepodobne v roku 1744 pripravil
tento spev pre chrámový zbor v Douai
(Dué), v severnom Francúzsku, v známom útočišti írskych katolíkov. Je to
nádherné pozvanie ku radostnej poklone, adorácii pred Božím dieťaťom.
Celý spev však končí výzvou, ktorú si
môžeme uložiť do srdca počas týchto
Vianoc: „Kto by neodpovedal láskou
tomu, ktorý nás tak miloval!“ Vieme,
že láska, to nemôžu byť len pekné slová, len pekné city, ale sú to aj konkrétne gestá a skutky. Môže to byť úsmev,
povzbudenie, drobná služba...
Milí Jabloničania i všetci čitatelia!
Prajem Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, aby sme počas týchto
krásnych dní prežili v našich rodinách
prítomnosť Božieho Syna a počas budúceho roka šírili posolstvo Božej lásky našou láskou a pomocou druhým.
Roman Stachovič
jablonický farár

ablonickým parkom 2019

Keď sme v roku 2015 začali pripravovať podklady k celkovej obnove parku
v Jablonici, vôbec sme netušili, že tento projekt nás bude sprevádzať ešte
dnes. Od dohľadania a sumarizácie
historických podkladov, dendrologických posudkov a konzultácií s pamiatkármi, sme v roku 2016 konečne kopli do zeme a obnovou vstupnej cesty
a dvojradovej lipovej aleje realizovali
prvé kroky postupnej obnovy historic-

kého parku, ktorý niekoľko desiatok
rokov chátral a čakal na svoju ďalšiu
príležitosť. Každým rokom sme priložili vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ruku
k dielu a intenzívne pracovali na tom,
aby sme sa dopracovali k prvej cestičke, prvej lavičke, či kvetinovej výsadbe, ktorou park konečne ožije.
Aj v roku 2019 obec Jablonica získala finančnú podporu 23 000 € z MK

SR a k tomu hradenie celkových mzdových nákladov pre 10 zamestnancov
z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka tejto dotácii sa nám v tomto roku podarilo zrealizovať ďalšiu časť
cesty v parku pri rieke, opraviť a doplniť počet lavičiek v parku a intenzívne
sa venovať zeleni. Tá je z pohľadu udržateľnosti parku najdôležitejšia, a preto sa jej chcem venovať osobitne.
Historický park je z pohľadu záhradného architekta súborom mnohých
vrstiev, ktoré spolu súvisia, a zároveň
fungujú samostatne ale zároveň aj ako
celok - organizmus, ktorý žije a rozvíja sa. Takýto park tvoria napríklad
terénne modelácie, cesty a chodníky,
lavičky a odpadkové koše, osvetlenie,
detské ihrisko, trvalkové či letničkové
výsadby, stromy, ale napríklad aj trávnik. My na všetky tieto vrstvy hľadíme
samostatne aj z pohľadu celkovej obnovy, ktorá sa musí správne vymyslieť
a naplánovať tak, aby viedla k obnove
danej vrstvy, ale zároveň nepoškodeniu inej vrstvy.
Typickým príkladom je napríklad
etapizácia výrubov a výsadby stromov. Určite ste postrehli čistenie parku v prvom roku realizácie obnovy,
ktorá značne park otvorila. Každým
rokom v parku spadlo niekoľko nebezpečných stromov, ale až tento rok sme

3

NAŠA JABLONICA / november - december 2019 / www.jablonica.sk

Ú

držba a modernizácia ZŠ

mohli z hľadiska stabilizácie porastov
v parku realizovať významné výruby
nebezpečných stromov. A to hlavne
preto, aby sme mohli predvídať a vyhodnotiť reakciu porastov na čistenie
v prvom roku projektu. Týmto rokom
sme tak park z hľadiska starých, mŕtvych a nebezpečných stromov stabilizovali a zvýšili tak bezpečnosť v parku. Na to nadväzuje výsadba mladých
stromov a kríkov, ktorých fakt nie je
málo, a každým rokom budeme pokračovať a výsadby rozširovať. Budúci rok
sa môžeme tešiť na prvé tulipánové
výsadby, ktoré sme tento rok založili.
Zaujímavým prvkom bude aj kruhová
lavica, ktorá bude zaujímavým stretávacím prvkom. Máme pripravený projekt detského ihriska, ktoré v parku
vznikne a pripravujeme projekt osvetlenia v parku.
Budúci rok počítame s ďalšími výsadbami a ďalšími cestičkami. Pravdepodobne v parku pribudne samostatné zázemie pre všetky kultúrne akcie,
ktoré už v parku prebiehajú alebo sa
ich organizácia plánuje. A bude aj tanečný parket.
Nič z toho všetkého by sa nám nepodarilo bez dotačnej podpory Ministerstva kultúry. Len vďaka tomu
projekt v parku beží už 5 rokov pretože z rozpočtu obce by niečo takéto
financovať nebolo možné. Navonok to
vidieť nie je, ale je za tím veľa organizačnej práce. Príprava a administratíva dotácie, hľadanie zamestnancov a práca s nimi, koordinácia prác
a technologických postupov, dokumentácia a príprava projektu a mohli
by sme pokračovať. Najväčšia vďaka
za to patrí starostovi obce a všetkým,
ktorí pridali ruku k dielu. Ja verím, že
nikoho z nás zanietenie a chuť pokračovať neopustí, a že o dva či tri roky
budeme môcť skonštatovať: „Náš park
je hotový a krásny ako kedysi.“
Ing. Ján Salanci
koordinátor projektu
revitalizácie parku

Aj v tomto roku sme zrealizovali,
v rámci našich finančných možností,
niekoľko nevyhnutných opráv a prác.
Technikou frézovania sa nám podarilo
vyrovnať trávnaté plochy odstránením
všetkých pňov, ktoré zostali po spílených stromoch. Tento postup dokáže
peň zahĺbiť zhruba 20 cm pod zem,
prípadne ho úplne odstrániť. Nielen
exteriér, ale i interiér si pýta starostlivosť a tento rok prišiel rad na vstupné
resp. prechodové dvere v B pavilóne,
ktoré boli v pôvodnom stave a ich životnosť pomaly dosluhovala. Postupne
realizujeme maľovanie a úpravy tried
v A pavilóne našej školy. Vedenie školy
pristúpilo k renovácii najmä z dôvodov
zabezpečenia zdravého, estetického
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a úsilie sme venovali aj archívu školy,
v ktorom sa nachádzajú dôležité dokumenty od vzniku školy až po súčasnosť.
Je prehľadne chronologicky uložený, čo

nám veľmi uľahčuje orientáciu v ňom.
vedenie ZŠ

činnosti záhradkárov

ZO SZZ v Jablonici nemá veľkú základňu členov, no napriek tomu sa vždy
snaží uskutočňovať rôzne akcie. Žiaľ,
v tomto roku sme neuskutočnili tradičnú výstavu Plody jablonických záhrad,
z dôvodu nepriaznivých podmienok na
dopestovanie úrody - zeleniny a ovocia. Mali sme v pláne varenie slivkového lekváru, no nebolo z čoho.
V decembri sme uskutočnili a prezentovali vianočné aranžovanie. Čle-
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novia sa v priebehu roka zúčastnili
rôznych záhradkárskych výstav. Privítali by sme do našich radov nových
členov, ktorý majú záujem pracovať
v našej základnej organizácii.
Ani sme sa nenazdali a je tu záver
roka. Všetkým občanom želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov
a veľa zdravia a úspechov v roku 2020.
Anna Dingová
SZZ

niciatíva „Creativa“

Únia žien Slovenska pod záštitou
vlády SR a Ministerstva kultúry SR
v rámci šetrenia plastov vyzvala členky Základných organizácií Únie žien,
aby vlastnoručne vyrobili nákupné
tašky, vrecká, hračky a pod. Základnou myšlienkou bolo šetrenie plastov
a využitie zvyškov látky, vlny...
Za našu organizáciu prispeli ušitými
taškami 2 členky: Hela Vávrová a Joja
Mikulová. Prehliadka všetkých predmetov sa konala v Trenčíne v piatok
11. 10. 2019. Potom boli na Mierovom

N

námestí otvorené stánky, kde sa veci
predávali a výťažok z predaja ide na
charitatívne účely. Ďakujeme našim
šikovným krajčírkam a myslím si, že
podobná akcia by mohla prebehnúť aj
v okrese Senica. Verím, že by prispelo
viac žien, lebo myšlienka čistoty životného prostredia je stále aktuálna.
Pani Vávrovej a Mikulovej ďakujeme
za príspevok (bez nároku na odmenu)
a iste sa zapoja aj nabudúce.
Anna Nemečkayová
Únia žien

ávšteva starostu v domovoch sociálnych služieb

Starosta obce Ing. Silvester Nestarec sa ako už tradične vydal na návštevu Jabloničanov a jablonických rodákov, ktorí sú klientmi v domovoch
sociálnych služieb v Senici a detskom
domove v Holíči. Starosta všetkých
potešil nielen svojou prítomnosťou
a dobrou náladou, ale keďže sa blížia
Vianoce, tak aj mikulášsko-vianočným
balíčkom. S občanmi sa pozhováral

o radostiach i starostiach všedných dní
a zaspomínali na Jablonicu. Mnohí zo
seniorov boli prirodzene zvedaví, čo sa
v Jablonici zmenilo a udialo od minulej
návštevy. Navštívené dámy aj páni si
vážili, že sa v ich rodnej obci na nich
nezabúda a určite budú s radosťou
očakávať starostu v predvianočnom
čase aj v budúcom roku.
Mgr. Martin Štvrtecký
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ena starostu obce pre hasičov

Dňa 15. septembra 2019 Dobrovoľný
hasičský zbor v Jablonici oslávil vzácne 130. výročie založenia. Hasičský
zbor má v obci významné a nezastupiteľné miesto. Je dobrou a spoľahlivou
oporou obce nielen pri plnení a zabezpečovaní úloh na úseku požiarnej
ochrany, sú dobrými organizátormi
a pomocníkmi pri rôznych akciách
v obci. Pri príležitosti významného
výročia starosta obce Ing. Silvester
Nestarec prijal hasičov v obradnej sieni a odovzdal im Cenu starostu obce.
Za dlhoročnú aktívnu činnosť a prácu
v prospech spoločnosti si zaslúži ocenenie a poďakovanie celý hasičský
zbor. Za všetkých prevzali plakety:

Anna Dingová, je členkou zboru
od r. 1987, členkou výboru bola od
r.1988 – 1995 a od r. 1996 je tajomníčkou a kronikárkou DHZ. Od r. 2002
je členkou Okresnej revíznej komisie
v Senici až doteraz. Zúčastňovala sa
súťaží ako členka ženského družstva.
Organizuje rôzne akcie nielen v DHZ,
ale aj v obci. V roku 2017 si prevzala
najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen
DPO SR, a v tomto roku dosiahla hodnosť mladší technik.
Benedikt Janerla, je členom zboru
od r.1965, v rokoch 1980-1983 a 19952011 pracoval ako referent prevencie,
v rokoch 1984-1994 bol podpredseda veliteľ. Bol spoľahlivým vodičom,
strojníkom, organizátor brigád pri hasičskej technike, aktívne sa zúčastňoval pri hasení požiarov, vykonával

preventívne prehliadky v obci. Bol
poslancom OZ. V roku 2005 si prevzal
medailu „Za mimoriadne zásluhy“. Dosiahol hodnosť technika v roku 2008.
Ivan Janovec je členom od roku
1976. Vo výbore prešiel rôznymi funkciami: strojník 1978-1994, veliteľ DHZ
1995-2014, podpredseda 1995-2016,
člen Revíznej komisie od r.2017 až doteraz. Zúčastnil sa pri mnohých zásahoch nielen pri požiari, ale aj pri povodniach, organizoval opravy a údržby
hasičskej techniky, bol dlhoročným
poslancom OZ. Tento rok dosiahol
hodnosť starší technik. V roku 2015

si prevzal najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR.
Jozef Kocúrik je členom od r.1972.
Vo výbore pracoval ako referent mládeže v r.1984- 2001, členom výboru
bol od r.2002- 2017. Pracoval aj ako
člen okresnej komisie mládeže. Bol
dlhoročný cvičiteľ a organizátor hasičskej mládeže, zúčastňoval sa pri
zásahoch pri požiaroch a povodniach,
zúčastňoval sa na brigádach a preventívnych prehliadkach. V roku 2012 dosiahol hodnosť technika, v roku 2009
si prevzal medailu „Za mimoriadne zásluhy“.
Stanislav Oravec, Mgr. Je členom od roku 1985. Bol členom výboru v roku 1992-1993, v súčasnej dobe
je referentom mládeže a od r. 2012 je

členom komisie mládeže OV DPO Senica. Organizuje a cvičí hasičskú mládež, je člen hasičskej jednotky DHZO,
je vodič, člen preventívnej skupiny,
zúčastňuje sa brigád. V tomto roku
získal medailu „Za zásluhy“ a dosiahol
hodnosť nadzbormajster.
Vladimír Regásek st. je členom od
r.1981, strojníkom bol od r.1998-2001,
od r. 2002-2011 referent mládeže,
od r. 2012 je členom výboru. Členom
Okresného výcvikového štábu v Senici je od r.2002 až doteraz. Je členom
hasičskej jednotky DHZO, vodičom,
zasahoval pri požiaroch i povodniach,
člen preventívnej skupiny, účasť na

brigádach, venoval sa i výcviku mládeže. V roku 2015 získal medailu „Za
mimoriadne zásluhy“, od tohto roku
má hodnosť technik.
Vladimír Šimek, Ing. členom je od
r.1971 a od r. 1981 je predsedom DHZ
až doteraz. Má odbornú spôsobilosť
Technika Požiarnej ochrany, je členom
pléna OV DPO Senica od r. 1991 až doteraz a členom predsedníctva OV DPO
Senica bol od r.1996-2017, organizuje
akcie v zbore i v obci. Tento rok dosiahol hodnosť inšpektor. V roku 2014
si prevzal najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen DPO SR.
Peter Vrábel je členom od r.2001,
funkciu strojníka vykonával od r.20062013 a od roku 2014 je veliteľom DHZ
a podpredsedom DHZ od r.2017 až
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doteraz. Úspešne organizuje cvičenie
a školenie DHZO, je veliteľom DHZO
s odbornou spôsobilosťou, aktívne sa
podieľa pri požiaroch a povodniach,
dopravných nehodách, je vodičom, organizuje brigády aj za účelom zlepšovania hasičskej činnosti. V roku 2015
si prevzal medailu „Za príkladnú prácu“, a v tomto roku medailu Miloslava
Schmidta „Za zásluhy a výcvik“. Dosiahol hodnosť nadzbormajstra.
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Peter Žák je členom zboru od r.2001
a členom výboru od r. 2017. Je členom
a veliteľom družstva hasičskej jednotky DHZO, je vodičom, zúčastňuje sa
hasenia a iných zásahov, zúčastňuje
sa na brigádach, je aktívnym podporo-
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vateľom zboru. V tomto roku si prevzal
medailu „Za príkladnú prácu“ a dosiahol hodnosť mladší zbormajster.
Starosta obce poďakoval hasičom za
zodpovedný prístup a aktívnu činnosť.
Zaželal všetkým veľa síl, elánu, úspechov a hlavne zdravia a aby i naďalej
šírili dobré meno dobrovoľného hasičského zboru, ale aj našej obce.
Anna Dingová
DHZ

pomienka na hasičov

Dobrovoľný hasičský zbor v Jablonici
oslávil nedávno 130.výročie založenia.
Históriu Dobrovoľného hasičského zboru v Jablonici máme zmapovanú takmer
dokonale. Či už v publikácii „100 rokov
PO v Jablonici“ z roku 1989, ďalej na
fotografiách, dobových zápisniciach,
filmoch, videách, leporelách, v kalendároch, v knihách či kronikách zboru.
Preto nebudem hovoriť o samotnej histórii, ale zameriam sa na ľudí, na konkrétnych členov tohto zboru, pretože
títo ľudia si to jednoducho zaslúžia.
Ako vieme, prvým zakladateľom
zboru a prvým veliteľom bol vtedajší jablonický notár Ľudovít Sittay. Po
jeho odchode z Jablonice v r.1900
prevzal funkciu notára i veliteľa Ján
Hencz. Ten odišiel v r. 1917, kedy začal úradovať notár Gejza Tomašovich.
Druhým zakladateľom zboru bol vtedajší jablonický učiteľ Pavol Sloboda,
stal sa prvým námestníkom zboru
a od začiatku mal na starosti organizáciu najmä nočnej strážnej služby.
Začiatkom minulého storočia sa začala prejavovať hasičská práca širokej
rodiny Malinkovcov. Jozef bol veliteľom
v r. 1918 – 1922, potom do roku 1928
prvým námestníkom. Jeho brat Martin
bol námestníkom v roku 1912 – 1922.
Roku 1923 spolu založil OHJ č. 10
v Senici a do roku 1930 bol jej prvým
námestníkom veliteľa. R. 1923 -1931
bol veliteľom nášho zboru. Pomáhal im
Alojz, neskôr v ďalšej generácii pôsobil Štefan, ktorý bol námestník 1933
– 1934 a do r. 1951 veliteľom aj predsedom zboru. Aj neskôr táto rodina pomáhala, napríklad Jozef bol veliteľom
v r. 1981 - 1983 a členom do r.2015.
Nemalé zásluhy na chode zboru
mali aj Gejza Tomašovich – notár od r.
1918, kedy začal hasičstvo v Jablonici spoluorganizovať. Predsedom zboru
bol v roku 1923 – 1931, po ňom Martin
Škápik do r. 1938. V týchto predvojnových časoch v jablonickom hasičstve
výdatne pomáhali aj Baňárek Ignác,
Barták Ján a Karol, Beňa Florián, Imrich a Štefan, Bognár Ľudovít, rodina Búran Ján, Jakub, Ľudovít, Buraj
Cyprián, Čuraj Pavol, Danek Jozef,
Drahoš Augustín, Ďurgala Jozef, Fukna
Jozef a Pavel, Gálik Imrich, Gbelec Ján,
Gočál Jozef, Hamerlík Jozef (pokladník
v r. 1939 – 1954), Hazucha Ján, Jozef,
Karol, Martin a Štefan, Holický Ján,
Hološka Jozef, Chorvát Alojz a Jozef,
Kabaňa Štefan, Krutý Florián a Jozef,
Jánoš Imrich, Jánošík Alfonz, Juríček

Ignác, Jurovatý Pavel, Kuzlbauer Jozef,
Máhay Štefan, Mikuláš Štefan, Nedbal
Alojz, Pavlík Jozef a Karol, Pernecký
Karol, Petržalka Florián, Pinkava Štefan, Repčík Pavol, Režnák Ignác, Slavík Jozef, Stanek Pavol, Stuška Ľudovít
(bol pokladník r. 1923 – 1928 a námestník veliteľa 1929 – 1931). Ďalej to
boli známy jablonický učiteľ a historik
Viktor Šemmer, Škápik Štefan, Špányi
Jozef a Ľudovít, Turanský Karol, Valášek Ignác, Vávra Ján, Žák Florián a Jozef Zúbek I. (neskôr predseda MNV,
člen do r.1983), Zúbek Jozef II. (člen
do r. 1993).
Už pred II. svetovou vojnou začal
pracovať Pavol Kukan st., najprv pokladník 1935 – 1938, potom do r. 1950
námestník veliteľa a v r. 1951 – 1953
predseda zboru. Jeho syn Pavol ml. bol
veliteľom v r. 1956 – 1980, okresným
veliteľom v r. 1973 – 1981, členom
zboru do r. 1999. Ing. Štefan Hamerlík st. od r. 1963, bol veliteľom zboru v r. 1952 – 1955, v r. 1956 – 1959
bol predseda zboru aj okresný veliteľ.
Potom sa stal predsedom JRD v Jablonici. V rokoch 1967-1973 bol členom
federálneho ÚV ZPO. Členom zboru
bol do r. 1993. Ján Jánošík bol členom
zboru do r. 2012, v rokoch 1966 – 1972
bol vedúci tajomník OV ZPO Senica.
Rudolf Chorvatovič pôsobil ako predseda zboru v r. 1960 – 1980, členom
bol do r. 1992. Vieme, že za éry týchto
členov prišlo do nášho zboru niekoľko
kusov hasičských automobilov, techniky, hasičskej výstroje a postavila sa
Hasičská zbrojnica v r. 1967. Aj týmto činovníkom nášho zboru pomáhali
členovia zboru ako Bartoš Jozef (člen
1947 – 2010), Štefan (člen 1962 –
2001), Beňa Alojz (člen 1935 – 1986),
Buraj Pavol (člen 1937- 1988), Čmarada Juraj (člen 1954 – 1995) a syn Pavol, Filípek Milan (člen 1961 – 1992),
Fukna Peter ( člen 1973-2012) a Silvester (člen 1961 – 2017), Gaža Ján
(člen 1983 – 2003), Harasník Viktor
(člen 1959 – 1992), Huk Michal (člen
1973-1989) a jeho otec Jozef Huk (člen
1928 – 1991), ktorý bol tajomníkom
v r. 1942 – 1946 a predsedom v r.1954
-1955. Ďalej to boli dlhoroční strojníci
Jurka Anton (člen 1961 -1997) a Kabaňa Silvester (člen 1947 – 2008), Lukeš Alojz (člen 1947 – 2001, pokladník
zboru v r. 1955 – 1996), Mihalovič Florián (člen 1937 – 1989), Mikula Martin
(člen r. 1947- 1989, strojník a pokladník v r. 1952 -1959), Mikúšek Ľudovít

(člen 1949 – 2000), Rudolf Pernecký
(člen 1985 – 2010), Pinkava Florián
(člen 1942 – 1990), Pinkava Silvester
(člen 1959 -2019), Sedláček Jozef (člen
1956 – 2005), Sládek Ondrej (člen
1972 -2000), Škápik Milan (člen 1974 –
2011), Španka Jozef (člen 1961 -1989),
Turanský Jozef (člen 1974 -1992),
Turanský Rudolf (člen 1975 – 1999),
Valášek Miroslav (člen 1982 – 1994),
Žák Štefan (člen 1947 – 1991).
Najmenej takýto zoznam hasičov by
vznikol z tých, ktorí boli hasičmi, no
činnosť ukončili, odhlásili sa zo zboru,
odsťahovali sa a podobne. No všetkým
týmto dnes už zosnulým patrí naša aspoň maličká vďaka – položenie venca
vďaky 14. 9. 2019 na miestnom cintoríne v Jablonici, minúta ticha na Slávnostnej členskej schôdzi i naše spomienky.
Ďalší veľký zoznam ľudí sú hasiči súčasní, oni majú veľké zásluhy na tom,
že tento zbor pracuje aktívne, kvalitne, že tento zbor v celej svojej 130
ročnej histórii nikdy, ani na chvíľu nezanikol! Aj toto je naša hrdosť okrem
krásnej a ušľachtilej pomoci blížnemu.
Dovoľte mi spomenúť niektoré naše
spoločné úspechy: dlhoročná a každoročná práca s mládežou – napríklad v roku 1999 a 2001 dorastenci
boli majstrami okresu a kraja, 6. a 8.
miesto v Národnom kole, preventívna
činnosť zboru, represívna a zásahová
činnosť zboru (veď od začiatku uvedenia akcie „Celoplošné rozmiestnenie
síl a prostriedkov“ v rámci Slovenskej
republiky sme v „A“ skupine), množstvo školení, odstraňovanie následkov
povodní, víchríc, organizácia trinástich ročníkov nočných súťaží „O pohár
starostu obce a sedem ročníkov súťaže
veteránov a niekoľko okresných súťaží
a taktických cvičení. Každoročná účasť
mládežníkov v hre Plameň, mužstva
mužov v okresných kolách a hasičských ligách. Spolu s Obecným úradom
a obcou trikrát rekonštrukcia Hasičskej
zbrojnice. Každoročné Výročné členské
schôdze a oslavy výročia po desiatich
rokoch. Tisícky brigádnických hodín,
rôzne kultúrne akcie, zábavy, stavanie
májov, viacročné „Pochovávanie basy“
a množstvo drobných akcií. Konkrétny zoznam aktívne pracujúcich členov
teraz neuvádzam. Ten si povieme na
ďalších výročiach ... Ale všetkým patrí
naša úprimná vďaka.
Podľa dobových zápisníc, matrík
a evidencií členov spracoval
Ing. Vladimír Šimek
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osedenie
pri vianočnej
kapustnci

Každoročne v závere kalendárneho
roka naša Jednota dôchodcov pripravuje pre svojich členov posedenie pri
vianočnej kapustnici. Bolo tomu tak aj
10. decembra. Svojim pekným programom nás prišli potešiť deti z MŠ a spevácka skupina detí pod vedením pani
Anny Kováčovej. Krásne básne, piesne
a koledy nám navodili príjemnú vianočnú atmosféru. Kapustnicu, ktorú
tento rok navarili naši členovia – muži
za dobrej spolupráce žien, chutila všetkým, lebo bola naozaj výborná. K tomu
nechýbalo ani bohaté občerstvenie.
Nášho posedenia sa zúčastnil aj starosta obce. Touto cestou ďakujeme aj
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ampiónový sprievod 2019

našim všetkým sponzorom a prispievateľom, ktorí nás podporili. Veríme,
že zúčastnení boli spokojní, lebo posedenie sme pripravovali tak, ako sme
najlepšie vedeli.

Výbor Jednoty dôchodcov želá všetkým občanom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov
v roku 2020.
Anna Dingová, JDS

Klub mamičiek s deťmi s organizátorkou sprievodu Zuzanou Koch tradične, ako každý rok, organizovali Lampiónový sprievod pre všetky rodiny
s deťmi, ktorý sa uskutočnil v piatok
1.11. od 16-tej hodiny. Už tradične
sme o spoluprácu požiadali Obecný
úrad, vďaka ktorému bol program opäť
bohatší. V sále Domu kultúry sme dali
priestor šikovným mamičkám, ktoré sa
prezentovali svojimi výrobkami, ktoré
vlastnoručne doma s láskou vyrábajú. K nahliadnutiu boli výrobky z bylín,
háčkované výrobky, kvetové čelenky,
strojom ušité oblečenie pre deti, rôz-

ne náušnice, vianočné venčeky, ale aj
kváskové pečivo a iné. Zároveň sme
v sále Domu kultúry privítali divadlo
Cirkuskus s detským žonglérskym
predstavením s názvom: „Pán Silák“,
ktoré očarilo nielen deti, ale aj rodičov. Po predstavení sa sprievod začal
od Kultúrneho domu, ktorý pokračoval
ulicami obce a skončil sa v jablonickom
kaštieli. Pre rozmanitosť programu
sme oslovili organizáciu Útulný domov,
ktorá je záchranárkou nášho kaštieľa.
Tam nás čakali v Stredovekej krčme
s bohatým pohostením, v podobe halloweenskej kapustnice, teplého čaju

a iných pochutín, ale aj krásnou výzdobou na halloweensku tému. K dispozícii bolo množstvo tekvíc, ktoré si deti
mohli vyrezať a odniesť domov ako pamiatku na krásny večer. Celý sprievod
sa niesol v duchu spoločne stráveného
času s rodinami z Jablonice, ale aj okolitých dedín. Všetci sme si užili krásnu
večernú prechádzku v sprievode lampiónov a svetielok.
Ďakujem
všetkým
účastníkom
Lampiónového sprievodu za podporu
a účasť, my všetci robíme lampiónový
sprievod krajším.
Zuzana Koch

foto: Rudolf Krchňavý
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slava jubilea v Klube dôchodcov

V tomto roku 15 členov Jednoty
dôchodcov sa dožilo krásnych životných jubileí. Pri tejto príležitosti sme
pre nich 21. novembra pripravili slávnostné posedenie. Básňami, piesňami
i malým divadielkom potešili našich jubilantov deti z MŠ, ktoré každoročne
s láskou pre nich program pripravujú.
Deti pod vedením pani Anny Kováčovej
zaspievali pekné ľudové piesne a Larka
Manďáková zahrala na akordeóne.
Keďže aj naša predsedníčka, pani
Kvetka Otépková, patrila medzi jubilantov, básňou a milým slovom sa prítomným prihovorila Anna Dingová. Jubilanti si prevzali kvet a malý darček.
Nechýbalo ani chutné a bohaté občerstvenie, dobrá nálada a spokojnosť
našich jubilantov, ktorí si mali medzi
sebou čo povedať a zaspomínať.

Anna Dingová, JDS

foto: Rudolf Krchňavý
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tretnutie jubilantov v II. polroku 2019

ZPOZ pripravil 10. decembra slávnostné prijatie jubilantov, ktorí sa
dožili významného životného jubilea
v druhom polroku.
80 rokov sa dožili pani Kristína Janšáková, Štefánia Jánošová, Jozef Hazucha, Mária Popovičová. 85 rokov sa
dožili pán Michal Jánoš, Július Komárek, Alojz Veselý. Krásnych 90 rokov
sa dožila pani Emília Tichá a vzácnych
95 rokov pani Mária Škápiková.
V obradnej sieni sa im prihovoril
starosta obce Ing. Silvester Nestarec a poďakoval im za ich celoživotnú
prácu v prospech svojich rodín, spoločnosti a obce. Zaželal im pokojnú
a slnečnú jeseň života, popretkávanú
pevným zdravím, radosťou a potešením. Jubilanti sa podpísali do pamätnej
knihy obce, prevzali si kvety a malý
spomienkový darček. Slávnosť bola
sprevádzaná nielen milým slovom, ale
aj peknými ľudovými piesňami.
Na tomto stretnutí jubilantov staros-

F

O TJ Tatran Jablonica v jesennej časti sezóny

ta obce odovzdal bronzovú plaketu Dr.
Janského za darovanie krvi Jakubovi
Svatíkovi. Patrí mu naše veľké poďakovanie.

Záver nášho stretnutia patril posedeniu pri malom občerstvení a samozrejme i spomínaní.

Anna Dingová, ZPOZ

Nový futbalový ročník2019 - 2020
začal písať svoju históriu v auguste.
Jeho jesenná časť skončila v novembri. Z Jablonice súťažili tri družstvá.
Prípravka U11 pod vedením trénerov
p. Masára Vladimíra a Kláska Karola
odohrala 10 stretnutí s bilanciou 1 víťazstvo, 1 remíza a 3 prehry so skóre 9:17. Vonku 5 prehier, skóre 1:67.
O góly sa podelili Jakub Barcaj 4, Alex
Galba a Jaroslav Olšovský po 2, Samuel Olšovský a René Ligas po 1. Je potešiteľný záujem detí, veď v zápasoch sa
vystriedalo spolu 19 detí, čo je veľká
devíza do budúcnosti.
Žiaci U15 vo svojej súťaži odohrali 9
stretnutí pod vedením trénerov Andreja Malíka a Jaroslava Macejku. Doma 1
remíza a 3 prehry so skóre 3:18, vonku
2 výhry, 3 prehry a skóre 13:27. O góly
sa podelili Tomáš Čmarada 6, Kristián

Cebula 5, Filip Cebula 2, Mário Malík,
Jaroslav Macejka a Michal Herák po
1. Zápasy odohralo spolu 17 hráčov.
Väčšina z nich sú mladší ako 14 rokov,
takže aj toto mužstvo je prísľubom do
budúcnosti. Hráči vyše päťnásťroční,
ktorí v tejto vekovej kategórii skončili v minulom ročníku, sú na hosťovaní v okolitých dorasteneckých kolektívoch, ďalší štyria zatiaľ nehrávajú.
Preto naďalej platí záujem o vytvorenie nového dorasteneckého družstva
v Jablonici.
Mužstvo dospelých po vypadnutí
z majstrovstiev oblasti v minulom ročníku bojovalo v II. triede oblasti (VII.
lige Double Star bet). Po úvodnej prehre v Rovensku ďalších dvanásť zápasov neprehralo a skončilo na 2. mieste
v tabuľke. Bilancia doma 6 výhier so
skóre 25:5, vonku 3 výhry, 3 remízy, 1

prehra a skóre 17:8. Góly strieľali Mário Galba 12, Benedikt Kolenyak 9, Patrik Januška 8, Patrik Pitorák 6, Peter
Gaža 2, Tomáš Jenčík, Richard Nestarec, Jakub Štefanka, Patrik Mihalcsak
a Lukáš Kvetoslav Mihalcsak po 1. Tréneri Mário Búran a Vladimír Jánošík ml.
viedli mužstvo s najmenším vekovým
priemerom v súťaži. Veľmi nás potešila aj skutočnosť, že v ankete fanúšikov futbalu senickej oblasti (VI. až VII.
liga) o najlepšieho futbalistu jesennej
časti ročníka 2019/2020 získal najviac
hlasov náš hráč Patrik Pitorák. V mužstve sa vystriedalo 18 hráčov. Zahrali
si aj Sportika cup - v 1. kole vyhrali
v Kunove 2:1, v 2. kole prehrali doma
so Sobotišťom 3:4. Všetci spoločne veríme, že aj v jarnej časti futbalového
ročníka sa nám bude dariť.
Ing. Vladimír Šimek
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arské posedenie pri cimbale

NAŠA JABLONICA / november - december 2019 / www.jablonica.sk

D

9

eň červených makov

Symbolicky 11. novembra o 11-tej
hodine pri pamätníku obetí I. svetovej
vojny pred Domom kultúry si starosta obce položením venca padlým, pán
farár v príhovore, prednesom žiaci zo
základnej školy pod vedením Mgr. Hamerlíkovej a prítomní občania tichou
spomienkou uctili obete I. svetovej
vojny a pripomenuli podpis mierovej
dohody, ktorá v tento deň roku 1918
vystavila „stopku“ rinčaniu zbraní
v najväčšom vojnovom konflikte, aký

Kultúrny dom v Jablonici sa v nedeľu 10. novembra 2019 popoludní zaplnil
takmer do posledného miesta. Farnosť
Jablonica v spolupráci s Obcou Jablonica tu zorganizovala Farské posedenie
pri cimbale. Zúčastneným sa predstavila cimbalová hudba Pláňava zo Skalice, ktorá svojím repertoárom vytvorila
výbornú atmosféru. Celým programom
prítomných bavil a moderoval pán Milan
Špírek zo Skalice, mnohým známy ako
družba zo svadieb, kňazských primícií
a rôznych osláv, čomu sa venuje takmer
päťdesiat rokov. Hlavnými organizátormi tohto podujatia boli jablonický
farár Roman Stachovič, ktorý sa predstavil v myjavskom kroji, a jablonický
starosta Ing. Silvester Nestarec. Do
programu sa zapojili aj rehoľné sestry
Svätého Krížna z Cerovej a Bojkovej,
prítomní boli aj okolití kňazi. Po večeri
na pódiu vystúpil hlavný hosť posedenia - vľúdny pesničkár a gitarista Pavel Helan z Brna, ktorý všetkých zaujal
nielen gitarou a výbornými pesničkami,
ale aj hrou na fujare a iných hudobných
nástrojoch. Program od 15:00 h. až do
21:00 h. mal stály spád, plynulý priebeh a medzi ľuďmi bolo cítiť, že sa nielen dobre bavia, ale hlavne to, že tam,
kde je láska a radosť, tam je prítomný
Boh. Veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí ako dobrovoľníci pomohli zorganizovať toto posedenie. Vyše dvesto
spokojných účastníkov sa bude tešiť na
podobné podujatie aj v budúcnosti.
Mgr. Martin Štvrtecký
foto: Mgr. Peter Búran

dovtedajší svet zažil - I. svetovú vojnu.
Žiaľ medzi padlými v ťažkých bojoch
bolo aj viacero Jabloničanov, na ktorých dodnes spomínajú ich už vzdialení nasledovníci. 11. november je Deň
červených makov (pozn. názov vznikol
na základe vlčieho maku spomínaného
v básni V poliach Flámska - viď. úryvok) alebo Deň veteránov, kedy si celý
svet pripomína tieto hrozné udalosti.
Sme radi, že v našej obci sa pravidel-

J

ne uskutočňujú pietne spomienky pri
rôznych výročiach vojnových udalostí,
pretože vtedy si človek viac uvedomí
akou vzácnosťou je mier a sloboda
v kontraste s hrôzami zbytočnej vojny.
„Na poliach Flámska vlčie maky
rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam
hore počuť udatný spev škovránka,
uprostred revu kanónov tu dolu…“
Mgr. Martin Štvrtecký

ablkovo - orechové hody

ZO Únia žien Jablonica s podporou
Obce Jablonica usporiadali v sobotu
16. 11. 2019 Jablkovo - orechové hody.
Stoly v sále Kultúrneho domu boli
krásne vyzdobené vďaka šikovným
a ochotným gazdinkám, plné zákuskov, štrúdiel a iných dobrôt upečených
podľa obľúbených receptov. Každý
si mohol do sýtosti pomaškrtiť a po-

tom zapiť dobrým vínkom. Pri príchode mladé dievčatá v krojoch ponúkali
orechovicu, jabĺčkovicu a pagáčiky.
K príjemnému posedeniu hrala hudobná skupina Meteor z Osuského, a veru
sa veľa návštevníkov aj vytancovalo.
Program spestrila svojim vystúpením
folklórna skupina Jabloničanka a hostia z Modranky pri Trnave - folklórna

skupina Modrančanka. Chceli by sme
túto tradíciu pečenia zachovať, a tak
ako sa do kroja obliekajú naše deti,
tak aj pečeniu sa venujú mladšie ženy
a dievčatá, ktoré tiež priniesli svoje
dobroty. Chceme sa úprimne všetkým
poďakovať a tešíme sa na podobnú akciu aj o rok.
Anna Nemečkayová
foto: Jozef Krutý st.
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Aj keď všetci boli dobrí, predsa len
niektorí boli najlepší. Po záverečnom
rozstreli obsadil prvé miesto Radovan Sadloň z 9.A, druhé miesto Marcel Olah zo 7.A. Tretie miesto obsadil
nádejný strelec Matej Bachna zo 6.A.
Na víťaza mal stratu len jeden bod.

tretnutie s Mikulášom

Prastará tradícia biskupa Mikuláša
z Myry (angl. Saint Nicholas, odvodený aj Santa Claus), ktorý sa ako bohatý dedič stal dobrodincom a rozdal
celý svoj majetok, alebo okrem iného,
zachránil 3 dievčatá - sestry pred potupnou prostitúciou, ku ktorej ich nútil
ich vlastný otec, sa takmer celosvetovo
slávi 6. decembra. Inak tomu nie je ani
v našej obci, kedy si vždy v predvečer
pripomíname tento krásny sviatok určený hlavne tým najmenším. Opäť po
roku znenazdajky zaklopalo na dvere
adventné obdobie a spolu s ním, okrem
očakávania blížiacich sa Vianoc, čakanie detí na príchod svätého Mikuláša.
Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi čertom a anjelmi samozrejme nezabudol na deti v Jablonici ani v tomto
roku a prišiel rozžiariť detské očká. Mikuláša určite potešila hojná účasť detí,
napriek tomu, že mrazík tiež svojou
štedrosťou nešetril a vyfarbil nejedno
líce do červena. Najmä tie najmenšie
deti predviedli svoju šikovnosť a ukázali koľko ovládajú mikulášskych či
vianočných básničiek a pesničiek. Každé dieťa, ktoré sa prišlo pozrieť na Mikuláša dostalo za svoju poslušnosť po
celý rok balíček dobrôt. Našťastie čert
si do svojho vreca nemusel vziať žiadnych nezbedníkov, pretože v Jablonici
máme len šikovné a poslušné deti :-)
Mikuláš všetkým odkazuje, že sa teší
na stretnutie zase o rok.

M

M

Počas víkendu 6. – 8. decembra
2019 sa Nitra stala opäť miestom, kde
sa stretli psí krásavci. Konala sa tu
Medzinárodná výstava psov Nitradog
2019. V priebehu troch dní predviedli
majitelia viac ako 2000 psov rôznych
plemien a mnohých krajín.
Na Slovensko zavítali okrem domácich vystavovateľov aj zahraniční vystavovatelia zo susednej Českej
republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Belgicka, Bieloruska,
Chorvátska, z Nemecka, Ruska,...
Už piatok sa niesol v duchu klubových výstav chovateľov slovenských
čuvačov, flámskych bouvierov, bradáčov, nemeckých a belgických ovčiakov,
teriérov a foxteriérov a retrieverov.
Prihlásení bojovali už tradične o tituly
CAJC, CAC, CACIB, BOB, BOS. Po získaní titulov postupujú psíky do záverečných súťaží. Predvádzajú sa v nich
tí najlepší z najlepších. Každú súťaž
posudzoval iný rozhodca. Zaujímavá
bola každý deň Veľká cena národných
plemien. Radosť bolo pozerať aj na deti
a mládež, ktoré sa prebojovali do finále Junior handlingu. Defilé nádherných
psov pokračovalo Súťažou o najkrajší
pár psov, Najkrajším mladším doras-

Mgr. Martin Štvrtecký

J
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sponzorom, ktorí pomohli vyčarovať
deťom úsmev - obec Jablonica, PD Záhorie Jablonica a Nádej s.r.o. V mene
detí a seba ďakujem!

Mgr. Anna Hamerlíková
predsedkyňa KK Barvínek Jablonica

Simona Dvorská
vedúca ŠJ

kaštieli alebo v areáli základnej školy.
Pokiaľ sa súťažilo na cvičisku v prestávkach medzi jednotlivými kolami
členovia KK Barvínek robili ukážky
všestranného a záchranárskeho výcviku psov.
29.11. 2019 sa konal už desiaty ročník súťaže Jablonická trefa. Prečo tre-

tom výstavy, Súťažou o najkrajšiu chovateľskú skupinu, Najkrajším dorastom
výstavy, Najkrajším veteránom výstavy, Najkrajším jedincom výstavy z triedy čestnej, Súťažou o víťaza skupiny
mladých FCI, Najkrajšími jedincami neuznaných plemien FCI.
Dramatická bola Súťaž o víťaza skupiny FCI. Určeniu víťaza predchádzalo posúdenie v jednotlivých desiatich
skupinách plemien FCI. V každej skupine nastúpili najkrajšie jedince svojho plemena, ktoré získali pri posúdení
v kruhu BOB. Následne bol z víťazov
10 skupín vybraný najlepší. Nasledovala Súťaž o najkrajšieho mladého psa
výstavy. Vyvrcholením bolo udelenie
titulu Najkrajší pes výstavy BEST IN
SHOW spomedzi všetkých zastúpených plemien. .
Atmosféra výstavy je vždy vynikajúca. Nebolo to inak ani tento raz. Zo
všetkých strán sa už hlásili Vianoce
prostredníctvom vianočných piesní.
Samotná výzdoba bola zimno – vianočne ladená. Najdôležitejšie bolo predvedenie psíkov a posúdenie v kruhu. Nato
sa sústredil každý majiteľ psa. Domáca príprava, vhodne zladené oblečenie,
posledné úpravy, nástup do kruhu. Dať

pozor na psie labky, aby sme ich neprišliapli, ale pozor aj na seba, aby sme
to psovi nepokazili. Verdikt rozhodcu,
podanie ruky, úsmev.
Aké príjemné bolo zistenie, že síce
v rôznom čase, ale veľmi úspešné zastúpenie mala aj Jablonica:
Slovenský čuvač 1. skupina FCI
- Ing. Zuzana Ščepková, trieda otvorená,
sučka Dixi Jaroslavov dvor
23.11.2012. Hodnotenie: Výborný 1,
CAC, r.CACIB
- Švajčiarsky durič skupina 8. FCI
Ing. Dušan Tomek, trieda otvorená, pes Cernunn z Vančaku 2.7.2017
Hodnotenie: Výborný 1, CAC,
.CACIB, BOB
- Nemecký ovčiak 1. Skupina FCI
Ing. Štefan Hamerlík , trieda
stredná ,pes, Esko Astina 17.12.2017
Hodnotenie: Výborný 1, CAC,
.CACIB, BOB
Úspech prináša do života človeka
tak prepotrebný adrenalín. Je to vždy
výzva. Neuspokojiť sa s dosiahnutým,
ale pokračovať, napredovať, byť ešte
lepší. A nám sa tento raz podarilo získať viac ako veľa.
Čo je však najdôležitejšie, že nejde len o súťaž, medaily a poháre, ale
aj o nové priateľstvá. Dobrí, pozorní
a sociálni sú voči sebe psy i psíčkari.
Mgr. Anna Hamerlíková

ymboly okolo nás alebo Príbeh jednej lipy

ablonická trefa 2019

Streľba zo vzduchovky patrila vždy
medzi zaujímavé športové disciplíny pre deti i dospelých. V minulosti
viac v rámci Zväzarmu. Pre mnohých
chlapcov a dievčatá to bola aj príprava
na ďalšie štúdium a profesijnú orientáciu. Okrem nácviku sústredenia, pevnej ruky, dobrého oka, získavali mnohé technické zručnosti a skúsenosti,
ktoré ich priviedli k štúdiu na strojárskych priemyslovkách či stredných odborných školách.
V roku 2009 sme sa pokúsili o návrat
tejto krásnej disciplíny. Po dobrej skúsenosti s nultým ročníkom, ktorý bol
obohatený aj o iné branno – športové
disciplíny, sme začali so súťažou, ktorá
bola zameraná len na streľbu zo vzduchovky. Strieľalo sa v troch polohách,
ľah, sed, stoj na rôzne typy terčov,
v troch kolách. Podľa podmienok sa
súťažilo na kynologickom cvičisku pri

11
Víťaz získal okrem víťazného pohára
aj putovný pohár. Strelecká súťaž sa
konala v spolupráci KK Barvínek Jablonica a ZŠ Jablonica, s podporou Obce
Jablonica.

edzinárodná výstava psov Nitra

ikuláš v školskej jedálni

V piatok 6. 12. 2019 navštívil Mikuláš aj našu školskú jedáleň. Detičky
k obedu dostali balíček plný sladkostí,
ale aj ovocia. Verím, že detičkám spravil radosť, a týmto chcem poďakovať
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fa? Lebo strela by bolo príliš slovenské.
A jablonická? Lebo sa konala v Jablonici. Tento rok sa zapojilo 28 chlapcov
šiesteho až deviateho ročníka. Všetkých možno označiť za strelcov na
dobrej úrovni. Zvládli základy streľby.
Niektorí sú účastníkmi streleckých súťaži na okresnej úrovni.

Jedným zo symbolov, ktoré nás obklopujú alebo ktorými sa my obklopujeme sú stromy. Sú tu dlhšie ako my.
Mlčia a predsa ich vnímame. Potrebujeme ich k svojmu životu. Stromy.
Listnaté a ihličnaté. Ovocné a okrasné.
Malinké stromčeky, o ktoré sa pozorne staráme a veľké staré stromy, ktoré
v nás často vzbudzujú obavu, že padnú a poškodia nám majetok. Zdravé
i choré. Chodíme popri nich. Keď sme
deti zbierame ich listy, obdivujeme ich
krásu, farebnosť a jedinečnosť. Tvoríme všeličo zaujímavé. Učíme sa o nich
ako rastú, ako sú pre nás užitočné.
Vnímame ich krásu, ktorá podlieha štyrom ročným obdobiam. Niekedy vidíme
v ich najmä ten praktický úžitok. Možnosť vyrobiť podlahu, nábytok, hračky... Myslíme na ne aj pri blikotajúcom
plamienku v krbe, či pri táboráku. Objímame ich a čerpáme z nich energiu.
Sú tu.
V rozprávkach sa často menia na živé
bytosti. Zaujímavé je, že zväčša majú
dobré vlastnosti. Sú múdre, vypočujú,
poradia, ... poskytnú oddych v tieni.
Zasaď strom, postav dom a sploď
syna. Myšlienka, ktorá sa stala známou
frázou, ktorá však v súčasnosti málo-

koho zaujme natoľko, že by sa hlboko
nad ňou zamýšľal. A predsa ... Máme
stromy, ktoré môžeme nazvať ,,pamätné“ . Medzi pamätné stromy, môžeme
zaradiť aj tie, ktoré nám pripomínajú
naše súkromné, rodinné udalosti. Tradícia zasadenia stromu pri narodení
dieťaťa je v mnohých rodinách zachovaná po desaťročia. V súčasnosti sa
znovu vracia. Malý stromček, ktorý
rastie súčasne s našim dieťaťom, je už
iný. Máme k nemu iný vzťah. Už to nie
je len zdroj, surovina na výrobu niečoho, či palivové drevo. Prinavracia nám
spomienky a stáva sa našou súčasťou.
A keď dieťa vyrastie a už ho nemáme
stále doma, pri spomienke naň, pohladíme ,,jeho“ strom pohľadom.
Naši slovanskí predkovia uctievali ako posvätný strom lipu, východní
Slovania brezu, Germáni dub, v našom
erbe máme jabloň. O každom by sadal
povedať príbeh. V Šaštíne je vysadený
Jubilejný les. Začína pri pamätnom kameni, ktorý tu bol osadený pri príležitosti vzniku ČSR v roku 1918. V Senici
je strom roka – moruša. Osuské sa pýši
starou lipou, Cerová má duby – céry.
My v Jablonici sme mali a máme stromov nemálo. Lipy pri kostole, v parku

mnoho vzácnych stromov, lipy pri Cholerovej Panne Márii. Brezy v parčíku pri
dele. Ihličnany na cintoríne. Všetky boli
vysadené pri určitej príležitosti. Nemožno opomenúť ani jabloňovú aleju
popri ceste smerom na priehradu.
Všetky tie tzv. pamätné stromy majú
už niečo odžité. Napriek všetkým poveternostným zmenám, mrazu, dažďu,
suchu i veterným smrštiam rastú, s koreňmi pevne zapustenými do zeme.
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Je jeden, ktorý je nenápadný. Mladý,
malý, krehký. Nenápadne dopĺňa rad
starých košatých líp. Tým stromčekom
je lipka. Jej osud je tiež príbehom.
V roku 2012 vyšla výzva pre Záhorie na zasadenie cyrilo-metodských líp.
Bola súčasťou pripomienky 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína
(Cyrila) a Metoda na územie Slovenska.
Apel na vysadenie symbolického stromu Slovanov v každom meste a obci
na Záhorí vyšiel zo Senice 23. apríla pri príležitosti Dňa Zeme. Vtedy sa
predpokladalo, že ak zareaguje každá
obec, pribudlo by takmer 100 líp. Prvú
lipu vysadili v deň vyhlásenia výzvy pri
Múzeu Ladislava Novomeského v Se-

nici. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska (ZOS)
v Senici, ktoré výzvu zastrešovalo,
vysvetlila na malej slávnosti pohnútky,
ktoré viedli k výzve. Uviedla, že tento
symbolický strom sa dostal do úzadia
a jeho duchovné posolstvo je v súčasnosti potlačené. Výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie bolo
vhodným momentom na jeho opätovné
pripomenutie. Jablonica sa vtedy tiež
pridala k iniciatíve.

K

N

ultúrne
a spoločenské
podujatia

u

1. 2. 2020
DETSKÝ KARNEVAL v KD

u

8. 2. 2020 od 15:00
OKRESNÝ PLES DOB
ROVOĽNÝCH HASIČ
SKÝCH ZBOROV
30. ročník v KD

u

22. 2. 2020
POCHOVÁVANIE BASY
v KD

V školskom areáli bola pri tejto príležitosti zasadená naša ,,jablonická“ lipka. Skromne, nenápadne si tam rastie
medzi ,,starými“ mohutnými kamarátkami. Chodíme okolo nej. Nevenujeme
jej mimoriadnu starostlivosť. Výrazne si
ju všimol len človiečik s veľkým egom.
Nevedel inak vyjadriť vzťah k nej len
tak, že ju zlomil. Bol to nepríjemný pohľad. Príroda je však mocná a rozumná.
Dokáže sa vysporiadať so všetkými nerozumnými zásahmi nás ľudí. Dôkazom
toho je lipka. Ona si rastie. V každom
ročnom období je iná. Stále krajšia
a silnejšia. Bolo by pekné keby sme ju
zachovali pre ďalšie generácie.
Mgr. Anna Hamerlíková

estrácajme humor
s Vladimírom Jánošíkom

S

POLOČENSKÁ KRONIKA - v mesiacoch november a december

hDožívajú sa:g
h70 rokov:
h80 rokov:

Kvetoslava Valášková
Emília Nemčeková
Mária Štvrtecká
Mária Juríková
Silvester Kupka
Viliam Filo
Tomáš Faltýnek

h75 rokov:

Peter Beňa
Stanislav Štvrtecký
Pavel Pšenko

Štefánia Jánošová
Jozef Hazucha
Mária Popovičová

h90 rokov:
Emília Tichá
Valeria Krajčová

hZosnulí: g
Věra Mikušovičová vo veku 68 rokov
Jozef Masár vo veku 71 rokov
Anna Harasníková vo veku 80 rokov
Vladimír Barták vo veku 65 rokov (rodák)
Jozef Pátek vo veku 64 rokov (rodák)

h95 rokov:
Mária Škápiková

hNarodili sa:g
Damián Portel
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