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Milí spoluobčania,
Opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa
Nový rok. Mnohým z nás sa v mysli
vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu
povzdychneme, že tento krásny
čas trvá len krátko. Áno, je to tak.
Žijeme v uponáhľanom svete, ale
aj to prepotrebné pozastavenie sa
počas Vianoc býva akési krátke,
ako by to bol len predĺžený víkend,
počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy,
staré spory alebo sme sa v spomienkach obracali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Každý z nás sa teší na príchod
najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá im
prináleží pre ich pôvod, berieme
ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tomto
krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo
nás, naša rodina, priatelia, bližší
i vzdialenejší známi, susedia majú
k sebe o niečo bližšie ako inokedy.
V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom
z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Milí spoluobčania, prežite aj tento rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Deti nech si nájdu pod
stromčekom všetky vysnívané
darčeky.
Osobitne chcem pozdraviť našich chorých a osamelých občanov, či už sú medzi najbližšími,
alebo v nemocniciach, domovoch
sociálnych služieb, či v iných zariadeniach. Nech ich povzbudí odkaz
betlehemského dieťaťa, nech ho
príjmu do svojich rodín, do svojich
sŕdc, aby mohli prežiť krásne, požehnané a milostiplné Vianoce.
Svoje miesto majú v tento čas aj
spomienky na našich blízkych, po
ktorých zostala pri štedrovečernom stole prázdna stolička a neporušený príbor.

Aj o tom sú Vianoce, že majú
v sebe tú magickú silu, ktorá nás
prinúti rozmýšľať nielen o sebe,
o vlastných radostiach a vlastnom
šťastí, ale aj o tom, čo tu po sebe
človek zanechá. V príjemnom teple
domova budú znieť vianočné koledy a modlitby, ale aj poďakovania
za končiaci sa rok, či prosby za
zdravie a spokojnosť do toho nasledujúceho.
Akokoľvek sa nám životné okolnosti menia, jedno nech ostane nemenné, dôležitosť ľudskosti v nás
a medzi nami. Spoločné chvíle so
svojimi najbližšími, sú najkrajším
darčekom, ktorým sa môžeme vzá-

jomne obdarovať. Prestaňme na
chvíľu myslieť na povinnosti a problémy, ktoré nám so sebou prinášajú
všedné dni a prežime pokojné chvíle v kruhu svojich blízkych.
Vážení spoluobčania, dovoľte
mi, aby som Vám v mene svojom
i v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, poprial ničím nerušené
a krásne vianočné sviatky. Nech je
pre Vás i pre Vašich blízkych Nový
rok naplnený radosťou, rodinnou
pohodou, láskou a pokojom a hlavne, aby ste boli všetci zdraví.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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R

ozpočet a investície

Obecné zastupiteľstvo v Jablonici dňa 28.10.2021 uznesením číslo 61/2021 schválilo
rozpočet na rok 2022.
Očakávané príjmy obce sú v celkovej výške 1.753.077,00 € a očakávané výdavky v celkovej výške
1.675 630,00 €.
Rozpočet bol navrhnutý a schválený ako prebytkový v sume
77.447,00 €.
Rozpočet je „živý“ dokument,
mení sa počas roka v závislosti
od skutočností a nepredvídateľných okolností, ktoré sa nedajú
predpokladať pri tvorbe rozpočtu.
Pretrvávajúca celosvetová pandémia ochorenia Covid-19 ovplyvnila
aj tvorbu rozpočtu na nasledujúci
rok. Snažili sme sa zohľadniť hospodársky a ekonomický dopad na
rozpočet, ale v tejto situácii je to
veľmi náročné, nakoľko sa nedá
presne predpokladať ako sa bude
situácia vyvíjať, preto sme sa držali približne na úrovni roka 2021.
Do rozpočtu boli zahrnuté výdavky na rekonštrukciu ciest, chodní-

kov v obci, výsadbu zelene, lúk,
rozšírenie kamerového systému,
nákup vybavenia a výmenu stolov
a stoličiek v školskej jedálni.
Taktiež chceme vymaľovať, znížiť
stropy, vymeniť svietidlá v priestoroch Materskej školy a dokončiť
zateplenie a výmenu okien na hospodárskej časti budovy MŠ.
Chceli by sme začať s realizáciou
náučného chodníka pred kostolom, pokračovať v revitalizácii parku a údržbe pamiatok.
V neposlednom rade chceme začať s postupnou výmenou vedenia
miestneho rozhlasu.
Novinkou nášho rozpočtu vo
výdavkovej časti je príspevok vo
výške 100,00 € každému rodičovi
prváčika, ktorý nastúpi do prvého
ročníka našej Základnej školy.
To, čo by mohlo ohroziť náš rozpočet, hlavne v príjmovej časti, je
plánovaná daňovo odvodová reforma ministra financií, ktorý počíta
s tým, že samosprávam zoberie
200 mil. € a použije ich na svoje
reformy. Tým budú ohrozené aj

niektoré investície v rámci obce,
lebo treba počítať aj s navýšením výdavkov, súvisiacich s veľkým zdražovaním nielen energií,
ale aj ostatných tovarov a služieb.
Čiže pomyselné nožnice akoby sa
otvárali, na jednej strane majú samosprávy zvýšené výdavky a na
druhej im ešte chce štát ukrojiť
z príjmov. Treba len dúfať že zvíťazí zdravý rozum a reforma v tejto
podobe neprejde. V opačnom prípade na to doplatia mestá, obce
a samozrejme ich obyvatelia.
Záverom treba dodať, že rok
2021 bol pre obec Jablonica veľmi náročný z pohľadu pandémie
ochorenia Covid-19 ako aj z pohľadu hospodárenia a financií.
Do rozpočtu na rok 2022 sme sa
snažili zahrnúť čo najviac investícií
a akcií aby sme splnili niektoré vízie a plány k spokojnosti občanov
našej obce.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
Erika Dvorská
účtovníčka
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C

oďakovanie
doktorky Olšovskej

esty nevyspytateľné...

Iste ste si všimli, že máme opravenú cestu I/51, prechádzajúcu našou
obcou. Áno, bojovali sme okrem vybudovania obchvatu i za opravu katastrofálneho stavu povrchu vozovky.
Podarilo sa a v týchto dňoch bola jej
rekonštrukcia dokončená. Treba zdôrazniť, že to bola tzv. štátna zákazka,
kde investorom bol správca cesty Slovenská správa ciest a zhotoviteľom
spoločnosť Skanska SK a.s., ktorí boli
nositeľmi všetkých práv a povinností
pri realizácii tohto diela.
Ako som už spomínal v minulosti,
obec plánuje opraviť miestne komunikácie na dolnom konci obce. Začať
sme mali od cintorína, smerom na
ulice Jilemnického, Krátka a Sväto-

jánska. Bola vysúťažená firma Cestné stavby Trnava a už je s ňou i uzatvorená zmluva o dielo s termínom
ukončenia prác do 14.12.2021. Bohužiaľ nám bolo z firmy oznámené,
že majú veľa pracovníkov v karatnétne a naviac majú rozpracované
ďalšie zákazky v iných obciach, ktoré musia dokončiť a preto nemôžu
termín prác dodržať. Z toho dôvodu sa realizácia opravy posúva na
čas, kedy sa dané práce, vzhľadom
najmä na poveternostné podmienky, budú dať vykonať (do úvahy prichádza začiatok jari 2022). Bohužiaľ
i toto prináša doba covidová.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

(N )

e kultúrna pandémia a kultúrne zajtrajšky

Žiaľ ani počas adventu, očakávania príchodu Vianoc a nového zrodu lásky
a pokoja nás nepustili pazúry pandémie a s tým súvisiace nevyhnutné opatrenia a obmedzenia. Jednou z najviac dotknutých oblastí socioekonomickej
sféry je počas pandémie kultúra. Abstraktný pojem, niekedy na okraji záujmu spoločnosti, ktorý zahŕňa niečo „bez čoho sa dá žiť.“ No určite každý
z nás, aj tí menej fascinovaní kultúrou a umením pocítili v posledných dlhých
mesiacoch istý nedostatok v možnostiach kultúrneho vyžitia.
Ani naša obec nie je akousi autonómnou bublinou, a tak sa reštrikcie a zákazy ohľadom kultúrnych a spoločenských podujatí prakticky od začiatku
pandémie dotýkajú aj našich podujatí, sviatkov a osláv. Nemohli sme organizovať obecné dni, vianočné koncerty, sláviť s deťmi sviatok sv. Mikuláša, MDŽ, Deň matiek, stretnutia seniorov a jubilantov, pochovávania basy,
stavanie mája, výstavy, výročia, karnevaly, plesy a ďalšie zaužívané akcie
a podujatia. Až teraz si možno naplno uvedomujeme, čo všetko sa bežne
koná a teraz sa uskutočniť nemôže.
Tešili sme sa, že aspoň na záver roka sa situácia zmení a pripravíme pre
deti stretnutie so sv. Mikulášom a pre dospelých adventný koncert, aby sme
sa všetci spoločne správne pripravili a naladili na Vianoce. Realita je iná...
Preto dúfame, že aspoň časť kultúrneho vyžitia si vynahradíme v budúcom
roku, kedy našu obec čaká 760. výročie prvej písomnej zmienky. Pripravujeme v rámci jubilejného roka viacero podujatí, najmä Obecný deň, ktorý by
sa pri príležitosti výročia slávil počas viacerých dní a zahŕňal by komplexný
program pre všetky skupiny občanov tak, aby si našiel každý to „svoje“. Viac
vám radi prezradíme neskôr, na celom programe sa usilovne pracuje. Takisto na vianočný koncert by sme chceli pritiahnuť umelca/umelkyňu zvučného
mena a pripraviť jedno prekvapenie. Samozrejme aj ostatné tradičné podujatia neopúšťame a nezabúdame na ne. Všetko však bude závisieť nielen od
finančnej situácie, ktorá sa počas pandémie dynamicky mení, ale najmä od
aktuálnej epidemiologickej situácie v danom období. Z toho dôvodu nemôžu
byť spomínané plány sľubom, ale motiváciou pri optimistických prognózach
na budúce leto a druhú polovicu roka 2022.
Mgr. Martin Štvrtecký

Ú

nia žien v Jablonici

Milé členky, nakoľko sa v dnešnej
situácii nemôžeme stretnúť na koncoročnom posedení, kde by sme si
pri čaji porozprávali o našich starostiach a radostiach, chceme Vás
touto cestou pozdraviť. Veríme, že
sa všetko vráti do normálnych koľají

a budeme sa opäť stretať, chodiť na
výlety, divadlá a kultúrne podujatia.
Prajeme Vám v celom novom roku
2022 hlavne zdravie, radosť zo života a veľa spoločných akcií.
Anna Nemečkayová
a výbor ÚNIE ŽIEN

Milí moji pacienti,
vážení rodičia,
aspoň touto cestou by som sa
Vám chcela poďakovať za Vašu
dôveru a prejavy priateľstva počas mojich pracovných 39 rokov,
ktoré som strávila s Vami.
Odchádzam
do
dôchodku
s tým, že na Vás a Vaše deti nikdy nezabudnem, navždy zostanete v mojom srdci.
Ďakujem i všetkým, ktorí mi po
celé roky pomáhali.
Lúčim sa s Vami v neľahkej
dobe, prajem Vám veľa, veľa
zdravíčka, pohody, šťastia a lásky v kruhu svojich rodín.
Prajem i pokojné, krásne Vianoce a veľa radosti v novom roku.
Váš pediater
Dr. Olšovská Anna

V

itamínové balíčky
pre seniorov

V mikulášskom týždni od 6. do
10. 12. 2021 boli seniorom nad 65
rokov s trvalým pobytom v obci
Jablonica odovzdávané vitamínové balíčky zakúpené obcou.
Veríme, že v súčasnej zhoršenej
pandemickej situácii ochorenia
COVID-19, ale aj iných ochorení typických pre zimné obdobie,
bude balíček posilňovačom imunity pre našich seniorov, vhodnou prevenciou a veľmi zdravou
variantou mikulášskeho balíčka.
Samozrejme, odporúčame byť
naďalej obozretný a sledovať
svoj zdravotný stav, ale najmä
žiť zdravo a myslieť pozitívne (nie
COVID pozitívne
).
Mgr. Martin Štvrtecký

T

ermíny očkovania
u MUDr. Timekovej

MUDr. Timeková oznamuje nasledovné termíny očkovania proti
ochoreniu COVID-19:

12.
13.
20.
21.

01.
01.
01.
01.

2022
2022
2022
2022

V prípade záujmu budú pridané
ďalšie termíny.
telefón: 034/6583601
e-mail: j.timekova@gmail.com
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ianočné prekvapenie

Počas adventu a zvlášť v súčasnej dobe ľudia bažia po
dobrých, a tak „ľudsky hrejivých“ správach. Takou správou určite je, že starosta obce zostal verný svojej adventnej tradícii a odovzdal občanom, ktorí sú umiestnení
z akéhokoľvek dôvodu v domovoch sociálnych služieb,
mikulášsko - vianočný balíček. Určite starostu mrzí, že

V

pre občanov v DSS
sa s občanmi nemohol pozhovárať osobne a odovzdať im
prekvapenie z ruky do ruky. Pre mnohých z nich by bola
návšteva počas pandémie azda najväčším darom. Ale
aspoň takouto bezpečnou formou veľmi potešil starkých
a chovankyňu v DSS.
Mgr. Martin Štvrtecký

ianočné tajomstvo - zimná hra pre celú rodinu

Pomôž anjelom rozlúštiť zabudnutú radostnú správu
pre teba.
Anjeli mali priniesť ľuďom radostnú správu.
Každý z nich dostal jedno písmenko tejto správy, ako
ho však niesli na zem, po ceste sa veľmi pohádali, ktorého písmenko je najdôležitejšie. A tak úplne zabudli, akú
správu ľuďom vlastne niesli.
Veľmi sa za to hanbili, a preto sa poskrývali pri altánku medzi požiarnou zbrojnicou a obecným úradom.
Tvojou úlohou je nájsť všetkých anjelov, ktorí majú písmenko alebo srdiečko. Doplníš ho do tajničky podľa čísla,
ktoré nájdeš na zadnej strane anjelika. Takto pomôžeš
anjelom rozlúštiť zabudnutú radostnú správu pre teba.
...A nezabudni anjelom odkázať, aby sa už nehanbili,
pretože každé písmenko je rovnako dôležité, a bez neho
by správa pre teba nebola úplná.
Keď sa ti podarí správu rozlúštiť, neprezraď ju, prosím,
žiadnemu hľadačovi. Nechaj, aby aj on mohol pre seba
objaviť správu vianočného tajomstva.
Do vianočnej hry, ktorú pre vás spolu s anjelmi pripravili Zuškári z Cerovej, sa môžete zapojiť aj vy. Stačí, ak
sa jedného pekného dňa vyberiete k altánku pri požiarnej zbrojnici, kde nájdete podrobné inštrukcie. Vezmite
si túto tajničku, (prípadne ďalšie tajničky nájdete tiež
v altánku), pero a dobrú náladu.
Anjeli by sa tu mali zdržať až do konca zimných prázdnin.
Veselé objavovanie vianočného tajomstva Vám zo
srdca prajú učitelia ZUŠ z elokovaného pracoviska
v Jablonici
Mgr.Art Ľudmila Pilná
a Mgr.Art Mário Harnúšek.
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ianočné svetlo

Milí Jabloničania,
opäť sú tu Vianoce a tak, ako to
bolo kedysi s Jozefom a Máriou, ktorí
putovali do Betlehema, kde nenašli
prijatie, aj súčasná neistá situácia
vyvoláva v ľuďoch strach, obavy
a smútok. Napriek všetkej neistote
a náročným podmienkam Pán Ježiš
opäť prichádza k nám. Prichádza ako
vianočné svetlo do tmy našich dní,
ako svetlo lásky a pokoja. Prorok
Izaiáš ešte dávno pred narodením
budúceho Mesiáša napísal: „Ľud, čo
kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo,
nad tými, čo bývajú v krajine tieňa
smrti, zažiari svetlo. Lebo chlapček
sa nám narodil, daný nám je syn
a bude nazvaný: zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ Prichádza všade tam, kde ho
ľudia príjmu, najmä tam, kde ľudia
prežívajú samotu alebo majú ešte
živú ranu v srdci po strate blízkeho
človeka. Pán Ježiš prichádza do našich rodín i do našich sŕdc. Aké mu
vytvoríme podmienky? Ako ho privítame? A čo od neho očakávame?
Pripomeňme si, že Boh si vybral
chudobnú rodinu, maštaľ a obyčajných pastierov, ktorí sa stali svedkami tejto výnimočnej udalosti, že
sa nám narodil Boží Syn. Najprv sa
teda treba pripraviť, osobne aj ako
rodina, upratať nielen svoj dom,
ale očistiť si aj srdce od hriechov.
A potom čo od neho očakávame, čo
nám prinesie Ježiško? On je malé
bezbranné dieťa, ale aj mocný Boh
a večný Kráľ. On dokáže robiť zázraky, on dokáže zmieriť aj tých, ktorí sa roky nerozprávali, on dokáže
premeniť kamenné a chladné srdce
na srdce ochotné, radostné a plné
lásky. Azda najúprimnejšie prežívajú Vianoce deti, ktorým žiaria očká
šťastím, očakávaním toho, čo im Ježiško prinesie. V ich srdiečkach sú
rôzne túžby, čo by si od neho priali.
Zachoval sa list z roku 1934, ktorý
napísal ako sedemročný malý Jozef
Ratzinger, budúci pápež Benedikt
XVI. Píše v ňom Ježiškovi a prosí
ho o tri veci: „Volks-Schott“ (kniha
modlitieb, nedeľný misál pre deti –
už vedel čítať a tak si prial mať svoju modlitebnú knižku), zelený ornát
(kňazské oblečenie na svätú omšu –
so svojím starším bratom Georgom
sa často hrávali „na farára“ a striedali sa, že raz bol jeden farár a druhý
miništrant; tieto malé ornáty dávala
ich mama ušiť krajčírke) a nakoniec
túžil mať obraz Božského Srdca. Nepísal teda, že chce hračky, sladkosti. To odrážalo naozaj kresťanskú,

duchovnú atmosféru jeho rodiny,
kde sa nakoniec obaja stali kňazmi
a on aj pápežom. Súčasný Svätý
Otec František nás v tomto období
vyzval, aby naše Vianoce neboli komerčné, ale Vianocami Božej nehy
a Božej blízkosti. Na Tretiu adventnú nedeľu (12. decembra) nám dal
návod, ako prežiť tieto predvianočné
dni, ktoré nemajú byť naplnené iba
upratovaním a zháňaním darčekov:
„Dajme si konkrétny záväzok, hoci
aj malý, ktorý zodpovedá našej životnej situácii, a uskutočnime ho,
aby sme sa pripravili na tieto Vianoce. Napríklad: môžem zatelefonovať
osamelému človeku, navštíviť toho
a toho starého alebo chorého, niečím poslúžiť chudobnému, núdznemu. A ešte: možno musím požiadať
o odpustenie, dať odpustenie, objasniť situáciu, vyrovnať dlh. Možno
som zanedbával modlitbu a po dlhej
dobe je čas prísť si po Pánovo odpustenie. Bratia a sestry, nájdime
niečo konkrétne a urobme to! Nech
nám pomáha Panna Mária, v ktorej
lone sa Boh stal telom.“
Aký bol uplynulý rok? Niekoľko
mesiacov neboli povolené verejné
sväté omše a tak veľmi oceňujem
ochotu a technickú zručnosť našich
farníkov, ktorí zabezpečili vysielanie
on-line svätých omší z nášho kostola. S Božou pomocou a prispením
mnohých z Vás sa podarilo uskutočniť tri veľké investície: generálna oprava organa, oprava strechy
na starej fare a obnova oplotenia
na novej fare. Po dvoch rokoch sme
mohli sláviť opäť prvé sväté prijímanie našich detí a po šiestich rokoch
bola v našej farnosti birmovka. Som
vďačný Pánu Bohu, že najmä počas
leta sme mohli uskutočniť detský
tábor pre deti, farské popoludnie
s Osuskou kapelou a guľášom, púť
do Ríma. Začiatkom septembra sme
mohli sláviť s pozvanými kňazmi
Jablonické mariánske trojdnie ako
prípravu na návštevu Svätého Otca
na Slovensku. Aj hodová svätá omša
s požehnaním obnovenej sochy svätého Jána Nepomuckého bola príležitosťou vytvoriť krásne duchovné
spoločenstvo v našom kostole. Som
rád, že sa môžem s deťmi stretávať
na náboženstve a zapojiť sa tak do
kolektívu našej školy, aby sme sa
snažili deťom odovzdávať vedomosti i dobré životné názory a postoje.
A už druhý rok je pred naším kostolom veľký adventný veniec.
A čo bude po Vianociach? Už uplynú dva roky, ktoré nás naučili, že sa
nedá plánovať, ako sme boli pred-

autor akad. mal. Ladislav Záborský Príchod svetla z neba do Betlehema

tým zvyknutí. Máme však stále nádej, že sa situácia zlepší, aby sa život v obci i v našej farnosti mohol
rozvíjať tak, aby prinášal úžitok pre
telo i pre dušu, aby sme mohli opäť
vytvárať dobré vzájomné vzťahy
a povzbudiť sa pri rôznych príležitostiach a podujatiach.
Milí Jabloničania!
Ďakujem všetkým, ktorí ste
v tomto roku pomáhali vo farnosti
a zapájali sa do liturgie, upratovania
kostola a jeho okolia, starali sa o výzdobu a kvety v kostole, o kosenie
trávnika a udržiavali veľkú farskú
záhradu a Pastoračné centrum. Ďakujem tiež ochotným ženám, ktoré
sa starajú o zeleň a kvety okolo kostola a starej fary. Úprimne ďakujem
našim animátorkám, ktoré vedú detské stretko a tiež som vďačný našim
mladým, ktorí zorganizovali detský
letný tábor. Ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí ste pomohli svojimi
modlitbami, povzbudením, svojou
prácou, brigádami, pri príprave rôznych slávností a podujatí, navarením
a napečením, že ste podporili finančne i duchovne mnohé potreby nášho
kostola a našich veriacich. Ďakujem
tiež pánovi starostovi, obecnému
zastupiteľstvu a obecnému podniku
Jablonica za výbornú spoluprácu.
Prajem Vám pokojné, radostné
a požehnané vianočné sviatky, aby
sme ich prežili v zdraví, v rodinnom
pokoji a v duchovnej atmosfére.
A v budúcom roku Vám prajem, aby
ste si zachovali pohľad nádeje a využívali všetky možnosti, ako prejaviť lásku a pomoc svojim blížnym
a nezabúdali nikdy na modlitbu a na
Boha, ktorý je prameňom každého
požehnania. S vďakou a zo srdca
Vám všetkým žehnám.
Roman Stachovič, farár
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Z

materskej školy
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Aj keď sme
všetci
tajne
dúfali, že školským
rokom
2021/22
nás COVID-19 nebude už
sprevádzať v takej miere,
opak sa stal pravdou.
V tomto šk. roku sme
otvorili novú triedu pre
predškolákov v pavilóne mimoškolskej činnosti
v areáli ZŠ. Celkovo našu
MŠ navštevuje 79 detí,
pre ktoré sa snažíme (aj
keď v obmedzenom režime) pripravovať rôzne aktivity, ako napr. dyniáda,
návšteva pamätnej izby,
návšteva kostola, písanie
listu Ježiškovi, zdobenie
vianočného
stromčeka,
Mikuláš,...
Dúfame, že aspoň takto
sa nám podarilo rozžiariť
očká našich detí.

8
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Z

o školských lavíc

Bubnovačka 2021 Hlas detí je dôležitý!
Deti ticho pred násilím neochráni!
Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“,
má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred
násilím a podporiť v spoločnosti
tému včasnej prevencie.
Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 000
detí a dospelých. V tomto roku sa
prispôsobíme vyhláseným hygienickým opatreniam.
V piatok 19. 11. 2021 sme v ZŠ
Jablonica podporili, že Hlas detí je
dôležitý! Žiaci II. stupňa pridali svojim bubnovaním silu tejto myšlienke.
Olympiáda zo SJL
Dňa 12.11.2021 sa žiak IX. A David Černek zúčastnil okresného kola
Olympiády zo slovenského jazyka.
Ďakujeme za reprezentáciu!
Odpadáčik 2021 - vyhodnotenie
V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici prebieha v dňoch 10. 11.
- 30. 11. 2021 v súlade s platnými
aktuálnymi nariadeniami výstava zo
zaslaných prác v rámci súťaže „Odpadáčik alebo fantázie z odpadu“,
kde sú ocenené a vystavené aj práce
našich žiakov.
Ocenení boli Teo Križan 3.A s prácou MRAVEC a Ninka Čmaradová
3.A s prácou PRASIATKO.
Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu ocenenia žiakom odovzdala p. učiteľka Žáková V.
Gratulujeme!

Oddychová zóna
Chodba na 1. stupni
opeknela. Aj s pomocou našich žiakov sme
na nej vytvorili relaxačnú a oddychovú zónu,
v ktorej môžu tráviť svoj
voľný čas medzi a aj po
vyučovaní.
Dejepisná olympiáda - školské kolo
14. ročník Dejepisnej olympiády je
v tomto školskom roku podobne ako
iné predmetové súťaže organizovaný
v súlade s vyhlásenými opatreniami.
Školské kolá sú v réžii základných
škôl tradičnou papierovou formou,
vyššie kolá online.
Dňa 7. 12. 2021 sa uskutočnilo
školské kolo Dejepisnej olympiády 2021/22. Test, ktorí žiaci vypracovali, pozostával z troch častí:
prebrané učivo v danom ročníku,
povinná spoločná téma - pamiatky
UNESCO a regionálna história. Žiaci
mohli získať maximálny počet bodov
100 (40 + 40+ 20). Na vypracovanie
mali žiaci 90 minút.
Výsledky:
Kategória F (6.ročník) –
Leo Velický
Kategória E (7. ročník) –
Kristián Harasník, Paulína Masárová
Kategória D ( 8. ročník) – Adela
Gbelcová, Diana Martišová, Alexandra Fedorová, Alexandra Blažková
Kategória C (9. ročník) –
David Černek, Sebastián Čmarada
Blahoželáme a úspešným riešiteľom držíme palce v okresnom kole,
ktoré bude online.

Imatrikulácia prváčikov
Milou tradíciou v našej škole sa
stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra.
Aj v pondelok, 6. decembra 2021,
prežili slávnostný a významný deň –
imatrikuláciu. Akt prijatia bývalých
škôlkarov za ,,veľkých žiakov“ uskutočnili žiaci druhého stupňa, členovia
žiackeho parlamentu, pod dohľadom
p. uč. Mgr. J. Koňuchovej. Aby boli
prváci pasovaní do cechu žiakov,
museli splniť tri úlohy. Zoradiť čísla
do číselného radu, poskladať z písmen nejaké slovo, postaviť z kociek
bránu. Zaspievali si spoločne pieseň
Zlatá brána otvorená. Každý prvák
potom prechádzal bránou k Mikulášovi, ktorý mu odovzdal Imatrikulačný list.
Všetkým prvákom želáme veľa
zdravia, úsmevov a úspechov v škole!
Príprava na Vianoce
Vianoce sú sviatkom, na ktorý sa
dlho pripravujeme a veľmi sa tešíme
my dospelí, no najmä deti. Oddychu
a príjemnej atmosfére pri stromčeku, či rozprávkach predchádza advent, počas ktorého musíme aj seriózne pracovať. My v škole, učiť sa.
Napriek rôznym obmedzeniam, predsa sme si mnohé vyučovacie hodiny
spestrili spomínaním na ,,vianočné
čarovanie”. Na Technike v šiestom
ročníku sme sa v rámci učiva Vznik
výrobku, proces: myšlienka - konštruovanie - výroba, prepracovali od
náčrtu, technického ,,mini” výkresu
až po zhotovenie adventného venca.
V piatom ročníku sme si na HUV
zopakovali koledy, na DEJ ,,stridžie
dni” a na TECH sme počas preberania tematického celku Človek a výroba v praxi, strihali, ohýbali, lepili
a vytvorili sme krásne euro – eko –
krabičky na vianočné darčeky.
Zima v ŠKD
Čas adventu a Vianoc má kúzelnú
atmosféru...
A presne taká panuje aj u nás
v ŠKD. Celý december sa v školskom klube pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku, usilovne pra-

NAŠA JABLONICA / november - december 2021 / www.jablonica.sk

cujeme a vytvárame rôzne ozdoby,
pozdravy a stromčeky...
A keďže nám vonku poriadne
nasnežilo, takto sme sa tešili zo
snehovej nádielky: robili sme snehových anjelikov, stavali sme snehuliakov a bola aj poriadna snehová
guľovačka.
Mikuláš
Rok sa s rokom zišiel zas a už je tu
Mikuláš...
V pondelok 6. 12. prišla do našej
školy vzácna návšteva. Mikuláš s plným batohom sladkostí v doprovode
anjela a čertíka zavítal do jednotlivých tried, kde ho netrpezlivo čakali
zvedavé deti. Po príchode mu s radosťou zaspievali mikulášske piesne
a zarecitovali pripravené básničky.
Mikuláš im za to porozdával sladké
balíčky a sľúbil, že o rok príde zas...
Srdečné poďakovanie patrí aj pánovi starostovi, ktorý si v dnešnom
uponáhľanom svete našiel čas a spolu s nami strávil mikulášske chvíľky.
Ďakujeme aj za štedré balíčky pre
mladších žiakov.
Za prípravu „mikulášskeho prekvapenia“ ďakujeme našim žiakom
:-)
Súčasťou mikulášskeho prekvapenia bol aj novovytvorený relaxačný
kútik na chodbe, ktorý bude slúžiť
všetkým. Bude to miesto, kde si žiaci môžu zahrať rôzne hry, relaxovať
v príjemnom prostredí alebo sa len

tak porozprávať s kamarátmi. Veľká
vďaka patrí aj kolektívu ŠJ a sponzorom, ktorí sa podieľali na mikulášskych balíčkoch pre našich stravníkov!

Ďakujeme, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od Teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás...

Blížia sa Vianoce...
Blížia sa sviatky, na ktoré sa všetci
tešíme. Vianoce. No nie každý má
tú možnosť byť v kruhu svojich blízkych. V zariadeniach pre seniorov
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žije mnoho opustených starkých,
pre ktorých je návšteva blízkych
skôr raritou. Nehovoriac o súčasnej
epidemiologickej situácii, ktorá ich
v dôsledku ochrany zdravia izolovala
od sveta ešte viac. Mnohí z nich na
Vianoce nečakajú žiadne darčeky...
A práve preto sme sa i my rozhodli
zapojiť do projektu “ Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“. Žiaci 7. a 9. ročníka s pani učiteľkami
spojili sily a spoločne s láskou naplnili krabičky. Čo je krajšie ako byť
obdarovaný? Predsa obdarovať niekoho druhého a dopriať mu kúsok
šťastia!
Kolektív ZŠ Jablonica

10
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eň červených makov

Vlčí mak červený, divý kvet, ktorého sýta červená farba a krehkosť
symbolizuje krvou premáčané polia
a ranené telá na vojnových bojiskách. Žiaľ aj na takéto udalosti musí
ľudstvo spomínať, a preto bol 11. november ustanovený ako Deň červených makov alebo aj Deň vojnových
veteránov, práve v deň výročia podpisu prímeria v 1. svetovej vojne. Na
tento deň vždy pamätáme aj v našej obci, a tak si v symbolický čas
11:11, starosta obce spolu so žiakmi
8. ročníka ZŠ pod vedením pani učiteľky Hamerlíkovej položením venca,
zapálením sviečok a tichou spomienkou uctil obete padlých.
Mgr. Martin Štvrtecký

11. november 1918, 11. hodina
a 11. minúta - z pohľadu histórie
je to významný deň, ktorý znamenal
koniec prvej svetovej vojny. Skončila nielen vojna, ale najmä štvorročná hrôza, ktorá sa trvalo vryla do
pamäte ľudí.
Červený mak je symbolom Dňa
vojnových veteránov. Tento krehký kvet bol prijatý ako symbol úcty
vojnovým obetiam už v roku 1920.
Objavil sa ako symbol v básni kanadského lekára lekár John McCrea
„Na flámskych poliach“, ktorý počas
vojny pôsobil ako vojenský chirurg.
Napriek tomu, že bol vojenským
chirurgom, nedokázal sa prizerať
na útrapy prežívané vojakmi. Najväčšou ranou pre neho bola smrť
priateľa – poručíka, ktorý zahynul
v dôsledku výbuchu granátu. Podľa
výpovedí svedkov v ten deň vial jemný vietor a červené maky sa akoby

(vojnových veteránov)

vlnili medzi hroby. John McCrea dal
svoje pocity na papier.
Symbolika červeného maku ako
spomienka na vojnové hrôzy je zaužívaná vo väčšine krajín zasiahnutých svetovými vojnami. Slovensko nie je výnimkou a táto tradícia
si našla svoje dôstojné miesto aj na
Slovensku.
Na flámskych poliach

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.
My už však nevstaneme
a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali
a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme
na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.
Mgr. Anna Hamerlíková

Príhovor starostu obce pri príležitosti Dňa červených makov:
Ešte stále žijú medzi nami ľudia,
ktorí si pamätajú vojnové obdobie.
V pamäti majú hlboko vryté spomienky. Čísla, ktoré hovoria o dôsledkoch
vojen ako sú zoznamy obetí, utrpenia, krutosti, umierania, zničených
miest a obcí, nie sú pre nich štatistikou, ale kúskom ich života.
Pre väčšinu z nás sú hrôzy vojny
našťastie len sprostredkovanou informáciou, či témou v učebnici de-

jepisu. Nevieme čo je strach z nedostatku jedla, zničeného obydlia,
úteku pred blížiacim sa vojskom.
Nebojíme sa o blízkeho člena rodiny,
ktorý chýba doma, lebo musel narukovať do armády a ísť bojovať. Deti
sa na vojnu len hrajú, nestrádajú
v nej.
V 20. storočí zachvátili Európu dve
svetové vojny. Veľmoci medzi sebou
súperili o dominantné postavenie,
o nové rozdelenie sveta.
Vypuknutie I. svetovej vojny nebolo náhodné a prekvapivé. Príčiny sa
formovali už niekoľko desaťročí. Európa bol ako sud s pušných prachom.
Stačila už len vhodná zámienka.
Žiadna vojna nie je len bojom mocností, ktoré chcú prostredníctvom
armád zvíťaziť. V rokoch 1914 - 1918
narukovalo do vojska Rakúsko Uhorska mnoho mužov, ktorí nemali
ambície zmeniť svet, ani byť profesionálnymi vojakmi. Boli to mladí muži,
skoro chlapci, ktorí mali život pred
sebou. Otcovia rodín, ktorí nechali
doma manželky trápiť sa s každodennými problémami, otcovia, ktorí
nevideli rásť svoje deti. Opustili hospodárstvo, prácu, ktorej sa venovali
a prežívali zo dňa na deň v zákopoch
nevediac, či sa dožijú ďalšieho rána.
Každý rok prichádzame sem,
k pomníku obetiam I. svetovej vojny, stíšime sa a spomíname na tých,
ktorí položili svoj život v boji. Zomreli
ďaleko od domova, od svojich blízkych.
Patrím im naša úcta a veľká
vďaka.
Česť ich pamiatke.
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alšia umelecká žatva
v Jablonici

Prednedávnom vyšli v obci Jablonica dve umelecké zbierky. Ich autormi sú Miroslav Búran a Vladimír Jánošík.
Obidvoch autorov niečo spája, no zároveň aj odlišuje. Spoločné majú to, že sú obyvateľmi obce Jablonica a neprofesionálne sa dlhé roky venujú umeleckej
tvorbe, a odlišujú sa oblasťou, ktorej sa venujú. Vladimír Jánošík je nadaný maliar, autor mnohých malieb na rôzne povrchy a s využitím rôznych výtvarných
techník. Miroslav Búran je plodný spisovateľ, autor viacerých básnických či prozaických diel. Oboch autorov
spája aj to, že ako námety vo svojich prácach využívajú regionálne motívy, v užšom vnímaní motívy ich rodnej obce Jablonica (postavy, príbehy, oblečenie, tváre,
neživé objekty a pod.) a za svoju umeleckú činnosť boli
viac ráz ocenení.
Vladimírovi Jánošíkovi vyšla vlastným nákladom
kniha kreslených vtipov Srandovné srandy, ktorú anagramovo podpísal ako Rímidalv Kíšonáj. Ide o zbierku
103 animovaných čienobielych, v menšej miere i kolorizovaných vtipov, ktoré autor vytvoril v rozmedzí rokov
2015 ‒ 2019. Výstižný obrazový materiál dopĺňa vtipnými
komentármi, ktoré tak utvárajú homogénny humorný
celok, ironizujúci mnohé politické situácie, spoločenské
oblasti a konkrétne udalosti od celoslovenského (dominujú aktuálne politické a novinárske témy ‒ prezidentské a parlamentné voľby, predvolebný boj; alúzia
na podfinancované slovenské zdravotníctvo, napr. fusak-

lová narkóza, vyšetrenia u rôznych špecialistov, súdnictvo a väzenstvo, vysoké školstvo, šport ‒ kauza okolo oficiálneho loga slovenských hokejistov, práca policajtov,
život Rómov, národné symboly ‒ Juraj Jánošík, vzťah

zamestnanca a zamestnávateľa a pod.), cez regionálne
(manželský, rodinný a spoločenský život Záhorákov
‒ (ne)vernosť, gazdovstvo, kuchyňa, pohreb, nechuť
k práci, životný štýl mládeže, detské hádky a pod.) až
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po najbližšie, dedinské, teda jablonické prostredie
(rodinný a manželský život v Jablonici, jablonickí
futbalisti a vyhrotené derby zápasy so susednými
obcami, jablonickí boxeri, hasiči a rybári, dedinský
lekár, dedinské kamarátske dialógy, často klebetné,
jablonický dopravný obchvat, jablonický šenk, Jabloničania v Bratislave, stretnutie jablonických dôchodcov,
obecné zastupiteľstvo a iné). Prostredie Jablonice vystihuje aj množstvo symbolov na obrázkoch (napr. jablonický kostol, šenk U Matúša, jablonická železničná stanica, tunel, priehrada a pod.). V. Jánošík sa nevyhýba ani
zosmiešňovaniu a alegorizácii tabuových tém (vyšetrenie ženy u gynekológa), využíva prvky situačného humoru (parný valec, väznica), absurdna (rozbíjanie zemegule
kladivom), parodizovanie súčasnosti archaickými prvkami (napr. súčasný sudca je nakreslený ako stredoveký
inkvizítor za ťažkým stolom s krížom a knihou), ako aj
kontrast rodových stereotypov na dedine a vo všeobecnom vnímaní (tradične vnímaná spoločenská dominancia
muža je v područí silnej autority dedinskej ženy).
Kniha je však zároveň jazykovou pokladnicou mnohých
dedinských tvarov mien a záhorských (jablonických)
nárečových slov. Vo vtipoch autor využil cez 50 neutrálnych a rodinných (tzv. hypokoristických) tvarov regionálne frekventovaných mien. Často sú napr. zastúpené
tvary mena Marián (Maroš, Marian), Martin/Matej (Marcin, Macej), Jozef (Jožin, Jožino, Joža), Benedikt (Beno,
Beňo), Mária (Mariša), Anna (Anča), no jednorazovo
využíva aj iné mená, napr. Felix, Francka, Valér, Jano,
Ignác, Boriša, Dežo, Celina, Karola, Kamil, Jakub, Flóriš,
Cyril, Gejza, Katerina, Jolana, Palo, Miro, Lajoš, Rudo,
Božena, Adélka, Alojz, Jura a iné. Všetky tieto mená
vhodne dokresľujú dedinské prostredie, no niekedy ich
autor nahrádza dôvernými zástupnými slovami ‒ moja,
starý, stará. S nárečovými prvkami sa možno stretnúť vo
vokatívnych (oslovovacích) tvaroch všeobecných či vlastných mien v dialógoch (napr. Boženo, Karolko, Kamile,
Jane, Katerino, Lucio, Marošu, Petríčku, Valéru, Marcine,
Urbane, Gejzo, Igore, Roberte, Mariáne, Jakube, Flórišu,
múj synu a pod.), ale aj v iných slovách so všeobecným
významom (napr. prejem (prajem), dvá (dvaja), védeu
(viedol), víš (vieš), jak (ako), šak (však, veď ), hodzinu
(hodinu), nečuus (nepočul si); absencia jotácie labiál
(perných hlások): dominantný jablonický tvar pekňe
oproti centrálnemu záhorskému tvaru pjekňe), hoci na
niektorých miestach autor od nárečových prvkov upúšťa
smerom k spisovnosti (dodržiavanie rytmického krátenia: dávam, ríka (vraví, hovorí), vríska (vrieska), vipráva (rozpráva), vráci sa (vráti sa), nelúba (neľúbia); nevokatívny tvar: pán vodič; absencia asibilácie (dzekania
a cekania): udelujem, narodili sa, šťastný muž, ďakujem;
spisovná predložková konštrukcia: o hodzinu sa vráci či
spisovný tvar slova dvojčatá).
Miroslavovi Búranovi, jablonickému básnikovi
a prozaikovi, vyšla v tomto roku kniha zameraná na
detského čitateľa Katkine dobrodružstvá. Kniha vyšla
vo vydavateľstve Signis v Banskej Bystrici a ide o autorovu prozaickú prvotinu s detskou tematikou. Popri
poetických zbierkach (Podoby, 2010; Štyri ruky života,
2010; výberová zbierka autorov poézie Sólo pre deväť
hlasov, 2011; Potreba milovať, 2014; V hluchom svete, 2017) a novelových prozaických dielach (Návrat do
prítomnosti, 2015; Poblúdenie, 2016; Väzenie Dúfať,
2019) sa tento raz pokúsil, a vzhľadom na čitateľské
ohlasy možno povedať, že úspešne, o intencionálnu
detskú literatúru. Ako sám uviedol, impulz k napísaniu
detskej knihy mu vštepila jeho 8-ročná neter Simonka,
ktorej knihu aj venoval a s ktorou na začiatku príbehu vymýšľal aj niektoré postavy v príbehu. Hlavnou
hrdinkou príbehu je 8-ročná školáčka Katka, ktorá počas
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jedného z výjazdov na kolobežke
po mestských uliciach stretne
plyšového potkana Fera, s ktorým
sa skamaráti, a neskôr s pomocou škriatka (či skôr „škriatčice“)
Vločky ho unesie a vyslobodí od
jeho zlého pána ‒ malého zavalitého chlapca Petra. Katka si Fera
zoberie domov a ubytuje ho vo
svojej detskej izbe. Keď sa dohodnú, že sa pokúsia nájsť Ferovu mamu ‒ pani Zuzanu, ktorá
Fera vyrobila v továrni na hračky,
začína sa ich spoločné dobrodružstvo, v rámci ktorého spoznávajú nových nežičlivcov, ale aj priateľov (psy Leo, Rexo, Foxi, starý
kocúr Archibald, myš Xénia, mačka Maca, jej syn Murko, mačky
Elvíra a Elena) a zažívajú rôzne
humorné, ale aj trocha nebezpečné situácie a peripetie. Pani
Zuzanu však v továrni už pracovať
nenájdu, lebo odišla do dôchodku,
no dozvedia sa, kde teraz býva,
tak ich napokon Katkin otec na
to miesto, tzv. Ranč pod lesom
dovezie. Príbeh má, prirodzene,
šťastný koniec, keď sa Ferovi podarí nájsť pani Zuzanu, jeho matku, a zostane u nej bývať. Starý
kocúr Archibald sa zaľúbi do Macy,
s ktorou si sľúbia, že sa zoberú.
Napokon sa aj im spolu s Murkom
podarí nájsť nový domov, keď sa
ukáže, že pán Pavol, priateľ pani
Zuzany, je vlastne dedko zlého
chlapca Petra zo začiatku príbehu, ktorý svojmu vnukovi kedysi
Archibalda dal, no ten sa k nemu
pekne nesprával. Treba zdôrazniť,
že okrem autora knihy Miroslava Búrana je s naším regiónom
prepojená aj samotná majiteľka vydavateľstva Signis pani
Eva Čulenová či autorka obálky
a ilustrátorka knihy pani Ivana Vargončíková, ktorá peknými
ilustráciami výstižne dopĺňala dej
a stimulovala detskú fantáziu ‒
v oboch prípadoch ide o senické
rodáčky. Kniha sa dostala aj na
pulty vydavateľstva Pantha Rhei.
Pozitívnym odkazom oboch autorov je, že naďalej tvorivo pracujú, pretože Vladimír Jánošík už má
podľa jeho slov vytvorené množstvo ďalších kreslených vtipov
a podľa informácie z rozhovoru
s Miroslavom Búranom vzhľadom
na pozitívne ohlasy novej knihy už
pracuje aj na pokračovaní ďalších
Katkiných príbehov.
doc. PaedDr. Andrej Závodný PhD.

R

ozhovor s Jabloničanom

Ondrej Čuraj (Andy CJ) – spevák, klavírista, skladateľ.

Kedy si sa prvý raz stretol
s hudbou a pri akej príležitosti to
bolo?
Keď som mal asi 2-3 roky, moji rodičia si všimli, že sa mi veľmi páči
hudba.
Odkedy sa jej aktívne venuješ?
Hudbe sa venujem aktívne od svojich 7 rokov. Keď som začal chodiť na
základnú umeleckú školu.
Na aké nástroje hráš?
Prvý hudobný nástroj, na ktorom
som sa začal učiť hrať, bol klavír.
Potom po štyroch rokoch som začal
hrávať na keyboarde. Neskôr som si
obľúbil syntezátory.
Keďže s tebou spolupracujem,
viem, že sa venuješ spevu, komponovaniu a hraniu. Čo máš
z týchto troch vecí radšej, prípadne čo ti ide najlepšie?
Najradšej mám komponovanie
hudby a tvorbu beatov na počítači.
Ako a kedy vznikol tvoj internetový pseudonym?
Môj prvý internetový pseudonym
bol „Agent y“, pod ktorým som od
12 rokov hral rôzne skladby od známych skupín na klávesoch. Tie som
uverejňoval na Youtube. Môj prvý
projekt bol „Soundnoids“. Ten vznikol, keď som mal 15 rokov a začal
som sa venovať tvorbe vlastnej
elektronickej hudby.
V súčasnosti komponujem pod názvom „Andy CJ“, čo je vlastne Andy

ako Ondrej a CJ ako prvé a posledné
písmeno môjho priezviska Čuraj.
Viem, že sa autorsky pohybuješ v rôznych hudobných žánroch, vedel by si nám ich predstaviť?
Od detstva som prešiel rôznymi
žánrami elektronickej hudby. Tá je
zo všetkých hudobných žánrov najmladšia a počúvajú ju prevažne mladí ľudia. Rozdeľuje sa na pohodovú
(chillovú), ktorá má za cieľ poslucháča ukľudniť, jej opakom je hudba
tvrdá (industriálna). Poslucháči si
užívajú zvuky rôznych syntezátorov, ktoré pripomínajú priemyselné
zvuky. Ďalej sa elektronická hudba
rozdeľuje na tanečnú (techno, house, trance) a trocha svižnejšiu Drum
and Bass.
Medzi elektronickú hudbu môžu
patriť aj rôzne hip hopové žánre, aké
sú boom bap a trap. Tieto sú založené na výpovednej hodnote speváka
alebo rapera.
Neskôr som skladal aj pop rock
a indie (nezávislý) rock, ktorý má
základ na rôznych bicích groovoch
a sile elektrických gitár.
Môžeš nám povedať, čo v súčasnosti robíš?
Študujem na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Komponujem
rôzne klavírne skladby, ktoré neskôr
dotváram na duo klavír, husle. Taktiež
som začal tvoriť orchestrálnu (filmovú) hudbu. Ponáram sa do krásy orchestrálnych nástrojov, ako sú husle,
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lesný roh, flauta,
v kombinácii
s modernou elektronickou hudbou
(syntezátory). Tento žáner je takým moderným spojením starej
vážnej hudby a súčasnej modernej
elektronickej hudby. Popri tom tvorím aj modernú hudbu.
Napĺňa ťa štúdium na konzervatóriu?
Určite áno. Otvára mi to oči
v hudbe a rozširuje hudobný rozhľad.
Ktoré predmety máš najradšej a naopak, bez ktorých by si sa
zaobišiel?
Obľubujem všetky predmety, či
už dejiny hudby, alebo sluchovú
analýzu, prípadne skladbu.
Koľko piesní si doteraz zložil
a ktorá je podľa teba kvalitatívne najlepšia?
Piesní som napísal odhadom asi
90, ale nie všetky sú podľa mňa
hodné publikovania :). Beatov (hudobných podmazov) som skomponoval asi 250 a zložil som 15 remixov známych spevákov a skupín.
Zo súčasných skladieb sa mi najviac páči „Nová doba“, ku ktorej si
mi ty napísal text.
Čo pre teba znamená hudba
ako taká?
Hudba pre mňa znamená život.
Pre mňa je to taká forma meditácie, uvoľnenia a kreativity.
Kto je tvojím muzikantským
vzorom?
Z elektronickej hudby je mojím
najväčším vzorom Armin Van Buuren. Z klasickej vážnej hudby sú
mojimi vzormi Chopin a Čajkovskij. Zo slovenských spevákov je to
Richard Müller a zo zahraničných
Elton John.
Máš nejaký konkrétny hudobný sen?
Áno. Spolupracovať s úspešnými
umelcami.
Pripravuješ v súčasnej dobe
nové piesne? Ak áno, aké?
Áno. Chcel by som zverejniť ďalšie piesne so skvelými textami
od teba. Ako dobre vieš, rád s tebou spolupracujem.
Čo by si na záver odkázal svojim poslucháčom?
Ďakujem každému poslucháčovi,
čo zdieľa a lajkuje moje piesne na
YouTube. Sľubujem, že v tom budem aj naďalej pokračovať.
Autor rozhovoru:
Miroslav Búran

V

ypláchnút, ale nevyplut!

Je to velice dávno, co jedno
októbrové ráno sa strýc Juračka chystau zorat fléček svojej roličky nachádzajúcej sa desik až na okraji jabuonického chotára, na poli nazývaném
Zákluky.
Najprv šak jeho žena tetka Božena
moseua podjit kravičky Rysulu a Malinu. Moc šak teho do hrotka nenadojiua. Ale aj tak s velikú pokoru a očama
upretíma k nebesám vrúcne poďakovaua: “Pánbú zapuac.“
Strýc zatád nachystau a kravy nakŕmiu z výživnú sečku z jačmenej slami
a jateliny lucerky, ochucenej ze sladkú
melasu. Od smadu ich napojiu z vlažnú
vodu, do kerej pridau trochu odstátých
pomyjí.
Takto nachované a napojené kravky
vyvédeu z maštale na dvúr, de ich zapráheu do jarma a lahkého voza používaného na dovoz krumplí, burgine
a dalších plodzín, skrátka šeckého, co
kravičky dokázali utáhnút. Pohledem
ešte starostlive skontrolovau jedno
radlicový, na voze naložený puh. Nezabudeu ani na parádný bič z bičiskem
z jalovca z farebnú kýstku na konci
biča. O dve numerá večší gumáky starostlivo vystlau z čerstvú jačmenú slámu. Nohy velice dúkladne zavinuu do
onucí, keré boli z tetkineho vyradzeného konopného rubáča. Aby počas dňa
netrpeu huadem a smadem, na vozovú lušnu prevesiu ručník v kerem meu
prichystanú poživeň, kus údzeného
bravčového rebra, zgivu chleba a dvojlitrovú konvičku meltovej nesladzenej kávy. Na co nezabudeu bua pakla
tabáku Taras Bulba, kerí si opatrne
presypau do míška, vlastnoručne vyrobeného ze svinského mechúra. Nic
temu už nebrániuo, aby nad kravama
práskeu bičem a huasným pokrikem
„hajs“ vydau povel na dalekú púť. Tak
sa začau pomali trmácat po hrbolatej
polní cesce vedúcej vedla potoka Lukavca, Polákového mlyna, Zavadilovej
píly, železničného nádražá a vlakových
kolajnic až k svojej roličke.
Aby nezadrímau a prečisciu si zanesený gágor, s tabáku si do novinového papíra ušúlau jak palec tustú baflu.
Prvé potáhnucí a šluk mu máuem rozdrapiu plúca. Po vícnásobném chraplavém odkašlaní a šťavnatém odplucí
jeho organizmus sa začau na tú hrúzu
hrúz pomali adaptovat. Z jeho huby sa
po každem potáhnucí valiu taký kúdel
dymu, jak ked horaua Prochádzková
stodola. Rysula a Malina každú chvílu
zdvihli ocas a z báchorú začali vypúštat mazlavé a neskutečne smradlavé
klapince. Strýc sa nenechau zahanbit
a sem tam opatrne, ale velice nahuas
uprdeu. Pri každem kroku jeho gumákové holenky vydávali taký čapot, jak
ked ženy na potoku prali svoje rubáče
a na perisku pištem po nich s celej sili
trískali.

Historka - Vladimír Jánošík
Konečne po dúhem čase z odpovidajúcemu vyvinutej ychlosci záprahu,
dotrepali sa na místo určená. Po zložení pluhu z voza a jeho zeštelovaňí
schopného orby si místo frištuku pár
rázu logeu meltovej kávy , zbožne sa
prežehnau a začau orat prvú brázdu.
Velice únavná robota jak pre kravičky aj ich pohoniča nutne vyžadovaua čas na trochu odpočinku. Preto
kravky osuobodziu z jarma, aby si
mohli uškubnút kúšček trávy. Pre seba
z ručníka vybaliu prichystanú poživeň.
Krivákem si odkrojiu šmidu chleba na
kerú nakrájau tenké štráfky údzeného
rebérka. Preveliká chuť a hlad ho prešeu v momence prvého zakúsnucá. Jeden z jeho zostávajúcich štyroch zubú
mu spúsobiu takú ukrutánsku bolest,
kerú zacíciu až v pace levej nohy. To
zapríčiniuo velice frišké dojedzení.
S hubokým presvedčením sa rozhodeu stoj co stoj robotu dokončit. Ale
nedokončiu, lebo bolest v hube sa tak
stupňovaua, že chvílama strácau pojem o čase, aj de sa nachádza. Využiu šak chvílku ustúpeňá bolesci, friško
privázau Rysulu a Malinu o vúz a sám
začau upalovat co mu sili stačili spátky do dzedziny. Ani sám nevedzeu jak,
ked zubnému dochtorovi pascu trepau
na okno ambulancie.
Strýc výzorem aj srandovním chovaním a samotnú reču velice pripomínau
sváka Ragana z Brezovej. Tím bú v celej dzedzine známi a u šeckých ludzí
velice oblúbený. Dochtor po otevrení okna bú presvedčený, že ze strany
strýca je to dalšá sranda a neskutečná
habaďúra. Ked sa šak pozornejší kukeu
na bolescu vykrúcený Juračkúv ksicht
usúdziu, že to žádná sranda nebude.
Už aj preto, ked strýc otevreu hubu
jak na stodole vráta a s prekrývaným
stonem zašušlau: „žub.“ Ked dochtor
zubárskym kuadzívkem trefiu bolavý
zub, strýc tak ukrutne zvrýskeu, až
šecky psi na okolú začali od strachu
zavíjat. Ked sa dochtor od prelaknucá
spamatovau využiu moment prekvapeňá, zavrítich strýcových očú a furt
jeho otevrítej huby, kléšťama označený zub friško vyškubeu, že strýc nestačiu ani muknút.
Po tejto bleskovej operácii do decového naleu padesaá percentního repáku a s dochtorským poučením kázau
hubu vypláchnut, ale nevyplut, co pacient s prevelikú ochotu vykonau, pri
čem si pomisleu, že on sa s konem nezraziu, aby takú dobrú medecínu bez
užitku vyplúvau.
Cesta spátky k osamoceným kravičkám už nebua taká frišká jak od nich,
ale už bezbolestná s myšlenkama, že
v hube mu ešte zostali tri zuby, a že
po každem jednem vytrhnucí dostane deci dobrého repáku. S túto lákavú
predstavu, s pomocu Božú rozoranú
roličku doorau.
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Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov ml. žiactva a najml. žiactva
26.9.2021 Trnava
V sobotu 26.9.2021 v Trnave bojovali o medaily pre mladších a najmladších žiakov aj naši atléti. Takto
sa im darilo:
Mladší žiaci:
Jakubko Valášek: 60m (09.20)
12. miesto, diaľka (368 cm) 11. miesto,
hod kriketovou loptičkou (44.00)
6. miesto
Mladšie žiačky:
Dianka Martišová: 60m (08.71)
4. miesto vo finále, 150m (21.89)
9. miesto,
Tánička Zíšková: 60m (09.21)
13. miesto, skok do výšky (140cm)
2. miesto, hod kriketovou loptičkou
(23.39) 18. miesto
Ninka Zavadilová: 60m (09.44)
23.miesto,
vrh
guľou
(09.48)
5. miesto, hod kriketovou loptičkou
(32.64) 6. miesto
Maťka Šimlingerová: vrh guľou (4.64) 17. miesto, hod kriketovou loptičkou (25.62) 14. miesto
Najmladšie žiačky:
Dominika Králiková: vrh guľou
(08.06) 1. miesto, hod kriketovou
loptičkou (35.33) 2. miesto,
Miška Knotková: 60m (09.64)
9. miesto, 150m (23.92) 7. miesto
Vaneska Poláčková: 60m (10.34)
25. miesto, diaľka z miesta odrazu
(346),
Paulínka Sláviková: 60m (10.65),
hod kriketovou loptičkou (17.08)
Radka Sládková: 60m (11.41),
diaľka z miesta odrazu (255),
Sárka Dosoudilová: 60m (11.50),
diaľka z miesta odrazu (279),
Emmka Blažková: 60m (12.38),
diaľka z miesta odrazu (228 ), hod
kriketovou loptičkou (10.25)
Agátka Gbelcová: diaľka z miesta
odrazu (278), hod kriketovou loptičkou (27.30) 6. miesto,
Sofinka Jamrichová: diaľka z mies-

ta odrazu (244), hod kriketovou loptičkou (13.50)
Štafeta 4x60m - Knotková, Gbelcová, Poláčková, Králiková (38.34)
3. miesto, Sláviková, Jamrichová, Dosoudilová, Sládková (42.95)
13. miesto
Najmladší žiaci:
Gabko Harnúšek : 60m (09.90)
12. miesto, 150m (24.08) 12. miesto
Davidko Harnúšek: 60m (10.62),
150m (26.04)
Peťko
Martiš:
150m
(21.76)
3. miesto, diaľka z miesta odrazu
(422) 1. miesto,
Alex Matejov: 150m (22.84)
7. miesto, diaľka z miesta odrazu
(373) 4. miesto
Jakubko Krajč: 150m (25.91),
1000m (4:03.69) 6. miesto
Jakubko Barcaj: diaľka z miesta
odrazu (308), hod kriketovou loptičkou (22.94)
Janko Chalúpka: diaľka z miesta
odrazu (262), hod kriketovou loptičkou (26.36)
Dominik Olšovský: vrh guľou
(06.33) 8. miesto, hod kriketovou
loptičkou (23.12)
Štafeta 4x60m: Martiš, Harnúšek, Chalúpka, Matejov (38.32)
4. miesto, Krajč, Olšovský, Harnúšek, Barcaj (40.77) 7. miesto
Majstrovstvá Českej Republiky v atletike družstiev dorastu
2021družstiev
25.9.2021 Kolín
V nedeľu 25.9. v Kolíne pomohli
Lucka Režnáková a Aďka Vašková
vybojovať družstvu AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště zlatú medailu
na majstrovstvách Českej republiky
družstiev dorastencov a dorasteniek. Najskôr sa naše dievčatá bojovali na kolách družstiev odkiaľ sa im
podarilo postúpiť na majstrovstvá do
Kolína. Ďakujeme im za reprezentáciu klubu i za to že pomohli zabojovať dievčatám z Uherského Hradište

a klubu AC Slovácká Slavia Uherské
Hradiště za možnosť štartu.
Výsledky:
Lucka
Režnáková
3000m
(11:55.13) - 2. miesto, 400m (58.98)
5. miesto
Majstrovstvá SR 10km na ceste
18.9.2021, Bratislava
Trinásty ročník Telekom Night
Run-u nám ponúkol možnosť skúsiť si preteky s obrovským počtom
účastníkov (okolo 1700). Súčasťou
týchto pretekov boli majstrovstvá
Slovenskej republiky na 10km na
ceste. Skvelá atmosféra, veľký dav,
beh, noc. Aj to sú slová, ktoré vyvolávajú spomienky na tieto preteky.
O 19:00 sa spred nábrežia Dunaja,
teda skôr za budovou Eurovei odštartoval TNR-10 km. Najskôr sa bežalo
za svetla, no postupne sa slniečko
schovávalo a bežcom sa začala noc
ukazovať svoju silu. Postupne bolo
chladnejšie a chladnejšie, no to bežcom vôbec nevadilo. Počas behu atlétov sprevádzali kapely, povzbudzovali ich diváci. Bežalo sa v uličkách
Starého mesta, okolo Bratislavského
hradu, cez Starý most, v Sade Janka
Kráľa.
Na štart týchto majstrovstiev Slovenska sa z ŠK JABLONICE postavili
tréner Tomáš Zavadil a Simona Hrajnohová. No a ako to dopadlo? Veľmi
dobre! ŠK Jablonica získala ďalšiu
medailu z majstrovstiev Slovenska.
Striebornú v kategórii junioriek. Tréner Tomáš Zavadil bežal so Simonou
a robil jej tzv, ,,pacera“, ale ako sám
povedal vedel by to aj oveľa lepšie.
Každopádne, tieto preteky boli
krásne. Veríme, že každý si ich užil.
My teda áno!!
Majstrovstvá
SR
staršieho
žiactva a mužov a žien do 23 r.
18. a 19. septembra, Trnava
Dvojdňové Majstrovstvá SR staršieho žiactva v Trnave priniesli
nášmu klubu veľkú radosť v podobe
novej, hneď 2-násobnej majsterky
SR - Naty Králikovej, rekordný počet
medailí (2-3-2) a skvelé umiestnenia
na Majstrovstvách SR v jednej kategórii. Naši atléti, ktorí sa po výborných výkonoch v tejto sezóne
nielenže dostali do limitovaného výberu na tieto majstrovstvá, ale ich
tohtoročné rebríčkové postavenie
v rámci celej SR dávalo predpoklady
a nádej, že viacerí z nich budú bojovať o najvyššie priečky.
Po bojovných výkonoch na úrovni
svojich momentálnych možností sa
tešili najviac naše tri „najstaršie„
2006-ky, ktorí každý svoj individuálny štart pretavili do cenného kovu!!!
Dočkali sa odmeny za niekoľkoročnú, poctivú, všestrannú, atletickú
prípravu, snahu, odriekanie. Nech
tieto žiacke medaily sú len začiatkom ich pestrého a úspešného atletického života.
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• Naty Králiková - 2x ZLATO (disk,
guľa) + 1x STRIEBRO (oštep)
• Kiko Hlaváč - 2x STRIEBRO
(100m PREKY, 300m PREKY)• Alex
Hulka - 1x BRONZ (1500m PREKY)
Všetky tri naše 2007-ky boli takisto medzi najlepšími a dosiahli
1x zemiakovú medailu a 2x účasť vo
finále. Na stupne víťazov im chýbal
či už kúsok športového šťastia alebo skúsenosti z „veľkých“ pretekov,
ktoré teraz získali. Pri pokračovaní
v trpezlivom a poctivom tréningu
(a hlavne zdraví) môžu budúci rok
napodobniť či prekonať tohtoročné
úspechy 2006-iek.
• Miško Kubica - 4. miesto (skok
do výšky)
• Adel Gbelcová - 5. miesto (oštep)
• Tami Svatíková - 7. miesto
(150m) + 9. miesto (60m)
Pre najmladšiu našu atlétku na
týchto majstrovstvách, Didu Martišovú (r. 2008, mladšia žiačka), bola
úspechom už len samotná schválená
nominácia do výberu 32 najlepších
šprintériek a mala tak možnosť zbierať skúsenosti medzi staršími. No
hlavne bola platnou členkou našej
skvelej štafety.
Štafeta 4×60 m nám priniesla
najdramatickejší priebeh a príbeh
s medailovým koncom pre ŠK JABLONICA. Keďže z pôvodne nahlásenej štafety nám ráno vypadla zo
zdravotných dôvodov Táňa Zišková
(r. 2008, mladšia žiačka) a ku štafetárkam sa nemohla pridať ani Adel
(členok v rekonvalescencii), ktorá
zvládne zatiaľ zľahka len oštep, ani
Megi (dlhodobejšie problémy s bolesťami v kolenách), ktorá na M-SR
bola celé 2 dni (aj s Domi Králikovou) skvelou kamarátkou, oporou
našim atlétom a trénerovi, tak to
vyzeralo, že našu štafetu budeme
musieť odhlásiť. Lenže rodičia Megi
Jursovej nečakane dovolili, aby so
sebazaprením a boľavými kolenami
mohla pomôcť svojim kamarátkam.
Naše statočné baby predviedli skvelé štafetové divadlo a výborným výkonom (pre mnohých favoritov na
štafetové medaily boli nečakaným

prekvapením) vyhrali prvý z celkovo
dvoch rozbehov. V druhom rozbehu
skvelá NAŠA ATLETIKA a v opakovanom samostatnom behu tiež skvelé
AC MALACKY odsunuli Tami + Megi
+ Didu + Naty na 3. miesto, ktoré
ale pre tieto úžasné baby malo cenu
víťazstva, kamarátstva, obetavosti.
Veľká vďaka za zisk bronzovej medialy patrí právom hlavne Megi, bez
ktorej by v sobotu navečer naša
štafeta „nebola“.

Všetkým našim 8 atlétom, súťažiacim na najvrcholnejšom slovenskom žiackom podujatí, ktorí príkladne a hrdo reprezentovali
ŠK JABLONICA, patrí v prvom rade
VEĽKÁ GRATULÁCIA za predvedené
výkony a medaily či umiestnenia.
VEĽKÁ VĎAKA im patrí za to, že aj
oni nezmazateľne píšu historiu sice
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členskou základňou malého, no pozitívnou energiou a odhodlaním rozhodne už neprehliadnuteľného klubu
na slovenskej atletickej scéne.
Súhrn soboty: 7 štartov, 3 medaily, 2 osobné rekordy OR, 2 klubové
rekordy KR
STŽiactvo:
Kiko Hlaváč -> 100m PREKY 14,24s (OR+KR)
štafeta 4x60m -> 32,14s (KR):
Tami Svatíková, Megi Jursová, Dida
Martišová, Naty Králiková
Naty Králiková -> hod oštepom
500g - 32,40m
Adel Gbelcová -> FINÁLE 5. miesto
hod oštepom 500g - 29,51m
Tami Svatíková -> 9. miesto 60m

- 8,21s (prvá nepostupujúca z rozbehov do finále)
Dida Martišová -> 60m - 8,77s (nepostupujúca z rozbehov do finále)
U23
Lucka Režnáková ->400m - 60,17s
(7. miesto)
Súhrn nedele: 9 štartov, 4 medaily, 2 osobné rekordy OR, 2 klubové
rekordy KR
STŽiactvo:
Naty Králiková -> Hod diskom 1kg
- 27,27m, vrh guľou 3kg - 10,62kg
Kiko Hlaváč -> 300m PREKY 43,47s (OR+KR)
Alex Hulka -> 1500m PREKY 4:56,00 min. (OR+KR)
Miško Kubica -> Skok do výšky 155cm (4. miesto)
Tami Svatíková -> 150m Rozbeh
- 19,52s (1.miesto = priamy postup
do finále), 150m FINÁLE - 19,66s (7.
miesto)
Dida Martišová -> 150m Rozbehy
- 21,33s (nepostúpila do finále)
U23
Lucka Režnáková ->200m Rozbehy-> 26,60s (9.miesto) (prvá nepostupujúca z rozbehov do finále)
Aďa Vašková ->200m Rozbehy ->
27,74s (nepostúpila do finále).
ŠK Jablonica
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

v mesiacoch
november - december
2021

JUBILANTI:
70 rokov:
Marta Juríková
Dušan Kabaňa
Jozef Vávra
Vladimír Veteška

75 rokov:
Daniela Dobiášová
Zdenka Filová
Marta Mičová

90 rokov:
Štefánia Kukanová

NARODENÍ:
Peter Oravec
Filip Polák

ZOSNULÍ:
Jozef Kanich
vo veku 82 rokov

Otília Malíková
vo veku 90 rokov

Bohumil Ondrúšek
vo veku 88 rokov

Darina Brožovičová
vo veku 70 rokov

Ladislava Malíková
vo veku 58 rokov
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