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Vážení spoluobčania,
vianočné sviatky sú predo dvermi, a to je
znak blížiaceho sa záveru roka. Dni, hodiny
a minúty sa už neúprosne rútia do svojho
finále. Pomaly si musíme zvykať, že rok 2013
sa končí a začne sa písať nový rok 2014.
Na jednej strane je nám ľúto za uplynulým
rokom a sme smutní z toho, že sme zasa
o rok starší. Na druhej strane spomíname na
krásne chvíle a úspechy, ktoré sme dosiahli.
Nuž tak je to v ľudskom živote. Úspech
a radosť idú ruka v ruke s neúspechom
a žiaľom.
Aj obec je živým organizmom, tak ako človek.
Neustále sa mení a rozvíja. Ja, obecné
zastupiteľstvo
a zamestnanci
obce
sa
snažíme počas celého roka urobiť všetko
preto, aby sme čo najlepšie pracovali
v záujme všetkých našich občanov. Nie vždy
je jednoduché získať finančné prostriedky na
realizáciu plánovaných zámerov. Myslím si,
že pri súčasnej ekonomickej situácii sa nám
podarilo zrealizovať pomerne veľa zámerov.
Ďakujem aj Vám obyvateľom, spoločenským
organizáciám,
občianskym
združeniam,
podnikateľom, firmám, materskej a základnej škole za Vašu prácu a aktivity, ktorými
dokazujete, že Vám život v našej obci nie je ľahostajný.
Väčšina z nás sa nachádza v tomto predvianočnom čase v zhone plnenia si akýchkoľvek
povinností. Skúsme sa od nich odpútať a naplniť sa pocitmi šťastia, pohody a harmónie.
Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi. Verím, že
sa všetci poschádzate pri slávnostne prestretom stole naplnenom sviatočnými jedlami
a vyzdobenom stromčeku.
A čo Vám, vážení spoluobčania, do Nového roka zaželať? Hlavne zdravie, lásku, šťastie
a pohodu každému z Vás. Aby nás vždy mohol pocit hriať, že my Jabloničania máme jeden
druhého rád.
Alena Hazuchová
starostka obce
Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.

Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.

Bláznovstvo lásky
Bruno Ferero v jednej zo svojich knižiek
rozpráva skoro vianočný príbeh jedného
manželského páru.
Žili raz mladí manželia, veľmi chudobní, ale
šťastní a plní vzájomnej lásky. Ona mala
nádherne husté čierne vlasy, stiahnuté do
dvoch hrubých vrkočov, ktoré jej siahali priam
po kolená. Hoci nebola krásavica, ale každý,
kto ju videl, musel ju obdivovať pre jej vlasy.
On bol úradník na tom najnižšom poste a
jediné, čím by mohol vzbudiť záujem okolia,
boli jeho zlaté vreckové hodinky. Zdedil ich po
otcovi, ale bez potrebnej zlatej retiazky, ktorá
visiac z jeho vrecka, by každého upozornila,
že je ich majiteľom. Pochopiteľne, že veľmi
chcel mať takú retiazku a ona o jeho túžbe
vedela. Aj ráno na Štedrý deň si
predstavovala jeho radosť, keby mu ju
darovala. Nemala ale peniaze na nijaký
vianočný dar, kdeže zlatú retiazku!
Zrazu dostala nápad. Vybrala sa bez váhania
do mesta, predala svoje krásne vlasy a
utekala
k zlatníkovi. Kúpila mužovi zlatú retiazku, tú,
ktorú on vždy vo výklade obdivoval. On, keď
išiel domov z úradu, si všimol, že vo výklade u
zlatníka už nie je zlatá retiazka a zamrzelo ho
to. Ale na jej mieste ležala krásna spona do
vlasov. „To by bol pravý vianočný dar pre
moju ženu“, pomyslel si. Ani on neváhal,
vymenil svoje zlaté hodinky za zlatú sponu do
jej vlasov.
Pod vianočným stromčekom jej dal sponu do
vlasov, ktoré si odstrihla a ona mu retiazku k
hodinkám, ktoré predal... V ten večer boli
nesmierne šťastní.
Raz jeden známi na tento príbeh reagoval
veľmi znechutene slovami: „Blázni. Úplná
hlúposť. Nereálne.“ Po otázke prečo takto
reaguje, prišla jednoduchá a pravdivá
odpoveď: „Lebo im veľmi závidím.“
Milí Jabloničania, znova sú pred nami
vianočné sviatky. Hovoríme o nich ako o
sviatkoch pokoja a lásky, sviatky rodiny.
Vianoce sú však aj sviatkami, úprimne
povedané, bláznovstva
a paradoxu. Veľký Boh prichádza ako malé
dieťa. Tohto malého dieťaťa sa bojí aj veľký
kráľ Herodes. V najhlbšej tme sa rodí nové
svetlo. V beznádeji veľká nádej. Majú to byť
dni pokoja, a pritom sa v tieto dni asi najviac
ženieme.

Možno stojí pred nami otázka, čo je väčšie
bláznovstvo: Láska Boha k človeku? Láska
manželov z príbehu? Alebo to, že mi už dnes
málokedy dokážeme takto milovať, úplne, bez
podmienok, totálne, bláznivo sa darovať?
Prajem nám všetkým, aby sme zažili skutočné
bláznovstvo skutočnej lásky a tak budeme
môcť zažiť skutočné Vianoce.
Andrej Kalamen
farár

Identifikačný kód 2013
3. augusta 2013 sa
v reprezentačných
priestoroch
galérie
Západnej
terasy
Bratislavského
hradu
konal
projekt
Identifikačný kód Slovenska, na ktorom bola
prezentovaná a ocenená tvorba dvadsiatich
slovenských umelcov.
Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenenia
Laureát Identifikačného kódu Slovenska
spojený s vernisážou výstavy sa uskutočnil
pod záštitou prezidenta SR I. Gašparoviča za
účasti podpredsedníčky NR SR Renáty
Zmajkovičovej.
Ocenení boli výtvarní umelci, herci, speváci a
spisovatelia, medzi nimi aj prof. Ľudovit
Hološka, akad. mal. (Spolu s ním napr. V.
Popovič, A. Rudavský, Květa Fialová, Soňa
Valentová, Štefan Kvietik, Nora Beňačková,
Richard Müller, Mário Radačovský, J.
Kukura a ďalší.)

Zdroj: http://www.artem.sk/sk/vystavy/bratislavsky-hrad/331identifikacny-kod-slovenska-vii

Identifikačný kód Slovenska sa vďaka svojmu
hlavnému organizátorovi, teoretikovi umenia
Ľuboslavovi Mózovi, zaradil medzi dnes už
akceptované a prestížne akcie. „Identifikačný
kód Slovenska je ohodnotením ľudí, ktorých
tvorba
si
zaslúži
byť
„nositeľom
identifikačného
kódu
Slovenska“.
Je
výchovou a osvetou najmä mladých ľudí ,
ktorí často tvorbu ani mená ocenených
nepoznajú. Je
cestou spoznávania
k
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uvedomeniu si vlastnej hodnoty. Pochopeniu
slovenskej svetovosti,“ povedal Ľuboslav
Móza z ARTEM.

mohla svoje hlasy odovzdať v Záhorskej
knižnici
v Senici
a ďalších
verejných
knižniciach na Záhorí prostredníctvom
hlasovacieho lístku. K dispozícii bolo aj
internetové
hlasovanie.
Celkovo
bolo
odovzdaných 2 826 hlasov. Zlatú priečku
a titul „Kniha Záhoria 2012“ získal náš
zborník „Jabuoňické všelico 1262 – 2012“,
ktorý bol zostavený kolektívom pod vedením
PaedDr. Andreja Závodného, PhD. pri
príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Jablonica. Diplom a cenu za
víťaza prebrala starostka obce Alena
Hazuchová.

Zdroj: http://www.artem.sk/sk/vystavy/bratislavsky-hrad/331identifikacny-kod-slovenska-vii

MM

Blahoželanie
Prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.
oslávil 18.9.2013 aj svoje životné
jubileum 70 rokov.
Srdečne blahoželáme!

Ocenenie pre Gregora Hološku
Prestížne
ocenenie
udelil
v Bratislave
v Zichyho paláci dňa 25. 11. 2013
LITERÁRNY FOND Výbor Sekcie pre tvorivú
činnosť
v oblasti
rozhlasu,
divadla
a zábavného umenia Mgr. art. Gregorovi
Hološkovi. Bola mu udelená Výročná cena
v oblasti divadla za postavu Otca v inscenácii
hry Stavitelia budúcnosti.
MM

ZÓNA 35
24 mladých umelcov zo Záhoria vo veku do
35 rokov vystavovalo svoje diela v Záhorskej
galérii J. Mudrocha. Vernisáž tejto výstavy
plnej malieb, sôch, grafiky, či kresby s
názvom Zóna 35 sa uskutočnila vo štvrtok
17. 10. 2013. Našu obec zastupovali až štyria
mladí umelci Mgr. art. Ľudmila Pilná (rod.
Hološková), Mgr. art. Ivan Pilný, Mgr. art.
Šimon Hološka a Mgr. art. Oksana Paliy.
MM

Na druhom mieste sa umiestnila s 381
hlasmi monografia obce Jakubov od Jána
Šimeka. Treťou najúspešnejšou bola kniha
„Vtedy na Záhorí, alebo, Tá fľaša mení
situáciu“ od Fera Rajeca so ziskom 344
hlasov.

Kniha Záhoria 2012
V Mestskej galérii v Holíči sa vo štvrtok, 17.
októbra 2013 uskutočnilo už po piatykrát
slávnostné vyhlásenie výsledkov čitateľskej
ankety Kniha Záhoria za rok 2012. O hlasy
čitateľov sa uchádzalo v tomto ročníku až 46
kníh, čo bolo o šesť viac ako vlani. Verejnosť

Víťazom
zablahoželal
i podpredseda
Trnavského samosprávneho kraja a primátor
hostiteľského mesta Holíča Zdenko Čambal
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spolu
s riaditeľkou
Záhorskej
knižnice
v Senici
Katarínou
Soukupovou
a Záhroského
múzea
v Skalici
Vierou
Drahošovou.
DK

Že by nový sloh?

Zostavovatelia tohto materiálu sa zrejme
veľmi posnažili a zistili že v Jablonici je
súsošie Kalvárie vyhotovené podľa nového
slohu, ktorý zatiaľ nikde neobjavili. Jedná sa
o tzv.„Barové súsošie Kalvárie.“ Možno to
niekto objavil na barovej stoličke.

Múr nárekov
Miesto, kde sa každý zamyslí a vyriekne
svoju prosbu. Múr nárekov alebo aj Západný
múr sa nachádza v židovskej časti starého
mesta Jeruzalemu, v Izraeli. Pre Židov je to
najposvätnejšie miesto a denne ich sem
prichádzajú tisícky, aby napísali svoje prosby
a zmiernili svoje súženie.
Západný múr je posvätný, pretože bol kedysi
súčasťou chrámu, ktorý postavil kráľ
Herodes Veľký. Pôvodne tu stál menší chrám,
ktorý dal Herodes v roku 20 pred Kristom
prestavať na väčší. V roku 70 nášho
letopočtu bol chrám spolu s mestom zničený
a jedinou nepoškodenou časťou zostal
Západný múr.
K nemu po 2 tisíc rokov chodili Židia
nariekať nad stratou chrámu. Počas rokov
boli obdobia, keď mali Židia vstup k múru
zakázaný alebo len obmedzený. Až v roku
1967, po šesťdňovej vojne, sa múr dostal do
ich rúk.
Múr je vysoký 20 metrov a skladá sa z 25
vrstiev kameňov. Pôvodne bolo pod ním len
malé námestie, ktoré po roku 1967 rozšírili,
aby umožnili prístup väčšiemu množstvu
ľudí. Námestie funguje ako otvorená
svätyňa. Okolie je rozdelené na niekoľko
častí. Muži a ženy majú rozdielne sekcie
múru, keďže podľa ortodoxných Židov sa
ženy pri múre nesmú modliť s mužmi. Kto
chce pristúpiť k múru a vložiť doňho svoju
prosbu, musí splniť niekoľko nariadení. Muži
musia mať prikrývku hlavy a ženy musia byť
zahalené.

JKs
Poznámka vydavateľa
Text bol uverejnení v pexese vydanom
Miestnou akčnou skupinou Podhoran.
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V Jablonici máme tiež múr, ku ktorému sa
schádzajú pozostalí a známi aby si uctili
pamiatku zosnulého a rozlúčili sa s ním.
Možno by sa toto miesto mohlo tiež nazývať
„Múr nárekov“.
JKs

obohatila našu výstavu o precízne vyzdobené
medovníčky. Želáme jej, aby sa jej i naďalej
darilo v tak krásnej záľube.

Udialo sa
Výstava ovocia a zeleniny
ZO SZZ v mesiaci októbri už tradične
pripravuje výstavu ovocia a zeleniny. Aj
v tomto roku naši záhradkári nesklamali
a svoju
vypestovanú
zeleninu
a ovocie
priniesli na výstavu, ktorá sa konala 12. - 14.
októbra 2013. Prezentovali sa na nej aj naši
včelári, ktorí ponúkli kvalitný med.
Návštevníci
výstavy
mohli
obdivovať
množstvo
rôznorodej
zeleniny,
ovocia,
liečivých bylín, sušeného ovocia, zaváranín,
kaktusov,
ozdobných
i jedlých
tekvíc,
ktorými sa prezentovalo 32 vystavovateľov.
Svoju nápaditosť a fantáziu využili aj deti MŠ
a žiaci ZŠ, ktorí opäť vytvorili z obyčajných
tekvíc veľa zaujímavých postavičiek.
Súčasťou výstavy bolo aj aranžovanie,
ktorého sa zúčastnilo 7 žiačok 6.triedy.
Šiestačky sa veľmi dobre zhostili svojej úlohy
a vytvorili pekné jesenné aranžmá, za ktoré
boli aj ocenené. Z krásne vyfarbených
a voňajúcich jabĺk nebolo ľahké odbornej
porote vybrať to najkrajšie. A tak jablkom
výstavy sa stalo jablko odrody Jonagold,
nášho mladého pestovateľa Ing. Kamila
Kupku.

Strom, ozdobený nádhernými medovníčkami
zaujal snáď každého, kto sa výstavy
zúčastnil. Zhotovila ho naša rodáčka Anička
Mihelová – Hečková, ktorá býva v Plaveckom
Mikuláši. Aj touto cestou jej ďakujeme, že

V nedeľu 13. októbra sa konala svätá omša,
na ktorej bola požehnaná úroda, ktorú
vypestovali naši záhradkári. Aj v tomto roku
priniesli úrodu v krásnych jablonických
krojoch.
Práca záhradkárov bola ocenená aj v tomto
roku
nielen
odbornou
literatúrou
a diplomom, ale aj slovami pochvaly,
zapísanými v knihe návštev.
Aj
touto
cestou
ďakujeme
všetkým
vystavovateľom, ktorí priniesli dostatok
plodov a tak naša skúsená aranžérka Elenka
Šaškovičová vytvorila krásu, ktorá zaujala
cca 500 návštevníkov.
Anna Dingová, ZO SZZ

Opäť sme sa stretli
Dňa 19. októbra 2013 sa uskutočnilo v sále
domu
kultúry
stretnutie
dôchodcov.
Stretnutie sa konalo pri príležitosti „Októbra
– mesiaca úcty k starším“. O 14:00 h sa do
domu kultúry pomaly schádzali dôchodci.
Usmiata tvár pani starostky ich srdečne
privítala so slovami vďaky za vykonanú
prácu
a zaželaním
pevného
zdravia,
spokojnosti,
optimizmu,
odhodlania
a trpezlivosti do ďalších rokov.
Pozvaní boli aj manželia Mihelovci, Porubskí,
Krchňaví
a Jánošíkovci.
Tieto
štyri
manželské páry oslávili v tomto roku vzácne
životné jubileum – zlatú svadbu. Oslávenci
zlatej svadby si symbolicky pripili na
spoločnú cestu, po ktorej kráčajú už 50
rokov, prevzali si kvety a svojim podpisom sa
zapísali do pamätnej knihy obce.
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Pani Helena Kučerová, Valéria Žáková
a Bohumil Ondrúšek oslávili 80 rokov svojho
života,
pani
Mária
Kačalová
a Mária
Michalková oslávili 85 rokov a pani Hedviga
Huková sa dožila krásnych 90 rokov.

Okrem jubilantov zlatej svadby oslavovala
v tomto roku výročie aj Základná organizácia
Združenia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Jablonici.
V Jablonici
založila
toto
združenie
v roku
1998
pani
Anna
Hamerlíková
a v súčasnosti
je
jeho
predsedníčkou pani Kvetoslava Otépková.
Zápis do pamätnej knihy, odovzdanie kvetov
od pani starostky a prekvapenie vo forme
torty spečatilo 15. výročie tejto organizácie.
Celé podujatie hudobne sprevádzal už
tradične Klub priateľov heligónky zo Senice
pod vedením Mgr. Pavla Grimma.

DK

Oslava jubilea
Ako tie roky rýchlo ubehli, uleteli ako deti
z rodného hniezda.
Mnoho dali, mnoho vzali, mnohým však
život naplnili.
Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých
svojich naokolo,
pre všetko, čo nám je milé, žiť tie roky
hodno bolo.
Dňa 29. novembra sme v obradnej sieni
privítali našich jubilantov, ktorí sa v druhom
polroku tohto roka dožili krásneho životného
jubilea.

Pre našich jubilantov sme pripravili malú
slávnosť, spojenú so zápisom do pamätnej
knihy, aby sme im zablahoželali a vyslovili
slová vďaky a uznania.
Jubilantom sa prihovorila starostka obce so
slovami: „Skláňame sa v úcte pred rokmi,
ktoré ste prežili a naplnili činmi. Vy už
dnes obdivujete plody vašej záhrady
života. V strieborných vločkách času, vo
vašich vlasoch sú ukryté všetky hodnoty
staršej
generácie,
to,
čím
človek
prechádzal, ako dozrieval, čo musel
znášať, v čo veril, ako pomáhal, ako
miloval... a zanechal nám odkaz, že život
je ťažký, ale predsa len nádherný, pretože
každý deň je na ňom čo obdivovať a stále
objavovať nové a nové nepoznané veci.“
Ku krásnemu životnému jubileu im popriala
hlavne veľa zdravia a do ďalších rokov
spokojnosť
a úprimnú
lásku
svojich
najbližších.
Spoločné posedenie sa nieslo v družnom
rozhovore, spomínali na všetko, čo im život
priniesol a tak sa aspoň na chvíľu vrátili do
čias svojho detstva či mladosti.
Anna Dingová, ZPOZ

Jablkovo-orechové hody
Posledné novembrové sobotňajšie dopoludnie
premenilo sálu domu kultúry na cukráreň
s jablkovo-orechovými maškrtami.
Naaranžované
záviny,
štrúdle,
rolády,
mafiny, rezy, batôžky a mnohé ďalšie dobroty
lákali všetkých prítomných, ktorí prišli
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ochutnávať
a posedieť
si
v príjemnej
atmosfére, o ktorú sa starala aj hudobná
skupina
Meteor
z Osuského
spolu
s harmonikárom Antonom Lukáčom.

Prečo práve jablká a orechy boli hlavnými
ingredienciami? „Rajský strom s jablkami
má Jablonica vo svojom erbe i na pečati,
je to symbol obce. No a orechy sme zvolili
preto,
lebo
neodmysliteľne
patria
k blížiacim sa Vianociam.“ vysvetlila Anna
Nemečkayová, predsedníčka ZO Únie žien
Slovenska. Návštevníci tohto podujatia mohli
ochutnávať
z približne
90-tich
druhov
koláčov a zákuskov, ktoré napieklo 44
jablonických žien.

a spolu si zatancovali na vianočné melódie.
Odvážlivci, ktorí sa nebáli zarecitovali
básničku, či zaspievali pesničku.

Mikuláš si so sebou priniesol plné vrecia
sladkostí a všetky detičky, ktoré ho prišli do
domu kultúry pozrieť odmenil. Na záver sa
detičky
odfotili
s Mikulášom
a jeho
pomocníkmi a oni odišli rozdávať odmeny
ďalším dobrým detičkám.
DK

Vianočne naladení
Tretia adventná nedeľa, 15. december 2013
sa niesol v znamení blížiacich sa Vianoc.
Obec Jablonica pripravila pre občanov
vianočný koncert v podaní umeleckého
kolektívu ART MUSIC ORCHESTRA. Tento
umelecký
kolektív
spája
nadšenie
z muzicírovania
v rozmanitých
žánroch
„živého orchestra“. V súčasnosti sa pohybuje
počet členov orchestra okolo čísla 25.
Umeleckým vedúcim orchestra je Mgr. art.
Marek Bielik. Od 15:00 h sme sa mohli
započúvať do vianočných melódií. Koncert
otvorila pieseň od fínskej skupiny Nightwish
zo slávneho muzikálu Fantóm opery.

Okrem toho bol v ponuke aj teplý čaj a káva.
Záujem o sladkosti bol veľký, tak dúfajme, že
z tejto akcie sa stane obľúbená tradícia.
Autor fotografií: Jozef Krutý

DK

Navštívil nás Mikuláš
Vo štvrtok, 5. decembra 2013 o 16:00 h
zavítal k nám Mikuláš. Detičky sa pomaly
schádzali v sále domu kultúry, kde očakávali
jeho príchod. Ako prví dorazili anjelik
a čertík, ktorí privítali detičky a spoločne sa
naučili pesničku Rolničky, rolničky. Anjelik
a čertík zakričali na Mikuláša a detičky mu
za odmenu, že prišiel medzi nich zaspievali
pesničku. Potom sa všetci pochytali za ruky
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Ďalej sme si mohli vypočuť piesne od Mariky
Gombitovej, Lojza a Mira Žbirku. Od Ivety
Bartošovej
zaznela
obľúbená
pieseň
z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, od
Michala Dočolomanského Zima na saniach
a nechýbali ani tie najznámejšie koledy ako
Tichá noc, svätá noc a Búvaj dieťa krásne.
Svoje koncertné vystúpenie zakončili piesňou
Hallelujah. Zaplnená sála a búrlivý potlesk
divákov svedčili o tom, že koncert sa páčil a
dúfame, že všetci odchádzali domov príjemne
naladení na blížiace sa Vianoce.

DK

Vianočné trhy

majiteľov a poctivé jedlo a pitie naplnilo
brušká dobrodincov. A na čo to všetko?
Najmä pre radosť našich detí v Materskej
škole Jablonica, pre ktoré sme zarobili
a vyzbierali
nádhernú
sumu
1 919,92 Eur. Peniaze z tejto dobročinnej
akcie budú použité na nákup 30 kusov
veľkoformátových exteriérových tabúľ na
písanie v tvare detských motívov, ktoré
skrášlia dvor materskej školy. Pre najmenšie
deti bude do ich triedy zakúpená drevená
kuchynka na hranie, no a zvyšok peňazí
uloží rada rodičov MŠ spolu s MŠ Jablonica
na obecnom úrade ako vklad do budúceho
ročníka vianočných trhov. Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí
vynaložili svoj čas, úsilie
a finančné prostriedky na to, aby bola
ponuka pestrá a chutná, vďaka ľuďom, ktorí
našu myšlienku podporovali a vychádzali
v ústrety, no a v neposlednom rade vďaka
všetkým Jabloničanom i cezpoľným, ktorým
život v našej obci nie je ľahostajný. Spoločne
sme
ukázali,
že
akcie
v duchu
lokálpatriotizmu majú zmysel, a že dokážeme
veci vôkol nás meniť a zlepšovať. Pokojné
a šťastné Vianoce všetkým ľuďom dobrej
vôle.

Na tretiu adventnú nedeľu Jablonica ožila
čarom Vianoc. Odvážny, spočiatku nesmelý
plán sa stal skutočnosťou a 15. decembra na
poludnie obecný rozhlas pozýval všetkých
malých aj veľkých na vianočné trhy. Pri dome
kultúry
rozvoniaval
divinový
guláš,
kapustnica, varené vínko i vianočný punč.
Stoly vo vestibule boli obsypané výrobkami
šikovných
mamín,
tatinov,
dedkov
a babičiek.

L. Bulganová

Zo života školy
Jablonické jabĺčko 2013

Trvalo len niečo málo do troch hodín, aby
s láskou vyrobené drobnosti našli svojich

Prehliadka literárnej tvorivosti žiakov
V Základnej škole Jablonica sa uskutočnil
I. ročník prehliadky literárnej tvorivosti
žiakov „JABLONICKÉ JABĹČKO 2013“.
Cieľom tohto podujatia bolo viesť deti k
osvojeniu si písaného a čítaného prejavu
a prezentácii vlastnej literárnej tvorby pred
publikom, ako i vyjadrenie kladného vzťahu
ku svojej obci. Deti sa tejto úlohy zhostili

8

bravúrne, pretože záujem niečo napísať a
odvahu prezentovať sa v školskej knižnici,
kde sa prehliadka uskutočnila, ich malo až
35. Ukážky, možno budúcich básnikov
a spisovateľov, pozorne počúvala aj porota.
Členky
žiackeho
parlamentu
Kristína
Žiaranová, Kristína Bendová a Klaudia
Konopová mali za úlohu vybrať 4 najkrajšie
práce z každej triedy na I. stupni a 2 práce
z II. stupňa na uverejnenie v „Našej
Jablonici“. Dievčatá úlohu porotkýň zvládli
perfektne, pretože ich neľahké rozhodovanie
bolo naozaj objektívne, za čo im patrí veľká
pochvala. Chceme, aby sa i ľudia v našej
obci dozvedeli, že na našej škole máme veľa
šikovných detí i obetavých rodičov, ktorí
podporujú
všestranný
rozvoj
svojich
potomkov. Dôležité však je i to, aby sa deti
naučili, že v jednoduchosti je krása, a že veci
majú zmysel aj vtedy, keď sa robia iba tak,
pre radosť sebe i iným, čo v dnešnej
uponáhľanej dobe treba určite podporovať.
Za
svoju
námahu,
a hlavne
odvahu
prezentovať
sa,
boli
všetci
účastníci
odmenení diplomom a sladkosťou, pretože
zažiť dobrý pocit a radosť z ocenenia si
naozaj zaslúžili. Prehliadku zorganizovala
pani učiteľka PaedDr. Oľga Vulganová.
Dúfame, že toto podujatie sa
zapíše do
histórie našej školy a stane tradíciou.

Mám ich plné police,
teším sa im velice.
Sú to moji kamaráti verní,
veľa sa z nich naučím, ver mi!
Autor: Andreas Malík

Ocenené práce - ZŠ Jablonica

Mamka, mamka, mamička,
vždy, keď ku mne ráno prídeš,
z postele hneď vyskočím
a srdce mi poskočí.

Moja Jablonica
Moja Jablonica je moja domovina. Príroda
v Jablonici je krásna. V zime sa sánkujeme
pred bytovkou na kopčeku. Najradšej sa
sánkujem na vysokom a dlhom kopci Sliváž.
Páči sa mi to, že keď idú sánky po cestičke so
snehom, tak vidím okolo seba hnedé stromy
a biely sneh. Na jar chodíme na snežienky
a bahniatka do kameňolomu. Zavedie nás
tam ocko. Tu lámem kamene, ktoré sa volajú
drobivý íl. Mám rád svoju domovinu, moju
dedinu, a v nej krásnu prírodu. Je úžasná.
Autor: Emanuel Závodný

Kniha
Mám ja doma kopec kníh,
rád si krásne čítam z nich.
Sú to knižky poučné i pútavé
a v nich stránky veľmi lákavé.

Leto
V lete sme sa kúpali,
bubliny sme fúkali.
Bublifuk nám spadol
bublinu nám praskol.
Bublina sa vyparila,
zostal po nej iba fľak.
Teta Ľubka zasmiala sa,
veruže nám dobre tak.
Na druhý deň zavčas rána,
rýchlo sme sa obliekli,
uvarili sme čaj, kávu,
detičkám bublaninu upiekli.
Autorka: Lenka Gažová

Mamička
Mamička, mamička,
dám Ti pusu na líčka.
Budeš ich mať červené,
ako ruža lupene.

Moju mamu rada mám,
ku sviatku jej ružu dám.
Aby bola veselá,
ako ruža červená.
Autorka: Simona Hrajnohová

Jablonica
Jablonica, naša dedinka,
tu sme všetci veľká rodinka.
Navzájom sa zdravíme,
klebietky si nosíme.
Škola dobrá to tu je,
no nie každý všetkému rozumie.
Preto sa vždy snažíme,
počúvať na hodine.
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A my chlapci futbalisti,
zahráme si zápas istý.
Vyhrá len ten najrýchlejší,
čo za loptou smelo beží.
Dievčatám sa von ísť nechce,
radšej budú sedieť za PC.
Neskôr pôjdu na notebook,
napísať status na facebook.
Autor: Šimon Škápik

Rastie do krásy
S úsmevom na líci
chodím do školy.
Až tam v Jablonici
dobre sa cítim,
nič ma nebolí,
nemám slzu na líci.
Jablonica, pekná záhorská dedina,
na úpätí Malých Karpát,
farebná, útulná a učupená.
Keď prikryje ju snehová perina,
je to skoro zázrak,
na žitie ľudí je ako stvorená.
Nech sa nám naša Jablonica
ďalej pekne rozvíja.
Nech rastie do krásy,
v dobrom nech sa spomína,
nech ožíva v pekných chvíľach,
nech sa jej meno nestratí.
Autor: Jaroslav Wirth

Medzinárodný deň školských knižníc
Práce, ktoré prezentovali žiaci pod vedením
Mgr. Hamerlíkovej počas Medzinárodného
dňa školských knižníc 28.10.2013.

Moja obľúbená zima
Skončila sa jeseň,
zima spieva pieseň.
O snehu, o ľade,
ktorý bude všade.
Šimon Šinko, 1.A

Moje obľúbené miesto v Jablonici
V Jablonici je veľa miest ktoré by sa človeku
rýchlo zapáčili. Niekto chodí rád do školy na
ihrisko, kde strávi aj celý deň, iní zase chodia
na preliezky, kde sa bláznia a hrajú hry od
výmyslu sveta. No ja rada chodím do parku.

Je tam pestrá príroda, veľa stromov, ktoré
nám dávajú kyslík, ktorý je pre nás dôležitý.
Park sa nachádza oproti kostolu a je pri
hlavnej ceste smerom do Senice. Rada sa
tam prechádzam s mojou kamarátkou, s
ktorou spoznávame krásy prírody. V parku je
aj futbalové ihrisko, kde sa chodievame
pozerať na chlapcov, ako trénujú alebo keď
hrajú prídeme ich podporiť.
Momentálne sa park využíva iba na futbalové
zápasy. Rastie tam veľa bukov, ktoré sú
vysoké približne 30 – 40 metrov. V parku
stojí aj renesančný kaštieľ, ktorý pôvodne
pochádzal z konca 16. storočia. Je
to
dvojpodlažná
trojkrídlová
budova.
Pri
spustošení mestečka Turkami kaštieľ roku
1663 vyhorel. Dnešná stavba bola potom
postavená po roku 1663. Je mi smutno, že
v budove je všetko zničené, človek sa tam
môže potknúť na každom rohu.
Kristína Bendová, 9. A

Moje obľúbené miesto?
Hojdačka pod stromom na záhrade, hneď za
našim domom.
Prečo?
•
Je to miesto, kde pri dobrej knihe a
hudbe zabudnem na problémy. Keď sedím na
hojdačke a čítam knižku, cítim sa ako v
rozprávke, všade okolo mňa sa ozýva spev
vtáčikov, naokolo je zelená tráva a stromy.
•
Vždy, keď tam sedím a čítam alebo
počúvam hudbu, cítim sa, akoby sa zastavil
čas, akoby zo sveta zmizlo všetko zlé a všetky
problémy.
•
Keď je vonku pekne zoberiem si
knihu, telefón a sluchátka, sadnem si a
relaxujem pri hudbe a knihe.
Na tomto mieste sa cítim naozaj krásne.
Všetky zvuky, každý spev vtákov je
upokojujúci
Je to také moje kľudné miesto na odpočinok.
Martina Brezovská, 9. A

Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ
Dňa
12.12.2013
sa
v DK
Jablonica
uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ
Jablonica, v ktorom súťažili o putovný pohár
starostky obce. Turnaja sa zúčastnili chlapci
a dievčatá 7. až 9. ročníka. Hralo sa v troch
skupinách, z ktorých postupovali víťazi a tí
sa stretli vo finále.
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Spolupráca ZŠ a MŠ - návšteva
predškolákov v prvej triede
V rámci spolupráce základnej a materskej
školy v našej obci sa 29. novembra 2013
uskutočnila návšteva detí z MŠ Jablonica na
vyučovaní v 1. A triede. Predškoláci sa
oboznámili so školským prostredím. Terajší
prváci sa im pochválili s tým, čo všetko sa za
pár mesiacov naučili. Budúci prváci ukázali,
že sú šikovní a do školy sa tešia.

Z prvej skupiny postúpil Šimon Škápik,
z druhej Patrik Mihalcsák a z tretej Miroslava
Brunclíková. Hralo sa systémom každý
s každým. Tretie miesto obsadil Patrik
Mihalcsák,
druhá
skončila
Miroslava
Brunclíková a víťazom sa stal Šimon Škápik.
Výsledná tabuľka víťazov:
1.

Šimon Škápik

2.

Miroslava Brunclíková

3.

Patrik Mihalcsák

4.

Kristína Žiaranová

5.

Libor Dohnálek

6.

Juraj Hazucha

7.

Kristián Beňa

8.

Jakub Brezovský

9.

Tereza Kraváriková

10.

Adam Búran

11.

Erik Zlámala

12.

Zuzana Domeová

13.

Miroslav Hlásniček

Pani učiteľka z MŠ i pani riaditeľka
si
zároveň
vymenili
svoje
pedagogické
skúsenosti s pani učiteľkou 1. ročníka. V
závere tohto milého stretnutia prváci na
pamiatku odovzdali kamarátom z MŠ
darčeky- písmenká na vyfarbovanie a
poďakovali škôlkarom za sladučké cukríky.
Mgr. Viera Ňukovičová, tr. uč. 1.A

Z činnosti organizácií
Činnosť odboru turistiky Klubu
Slovenských Turistov v Jablonici
v roku 2013
V roku 2013 sa členovia KST Jablonica,
turistického oddielu mládeže (TOM) a
turistického krúžku pri ZŠ napriek zložitej
finančnej situácii v čase krízy zúčastňovali
podujatí, organizovaných v našom regióne - v
Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, v ČR,
hlavne tradičných podujatí a akcií IVV (šport
pre
všetkých).
Zúčastnili
sme
sa
Celoslovenského letného zrazu v Bratislave,
ako aj Celoslovenského zrazu cykloturistov
v Piešťanoch.

Viac o podujatiach školy na web stránke
http://zsjablonica.edupage.org
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Turisti z Jablonice na Celoslovenskom zraze KST v Bratislave

KST Jablonica usporiadal 23. ročník
pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a
organizoval
11.
ročník
Regionálneho
cykloturistického zrazu. Aj napriek zložitým
podmienkam sa odbor KST Jablonica snaží
o pravidelnú a všestrannú celoročnú činnosť.
Pripomenieme preto i ďalšie podujatia
v tomto roku:
26.01.2013 výstup na Klenovú pri Brezovej
za dobrých poveternostných podmienok
absolvovaný peši.

členov absolvovalo pešiu trasu a trasu na
bicykloch.
25. 05.2013 KST Jablonica usporiadal 23.
ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát",
na ktorom sa zúčastnilo 40 turistov z okolia,
z Bratislavy, Trnavy a ďalších miest,
v menšom počte i domáci účastníci.
15.06.2013 sa konal 52. regionálny letný
zraz turistov v Holíči.
01.-07.07.2013 sa 15 našich turistov
zúčastnilo
61.
Slovenského
letného
v Bratislave, kde sme absolvovali pešie túry
po okolí a v Malých Karpatoch, cyklotúry
k Neziderskému jazeru a mostom Slobody
v Rakúsku, po hrádzi Gabčíkovského kanála
s prevozom kompou a pobytom pri jazerách
Zlaté piesky a Košariská.
20.07.2013 Cyklotúra Za Štefánikom na
Bradlo – 18. Ročník.
03.08.2013 pešia túra a cyklotúra na trase
Brezová – Bradlo – Košariská pochodu
Brezovská špacírka, ktorú absolvovalo 7
účastníkov z Jablonice.
23.08.-26.08.2013
účasť
na
35.
cykloturistickom zraze Sĺňava pri Piešťanoch,
absolvovali sme cyklotúry popri Váhu, na
Košariská, okolo Sĺňavy a v meste Piešťany.

Účastníci zimného pochodu pod Klenovou

09.02.2013 účasť na Regionálnom zimnom
zraze Rozbehy.
17.02.2013 sa uskutočnila výročná členská
schôdza
Klubu
slovenských
turistov
Jablonica. Turisti bilancovali činnosť a
hospodárenie za rok 2012, schválili plán
práce a rozpočet na rok 2013. Po ukončení
schôdze bolo podané občerstvenie a boli
premietnuté fotografie z turistických podujatí
v roku 2012.
30.03.2013 otvorenie 100 jarných km, pre
zimné podmienky spojené s Veľkonočným
pochodom k Rehušom.
01.05.2013 Odomykanie Baťovho kanála
Skalica spojené s cyklotúrou do Strážnice.
08.05.2013 sme sa v Sobotišti zúčastnili 31.
ročníka pochodu na 10 kilometrovej trase
spojenej s opekaním pri chate.
11.05.2013 sa v Studienke uskutočnil 30.
ročník pochodu na 10 a 20 km, 9 našich

Pred jazdou
v Piešťanoch

mestom

na

Cykloturistickom

zraze

30.08.-01.09.2013
organizovanie
11.
ročníka Regionálneho cykloturistického zrazu
v Jablonici. Zrazu zúčastnili domáci členovia
KST
i
členovia
z iných
odborov
v regióne, okrem nich členovia SCK Malacky,
ktorí
na
tieto
podujatia
prichádzajú
pravidelne a na podujatí zotrvali 2 noci a 3
dni s prenocovaním v 4 mobilných bunkách.
Celkovo sa zrazu za peknáho počasia
zúčastnilo viac ako 35 cykloturistov.
V popoludňajších a večerných hodinách
účastníci posedeli pri táboráku s opekaním
a kapustnicou,
boli
premietnuté
videozáznamy a fotografie z cykloturistických
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podujatí v minulom roku. Hlavná trasa
v dĺžke 55 km v sobotu viedla cez Prietrž
k pamätníku a rozhľadni U Rehušov cez
Brezovú na Dobrú Vodu s návratom do
Jablonice cez Suchánku.
07.09.2013 účasť na pochode IVV Senická
mašírovka 33. ročník v okolí Rozbehov.
05.10.2013 Slovácke vinohrady v okrese
Hodonín –11 účastníkov.
09.11.2013 pochod Šaštínskymi bormi na
trase Gazárka – Tomky.
Na
posledný
deň
v roku
plánujeme
31.12.2013 Silvestrovský výstup na Záruby
ako
rozlúčku
s uplynulým
turistickým
rokom, ktorého sa pravidelne zúčastňuje
viacero členov KST i ďalších občanov
Jablonice.
Touto činnosťou KST Jablonica reprezentuje
dobré meno našej obce i medzi turistami
regiónu, celého Slovenska ako aj v zahraničí.
V tomto roku sa vzhľadom na nedostatok
finančných prostriedkov a kríženie termínov
viacerých podujatí do organizovanej turistiky
zapájalo menej členov turistického krúžku
pri ZŠ Jablonica ,čo má vplyv aj na dopĺňanie
členskej
základne.
Treba
vysloviť
poďakovanie za tohoročnú činnosť všetkým,
ktorí sa do nej v priebehu roka zapájali, za
organizačnú prácu hlavne členom KST a
výboru.
Poďakovanie patrí aj vedeniu Združenia
kynológie Jablonica za spoluprácu a pomoc
poskytnutím
areálu
a zariadení
pre
uskutočnenie
náročnejších
turistických
podujatí.
Činnosť
v tomto
roku
bola
ovplyvnená okrem neposkytnutia finančných
prostriedkov z dotácie obce, keď podľa
nového VZN nemôžu byť prostriedky použité
na cestovné (z náplne turistiky však vyplýva
ako hlavná činnosť cestovanie) aj nižším
príjmom z príspevkov 2 % z daní. Tento bol u
účastníkov celoštátnych podujatí doplnený
zvýšenými finančnými príspevkami členov, čo
na druhej strane ovplyvnilo účasť u menej
solventných
členov
a občanov,
keď
v predchádzajúcich
rokoch
sa
na
celoslovenských zrazoch zúčastňovalo okolo
30 členov, v tomto roku iba 15.
Veríme, že aj táto forma propagácie
pozoruhodností a krás prírody obce a okolia,
Malých Karpát a celého regiónu Záhoria
prispieva tiež k rozvoju širšieho turistického
ruchu a s tým súvisiacich činností a služieb
a aj aktívnemu využitiu voľného času

občanov. Viac sa o činnosti a histórii KST
v Jablonici
môžete
dozvedieť
tiež
na
internetovej stránke obce: www.jablonica.sk,
alebo na facebooku na adrese skupiny „KST –
Klub Slovenských Turistov Jablonica“, kde si
tiež môžete pozrieť fotografie z podujatí KST
Jablonica.
Stanislav Hamerlík
predseda OT KST Jablonica

Z činnosti hasičov
Od poslednej informácie o našej činnosti
uplynulo takmer pol roka, preto spomeniem,
ako sme zvládali ďalšie úlohy. Podľa zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
absolvovalo 17 členov nášho hasičského
zboru odbornú prípravu členov hasičských
jednotiek.
Delegácia našich hasičov sa zúčastnila osláv
120. výročia založenia DHZ v Hradišti pod
Vrátnom, kde sa aj náš zbor predstavil
s hasičskou
technikou
a dostupnými
ukážkami.
Zapojili sme sa aj do súťaže vo varení gulášu
Jablonický kotlík 2013, kde naši hasiči
súťažili s jedným družstvom. Zabezpečili sme
aj stánok s občerstvením, len škoda, že nám
počasie neprialo.
Naše súťažné družstvo dievčat sa zúčastnilo
aj jesenného kola hry Plameň v Hradišti pod
Vrátnom, kde aj naši členovia pomáhali pri
organizácii súťaže, ktorú poriadal OV DPO.
Keďže naša hasičská zbrojnica dostáva nový
šat, aj hasiči sa podieľali na niektorých
prácach, ktoré bolo treba vykonať, či už
výkopové
práce,
montáž
vodovodného
potrubia a iné. Tiež bola využitá naša
technika na čistenie miestnych komunikácií
po dokončení kanalizácie. Aby bola technika
akcie schopná, vyžaduje si pravidelnú
údržbu, ktorej sme sa tiež venovali.
V priebehu roka 2013 naši dobrovoľní hasiči
zasahovali nielen pri povodni, ale aj pri
menších udalostiach: vyťahovanie osobného
či nákladného auta z priekop, pri požiari pri
železničnej
trati,
pri
odstraňovaní
spadnutého stromu na ceste I/51 na Bielej
hore, v rodinnom dome, kde unikal plyn.
V tomto roku pomohli 8 krát.
Naši dobrovoľní hasiči sú vždy ochotní
a pripravení pomôcť a zasiahnuť tam, kde je
to potrebné. Touto cestou ďakujeme aj my
všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú
našu dobrovoľnú činnosť.
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V tomto sviatočnom čase želáme všetkým
občanom
pokojné
a príjemné
prežitie
vianočných sviatkov, ale aj tie všedné dni
v nastávajúcom roku 2014 nech sú plné
zdravia, radosti, šťastia, lásky a krásnych
okamihov v kruhu blízkych a priateľov.
Anna Dingová, DHZ

Z činnosti ŠK Jablonica
Na M-ZsAZ mladších žiakov výborne
Lucka Režnáková
Na atletickom štadióne v Trnave sa dňa
28.9.2013 konali majstrovstvá ZsAZ. V
kategórii najmladšie žiačky bežala Lucka
Režnáková v drese AŠK Skalica 60 m s
časom 10:06 na 16. mieste a 150 m s časom
24:84 na 13. mieste. Kategória najmladších
žiačok
bola
hodnotená
vo
vekových
kategórách 2002 a mladší. Lucka je ročník
2004 a vo svojom ročníku bola jednoznačne
najlepšia. GRATULUJEME !!!!!!!

Svatováclavský běh Blažovicemi
Cyrilo-Metodejský maratón 2013

a

V sobotu 28.9.2013 sa bežal posledný závod
C-M maratónu v Blažoviciach na Morave. Na
trati dlhej 6,5 km dobehol Matúš Rybanský
na výbornom druhom mieste v kategórii
dorastenci. V hlavných pretekoch 11 km bol
najlepší Tomáš Zavadil 26., potom Stanislav
Nemček 65., Štefan Rybanský 113., Michala
Martišová 166., Miroslava Zíšková 167.,
Denisa Rybanská 237., počet štartujúcich
bolo 285.
V C-M maratóne vybojoval Tomáš Zavadil 3.
miesto v kategórii muži-A, s výsledným
časom 2:37:15. Do tour boli spočítané časy z
pretekov Velká Morava - Mikulčice, Běh
kolem Mohyly míru - Šaratice, VC mesta
Holíč a Blažovice.

Tomáš Zavadil

Polmaratónsku trať 21,098 km bežala
výborne Marcela Kocúriková s časom
1:43:00, 450. miesto v absolútnom poradí a
35. v ženách. Celkový počet žien bol 511 a
všetkých polmaratóncov 2 177.
Nesúťažného minimaratónu 4,2 km sa
zúčastnila Božena Zavadilová.

Volkswagen 18. Ljubljanski maraton
2013
27. 10. 2013 sa v hlavnom meste Slovinska
konal 18. Volkswagen Ljubljanski maraton.
Na polmaratónskej trati bežali aj dvaja
Jabloničania. Medzi ženami dobehla Michala
Martišová na 166. mieste (39. v kategórii) s
časom 1:45:37 a medzi mužmi Tomáš Zavadil
na 152. mieste (25.v kategórii) s časom
1:26:40. Na štarte maratónu, polmaratónu a
desiatky stálo 12 795 pretekárov. Polmaratón
dobehlo 2 308 žien a 3 968 mužov. Všetkých
zúčastnených na dvojdňovom bežeckom
podujatí bolo rekordných 19 335.

90. Medzinárodný maratón mieru
Na bežeckom sviatku v Košiciach bežali s
dobrými výkonmi šiesti Jabloničania. Celú
maratónsku trať 42,195 km dobehol v drese
AŠK Skalica Tomáš Zavadil s časom 2:56:21
na 69. mieste v absolútnom poradí, 43. muži, 21. - MSR a 3. miesto MSR družstiev.
Ďalší dobehol Peter Poláček 3:26:50, 361.
absolut. por., 186. muži, Dušan Tomek
3:31:30, 452. absolut. por., 226. muži,
Marek Polakovič vzdal. Celkový počet
pretekárov (mužov) bol 1 345.

T. Zavadil
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Činnosť Únie žien v Jablonici za rok
2013
Únia žien v Jablonici patrí svojim počtom 60
členiek k väčším organizáciám v obci. Tento
rok sa môžeme pochváliť nielen prírastkom
členiek,
ale
aj
pestrou
činnosťou.
Pochovávanie basy sa už v obci stalo
tradíciou,
a tak
členky
v krojoch
aj
v maskách prispeli k dobrej nálade a veselej
zábave.
10. marca sa konala výročná členská
schôdza. Zúčastnilo sa jej 28 členiek,
príhovor mala aj p. Hazuchová, starostka
obce, naša členka.
Stavanie mája, pri ktorom sa potili hasiči,
krojovanky osviežili svojím spevom a potom
pokračovali aj vo dvore kultúrneho domu.
19. mája svojimi piesňami pozdravili sviatok
„Deň matiek“.
26. mája sa konal 14. ročník “Stretnutie
krojovaných
skupín
okresu
Senica“
v Smrdákoch.
Za doprovodu harmonikára Antona Lukáča
vystúpilo 11 členiek a dve dievčatá /Tereza
Gschwengová
a Alexandra
Jamrichová/
s pásmom záhoráckych piesní.
3. júna členky Únie žien v spolupráci s
obecným
úrad,
Jednotou
dôchodcov
a Základnou školou, zorganizovali v škole
športové hry a súťaže.
Boli sme pozvané na Osuské, kde skupina
METEOR, ktorej členom je náš harmonikár
A. Lukáč, oslavovala 40. výročie svojho
vzniku. Ako dar sme priniesli obrovskú slanú
tortu, ktorú zhotovila Maja Huková.
14. septembra si naša FS pripravila program
„Jánske ohne“, s ktorým vystúpila na akcii
„Krumpľové dni“ v Sološnici. Organizátor bol
MAS PODHORAN.
21. septembra sme zorganizovali Hodovú
zábavu, účasť bola slabšia, ale nálada
vynikajúca.
Trochu nám to pokazili chlapci, ktorí sa
správali nemiestne a nechali pri stole
smetisko.
14. novembra
Jednota dôchodcov mala
posedenie svojich jubilantov, aj týchto sme
boli pozdraviť spevom.
30. novembra sme mali prekrásnu akciu
„Jablkovo – orechové hody“ za štedrej
spolupráce OÚ. Akcia mala mimoriadne
priaznivý ohlas, takže si ju o rok zopakujeme.

17. decembra sa konalo Vianočné posedenie
dôchodcov, ktoré sme oživili koledami.
Na záver chcem všetky členky pozvať na
koncoročné posedenie v nedeľu, 29. 12.
2013 do spoločenskej miestnosti (klubu
dôchodcov) v Dome služieb.
Anna Nemečkayová
predsedníčka ÚŽ

14. ročník Stolnotenisového turnaja
patril Ondrúškovi
V sobotu, 14. decembra 2013 sa konal
Stolnotenisový turnaj dospelých, v ktorom si
zmeralo svoje schopnosti 15 hráčov. Na
tradičný vianočný turnaj prišli okrem 12
domácich Jabloničanov aj hráči z Cerovej,
Plaveckého Petra a Jindřichova Hradce.
Z pomedzi všetkých sa najlepšie darilo práve
cezpoľnému Stanislavovi Ondrúškovi, a tak
1. miesto a putovný pohár starostky obce
putoval za naše hranice. Pohár a vecnú cenu
za 2. miesto si odniesol Ľubomír Ligás a za
3. miesto Jozef Suchánek. Ďalší v poradí sa
umiestnili Radovan Rak (4.), František Vašek
(5.), Peter Valášek (6.), ...
DK

Básne od Jozefy Kocúrikovej
Vianoce
Čas vianočný, čas sviatočný
všetko sa jagá, ligoce
ľudia sú k sebe viacej milí
Prečo? To prišli Vianoce.
Najkrajšie vianočné sviatky sú
keď rodina je spolu
a všetci sú zdraví a spokojní
a sedia u štedrovečerného stolu.
Vtedy sa svet krajším stáva
keď počuješ teplé ľudské slovo
nie nenávisť a pohŕdanie
toho v živote už dosť bolo.
Človek je vtedy človekom
keď dokáže druhých pochopiť
a vie sa tešiť zo života
a pre všetkých srdce otvoriť.
Obdobie Vianoc má zvláštne čaro
dáva nám silu odpúšťať
nech pokoj a lásku v sebe máme
a druhým vieme dobro dať.
Najkrajší darček na Vianoce
je keď máme jeden druhého
a môžeme sa tešiť z každého dňa čo príde
a tiež zo zdravia dobrého.
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Ak pri sebe máš svoju rodinu
a cítiš teplo domova
praješ si nech nikdy neskončí
tá vzácna chvíľa, pohoda.
Keď niekto ti pri stretnutí podá ruku
a zaželá ti zdravie
príjmy to ako úctu k tebe
a opätuj mu prianie.
Vážme si ľudí okolo seba
a buďme k sebe milí
nie iba v čase sviatočnom
ale aj vo všednej chvíli.
Domov
Krásna je zem kde si sa narodil
je to tvoj rodný kraj
často tam zablúdi myšlienka
kde prežil si detstva raj.
Osud však zavial nás do sveta
spomienky časom sa vrátia
aj slzy sa tisnú do očí
no zasa sa o chvíľu stratia.
To láska k rodnej domovine
a myšlienky na ňu nedajú ti spať
kde všetci blízky zostali
rodičia, sestra, brat.
Všade je chleba o dvoch kôrkach
od pradávna sa to hovorí
nie každý myslí na to čo doma je
keď žije v cudzom chotári.
Len spomienky ti zostanú
tie nemôže ti nikto vziať
aj keď sa domov len občas vraciaš
domov je domov a zostane to tak!!!

Pripravované podujatia
15. 02. 2014 Farský ples
01. 03. 2014 Pochovávanie basy

Interval zberu a vývozu plastov, skla
a kovových obalov

Mesiac

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Január 2015

Termín
/2014/
deň v
mesiaci

Čas
zberu

16
27
27
24
29
26
31
28
25
30
27

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
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7:00

Oznam pre občanov na Ulici Janka
Kráľa
Pozor
zmena
štvrtkových
termínov
vývozu odpadu od januára 2014. Vývoz
odpadu sa bude uskutočňovať vždy vo
štvrtok v párnom týždni, nie v nepárnom ako
bolo doteraz. Technické služby Senica
pristúpili k zmene z technických príčin.
Zmena vývozu odpadu sa týka len občanov
na Ulici Janka Kráľa.

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V štvrtom štvrťroku sa dožili:
70 rokov Karol Rédler, Mgr. Ivan Blažek,
Igor Horník
75 rokov Jozefa Komárková, Ing. Ján Mihel,
Ján Krč, Mária Oravcová, Pavel Kollár
80 rokov Bohumil Ondrúšek
85 rokov Mária Michalková
90 rokov Hedviga Huková
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá
Naša Jablonica.
Narodili sa: Zuzana Cebulová, Juraj Otépka,
Jakub Nosko
Zomreli: Anna Brezovská, Vladimír Juríček,
Pavol Búran, Magdaléna Mihelová, Štefan
Mikuš

02.01.2014
09.01.2014
23.01.2014
06.02.2014
20.02.2014
06.03.2014
20.03.2014
03.04.2014
17.04.2014
01.05.2014
15.05.2014
29.05.2014
12.06.2014
26.06.2014

10.07.2014
24.07.2014
07.08.2014
21.08.2014
04.09.2014
18.09.2014
02.10.2014
16.10.2014
30.10.2014
13.11.2014
27.11.2014
11.12.2014
25.12.2014

Termíny vývozu KO
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