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Milí spoluobčania.
Prichádza máj a jar je v plnom
rozkvete. Každý z nás má svoj
najobľúbenejší mesiac v roku.
Všeobecne sa však hovorí, že práve máj je mesiacom lásky a možno preto, ale nie len preto, je pre
nohých mesiacom najobľúbenejším. Začínajú sa nám teplé, slnečné dni a dobrá nálada a pohoda
v ľuďoch stúpa. Aspoň – mala by.
Pozitívne je, že pandemické opatrenia sú asi na najnižšej možnej
miere, čo je dobre. Ale bohužiaľ
nás zasiahla ďalšia nepríjemná vec
– obrovské zdražovanie energií,
tovarov a služieb (vlastne všetkého...), teda kríza, ktorá zasiahne všetkých občanov, ale aj podnikateľské subjekty, samosprávu
nevynímajúc. Dôkazom je skutočnosť, že všetky investície, ktoré sme mali pripravené, sa nám
obrovsky predražili a napr. preto
ešte nemáme opravené miestne
komunikácie tak, ako to bolo naplánované. Zhotoviteľ musel od
zmluvy odstúpiť, nakoľko za vysúťaženú cenu pri markantnom
náraste cien surovín, najmä asfaltu, nebol schopný túto zákazku
zrealizovať. Preto sme museli dať
vypracovať nový rozpočet, ktorým sa nám cena navýšila o cca
70 % !!! Nakoľko sme mali opravy

miestnych komunikácií naplánované na dve etapy, tak za tohto stavu obe spojíme do jednej väčšej
zákazky a k uliciam Jilemnického,
Krátka, Svätojánska, pridáme ešte
ulice Zámostie, Kočovská a miestnu komunikáciu na ulici Červenej
armády (od Fastfoodu smerom ku
križovatke na Cerovú). Rozpočet
na tieto rekonštrukcie predstavuje sumu 344.000 €. Samozrejme
to je cena, ktorá sa bude súťažiť
v rámci verejného obstarávania,
verím, že vysúťažená bude o niečo nižšia. Spolu s rekonštrukciou
Hasičskej zbrojnice sú to najväčšie investície v posledných rokoch
v obci. Ako ste si mnohí iste všimli,
upravuje sa zelená plocha pri dele,
smerom k Pivovaru. Viacerí občania sa pýtajú, čo tam bude. Pokúsili
sme sa o niečo, čo v dnešnej dobe
v intravilánoch najmä väčších obcí
a miest „letí“ a zakladáme tam
tzv. medonosnú kvetovú lúku. Je
to trávnato-kvetnatý porast, ktorý je nositeľom významnej krajinotvornej a estetickej hodnoty.
Síce prvý rok ešte nebude porast
tak vizuálne výrazný, ale budúce roky by už mal priniesť nielen
optický efekt, ale aj niečo pre prírodu, najmä pre včeličky. Keď už
sme pri zeleni, tak obec dala zrevitalizovať a upraviť priestranstvo
okolo Domu smútku, kde pribudli
nové stromčeky a kvetinové zá-

hony a takisto priestranstvo okolo Obecného úradu a Kultúrneho
domu. No a na Dome smútku sme
ešte navyše vymenili oboje vstupné dvere. V mesiaci jún by sa malo
začať stavať nové detské ihrisko
pri autobusovej stanici a mala by
byť zrekonštruovaná sakrálna pamiatka Božia muka pri cintoríne
smerom na Osuské.
Čo sa týka kultúry a spoločenských akcií, tak situácia nám už
umožňuje to, čo sme dva roky nesmeli – organizovať tradičné akcie.
Začali sme stavaním mája a májovou veselicou, v nedeľu 8. mája
si pripomenieme deň matiek 28.
mája chceme v miestnom parku
osláviť spolu s našimi deťmi MDD
s trocha pozmeneným programom
oproti minulým rokom.
Áno, snažíme sa a budeme sa
snažiť i napriek veľmi zlej ekonomickej situácii v regióne, budovať,
investovať a byť aktívny tak, aby
výsledný efekt bol pozitívny a užitočný pre čo najväčší okruh našich
občanov a aby boli podľa možnosti
všetci spokojní.
Záverom mi dovoľte ako vždy
z tohto miesta, popriať vám všetkým krásne jarné dni, pohodu
doma, v rodine i na pracovisku
a ...úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Jablonici sa uskutočnilo 10. marca 2022. Rokovanie
zvolal a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 7 poslancov, kontrolórka obce, účtovníčka a zapisovateľ.
OZ schválilo:
- program 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – novovytvorený pozemok registra „C“, parc. č. 381/29, zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere 303 m2, žiadateľovi
EMOTRANS, spol. s r.o., so sídlom Štefánikova 699,
905 01 Senica, IČO 35721332 za cenu určenú Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva - 5 €/m2,
t.j. 1515 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok registra „C“, k. ú. Jablonica, parc. č. 334, vodná plocha,
vo výmere 176 m2, vo vlastníctve obce Jablonica, žiadateľom Andrea Vadinová, trvale bytom Kalinčiakova
300/32, 905 01 Senica a Marián Stopka, trvale bytom
906 32 Jablonica č. 252 za cenu určenú Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva - 5 €/m2,
t.j. 880 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- nasledovnú výšku dotácií z rozpočtu obce Jablonica
na rok 2022
Organizácia

Dotácia

1. Poľovnícke združenie

400,00 €

2. Slov.zväz chovateľov

0,00 €

3. Únia žien Slovenska

400,00 €

4. ZO SZ záhradkárov

0

5. Jednota dôchodcov

550,00 €

6. Slovenský červený kríž ZO

200,00 €

7. Klub slovenských turistov

670,00 €

8. Kynológia Jablonica

700,00 €

9. Kynologický klub Barvínek
10.Rodičovské združenie pri ZŠ
SPOLU:

0€
400,00 €
3.320,00 €

- Zásady poskytovania jednorazového finančného
príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku zo dňa 31.1.2022,
- Zásady odmeňovania členov Zboru pre občianske
záležitosti a ostatných pracovníkov Obecného úradu
Jablonica pri občianskych obradoch a osôb poverených
vedením a písaním pamätnej knihy a kroniky obce Jablonica zo dňa 31.1.2022,
- dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 o správe, údržbe
a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica,
- 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2022 podľa predloženého návrhu,
- Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad,

- prebytok rozpočtu v sume 338 414,51 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
a zistený podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom
roku 2021 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovať výsledok
hospodárenia vo výške 338 414,51 € na tvorbu rezervného fondu,
- použitie rezervného fondu vo výške 338 414,51 €
na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2022
a splácanie úveru v roku 2022,
- správu o činnosti kontrolórky obce za 2. polrok
2021,
- správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole čerpania dotácií z rozpočtu obce Jablonica v roku 2021,
- inventarizačnú správu o výsledku dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Jablonica k 31.12.2021,
- Komunitný plán sociálnych služieb obce Jablonica
2022 – 2030 podľa predloženého návrhu,
- zápis do kroniky obce Jablonica za rok 2021 tak,
ako bol predložený a schválený Komisiou kultúry, mládeže, športu a vzdelávania,
- poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 €,
na vydanie knihy „Veveričkine trampoty“ pre básnika
a prozaika Miroslava Búrana.
OZ súhlasilo:
- s umiestnením pozorovacieho objektu štátnej meteorologickej siete určeného na monitorovanie ovzdušných zrážok v areály ZŠ Jablonica na parcele č. 2510/1,
- s predĺžením platnosti Nájomnej zmluvy č. 2/2004
i so Zmluvou o poskytované služieb s nájomcom Igorom Horníkom, 906 32 Jablonica č. 739 na ďalších 10
rokov,
- s nákupom vysokozdvižného vozíka a motorového
vozidla pre potreby Obecného podniku Jablonica s.r.o.
do hodnoty 10.000 €.
OZ zrušilo:
- uznesenie obecného zastupiteľstva č. 76/2021 zo
dňa 15.12.2021.
OZ odvolalo:
- z funkcie prísediaceho okresného súdu Senica pána
Jozefa Krutého, bytom 906 32 Jablonica 275.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 16. riadnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa
15. 12. 2021,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica a Základnej školy Jablonica k 31.12.2021,
- správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu
obce za rok 2021.
Úplne znenie zápisnice so všetkými uzneseniami, informáciami a diskusnými príspevkami z 17. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici nájdete
na internetovej stránke obce - www.jablonica.sk - v záložke „Obecný úrad“ v kategórii „Úradné dokumenty“.
Mgr. Martin Štvrtecký

VÝBER DANÍ A POPLATKOV
Oznamujeme občanom, že sa vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.
Žiadame občanov aby si uvedené dane a poplatok
prišli uhradiť.
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POSUNUTÝ TERMÍN
REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Tak ako pán starosta informoval
v úvode, zažívame turbulentné obdobie, v ktorom sa situácia mení zo
dňa na deň, ba až z hodiny na hodinu. Jedným z najbadateľnejších ukazovateľov je rapídne meniaca sa cena
rôznych komodít, služieb a prác. Žiaľ
zasiahlo to negatívne aj našu obec,
nakoľko vysúťažený zhotoviteľ rekonštrukcie miestnych komunikácií
na uliciach Jilemnického, Svätojánska, Krátka a prepojenie Jilemnického a Štúrovej ulice, firma CS, s.r.o.
Trnava, odstúpil od zmluvy. Dôvodom
je obrovský nárast cien asfaltu a ďalších materiálov, a tým spôsobená nerentabilita zákazky pre zhotoviteľa.

Každopádne investícia nie je zmarená. Obec dala vypracovať nové nacenenie projektu a bude znovu spustený proces verejného obstarávania
na dodávateľa. Veríme, že investičná

akcia sa nakoniec uskutoční, i keď
s vyššou „cenovkou.“ Občania budú
naďalej informovaní.

Obecný úrad v spolupráci s Miestnym spolkom SČK v Jablonici uskutočnili v dňoch 24.3 – 25.3.2022 zbierku
trvanlivých potravín pre ľudí z Ukrajiny. Do tejto pomoci sa zapojilo 55
našich občanov (z toho 1 zo Senice
a 1 z Hlbokého). Spolu priniesli veľké množstvo potravín. Tie následne
prevzal SČK – územný spolok Senica,
ktorý zabezpečí ďalšiu distribúciu ľuďom potrebujúcim pomoc.

Všetkým, čo sa zapojili do zbierky,
patrí naše veľké poďakovanie. Ako
vidno, aj v našej obci je veľa občanov,
súcitiacich s ľuďmi z Ukrajiny, ktorých

postihla nepochopiteľná vojna a do
pomoci sa zapojili rôznymi spôsobmi.
Človek nikdy nevie, kedy bude potrebovať pomoc iných.

K propagácii našej činnosti využívame nástenky v klube, o aktivitách
informujeme v obecných novinách
Naša Jablonica, kde nechýbajú ani
fotografie z akcií, založili sme aj album fotografií z predošlých rokov
a našu činnosť a akcie zaznamená-

vame tiež do našej vlastnej Kroniky.
Priali by sme si, aby sme sa už konečne mohli stretávať každý týždeň
v klube, organizovať podujatia bez
obmedzení a začať žiť životom seniorov, na aký sme boli zvyknutí.

Mgr. Martin Štvrtecký

Anna Dingová, Ms SČK

VÝROČNÁ ČLENSKÁ
SCHÔDZA SENIOROV
Všetci sme prežívali zložitú dobu
počas dvoch rokov, pre nepriaznivú
situáciu výskytu COVID-19, z ktorej
vyplynuli aj pre nás seniorov mnohé
obmedzenia činnosti. Preto sme privítali uvoľnenie opatrení a zorganizovali VČS, ktorá sa konala 29.3.2022.
Našej schôdze sa zúčastnil starosta obce Ing. Silvester Nestarec,
ktorému my, ženy, ďakujeme aj za
kvietok k MDŽ. Stretli sme sa v hojnom počte členov a zhodnotili sme
našu obmedzenú dvojročnú činnosť
(o uskutočnených akciách sme informovali aj v NJ). Ďalej sme predložili
správu o hospodárení, schválili plán
činnosti a akcií na rok 2022, uskutočnila sa aj voľba výboru na ďalšie
volebné obdobie. Záver schôdze patril posedeniu pri malom občerstvení
a samozrejme vzájomnej diskusii.

Anna Dingová, JD
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ČISTÝ CHOTÁR 2022

Brigáda s názvom Čistý chotár si našla svoje pevné
miesto v kalendári obecných akcií vďaka svojej prospešnosti, ale aj obľúbenosti. Stále je v obci väčšina ľudí,
ktorým záleží na čistote a vzhľade okolia ich príbytkov
i prírody v chotári obce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
starajú o čistotu svojich ulíc, predzáhradiek, záhrad,
dvorov, prípadne udržujú okolie bytoviek.
V tomto roku sa Čistý chotár sa uskutočnil prostredníctvom organizácií a združení v obci, ktoré sa aktívne
spolupodieľajú na dianí v obci v mnohých oblastiach.
Nebol pevne určený termín akcie, organizácie si termín
mohli prispôsobiť podľa potreby, no v prevažnej miere
sa brigádovalo počas víkendu 9. - 10. apríla.
Dobrovoľný hasičský zbor si ako už obvykle vzal pod
patronát jeden z najhorších úsekov, a to Bielu horu, kde
sa prechádzajúci motoristi realizujú a neustále udivujú,
ako sa dokáže človek ľahostajne správať k životnému
prostrediu. Táto lokalita niekedy pripomína „hypermarket“, kde človek nájde všetko od prostriedkov intímnej
hygieny až po spotrebnú elektroniku. Dúfajme, že sa
situácia neustále bude zlepšovať.
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Poľovnícke združenie organizuje Čistý revír ako súčasť
Čistého chotára. PZ si vzal na starosť ďalší kritický úsek,
a to okolie cesty smerom na Senicu. 3 vyzbierané kontajnery odpadu, v ktorých bolo vyše 100 vriec hovoria
za všetko.
OZ Kynológia Jablonica vyčistila 2 lokality, v sobotu
okolie cesty na priehradu až po Zrubánku a v nedeľu
trasu od kynologického cvičiska až po plynovú stanicu
smerom do Čurajovej doliny.
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TJ Tatran malo za úlohu vyčistiť cestu smerom na
Osuské, Klub turistov vyzbieral odpad na cyklotrase
smerom na Cerovú, Únia žien a Jednota dôchodcov okolie cesty smerom na Cerovú, členky SČK okolie Domu
služieb.
Veľmi pekne ďakujeme každému účastníkovi, ktorý
sa zapojil, ale všetkým občanom, ktorí zveľaďujú obec
a starajú sa o jej čistotu.
Mgr. Martin Štvrtecký
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autorka básní:
Jozefa Kocúriková

ZO ÚNIA ŽIEN v Jablonici
Výročná členská schôdza sa konala 12.03.2022.
Predsedníčka Základnej organizácie Únie žien privítala zúčastnené členky, ktorých prišlo 31, (spolu
máme 58 členiek) a starostu obce
Ing. Silvestra Nestarca.
Zhodnotili sme činnosť za rok
2021, bolo málo akcií, ale naša FS
JABLONIČANKA bola pozvaná do
sprievodu na hody v Brodskom.
V septembri sme spievali v Senici,
kde sa konalo stretnutie
seniorských folklórnych skupín .
Ženám sa prihovoril pán starosta a každej odovzdal pri príležitosti
MDŽ karafiát.
Svojimi básňami, vlastnou tvorbou, nám obohatila program naša
členka Jozefa Kocúriková.
Pri občerstvení (káva, čaj, chlebíčky a zákusky – tie napiekli členky), sme si uctili naše jubilantky
kyticou kvetov. Bola bohatá a hlučná diskusia, z čoho usudzujeme,
že členkám takéto stretnutia veľmi
chýbajú.
Schôdzu ukončila predsedníčka
p. Nemečkayová s prianím hlavne
zdravia, dobrej nálady a veľa spoločných stretnutí.

„JABLONICA“

„SPOMIENKA NA MLADOSŤ“

Na úpätí Malých Karpát,
uprostred hôr v tichej doline,

Keď zbadáš na tvári vrásky
a na hlave nájdeš sivý vlas,

nachádza sa obec Jablonica,
spomienka na ňu
nikdy nezahynie.

zistíš, že prichádza
čas starnutia
a nevyhne sa tomu nikto z nás.

Je to dedina na Záhorí
a dobre sa tam žije.

Každá etapa života
má svoje čaro.
Najkrajšia je však
doba mladosti.

Každý sa tam rád vracia,
kde dúha z potoka vodu pije.
Meno vraj dostala preto,
že jabloní tam bolo veľa.
Aj v erbe obce je jabloň
a z diaľky tíško zvony zvonia.
Rád vraciaš sa
do rodnej dediny,
kde prežil si detstvo svoje,
tam, kde niekto ťa čaká,
kde spomienky zostali tvoje.
Je obklopená horami
a opradená dejinami.
Keď zostane ti láska
k rodnej dedine,
ťahá ťa domov za rodinami.

Anna Nemečkayová

77. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE
Dňa 06. 04. 2022 sme si pripomenuli 77. výročie oslobodenia obce
Jablonica z „pazúrov“ druhého celosvetového ozbrojeného konfliktu
a nacistickej okupácie. Pamiatku
zabitých Jabloničanov, ale aj všetkých obetí hrôzy vojny sme si uctili
položením venca a tichou spomienkou pri pamätníku padlých rodákov z Jablonice v II. svetovej vojne
pri dele.
V tomto roku budeme výročia
oslobodení, Deň víťazstva nad fašizmom, ale aj výročie SNP vnímať
pravdepodobne o to intenzívnejšie,
vzhľadom na zúriaci konflikt hneď za
našimi hranicami. Konflikt, ktorý prináša rovnaké utrpenie a skazu, a po
ktorom zostane veľa pietnych miest,
pamätníkov a tabúľ, ktoré za svojím chladným povrchom a vzletnými
heslami budú ukrývať bolesť, utrpenie a tragické osudy. Žiadna vojna
nemala víťazov, iba porazených...
Mgr. Martin Štvrtecký

Bol to čas prekvapení a lásky,
keď prežívali sme
samé radosti.
Žili sme vtedy bez starostí,
boli to pekné chvíle.
Život sa zastaviť nedá,
aj keď nám to nie je vždy milé.
Čas života sa kráti,
väčšiu časť už sme prežili.
Nikdy sa nevráti naspäť,
aj keby sme
na kolenách prosili.
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FARNOSŤ

Sila spoločenstva a sila modlitby
Po dvoch rokoch obmedzení sme
mohli spoločne sláviť Veľkú noc, radovať sa z Kristovho víťazstva a prichádzať do kostola na obrady a sväté omše.
Počas Veľkonočného obdobia sa
namiesto modlitby Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu: Raduj sa,
nebies Kráľovná (v tomto roku až do
Turíc, 5. júna). Panna Mária sa raduje preto, lebo ten, koho nosila vo
svojom lone, po ukrižovaní a smrti
slávne vstal z mŕtvych, ako predpovedal. A prosíme nebeskú Matku,
aby sa za nás prihovárala u Boha.
Táto mariánska modlitba vznikla
koncom šiesteho storočia v Ríme,
keď bol pápežom Gregor Veľký.
V roku 590 vypukla v Ríme morová nákaza. V boji proti epidémii pápež vyzýval k pokániu a usporiadal
prosebnú procesiu ulicami Ríma až
k Bazilike svätého Petra. Niesli pritom starobylú ikonu – obraz Panny
Márie. Po tejto procesii a modlitbe
morová nákaza rýchlo skončila.
V mesiaci máj sa pravidelne modlíme k Panne Márii a vzývame ju
v rôznych potrebách, najmä Loretánskymi litániami. Opäť ožívajú
pútnické mariánske miesta, ako je
Šaštín, Marianka, Staré Hory, ale aj
Lurdy či Fatima. Ľudia radi putujú
spoločne a radi sa stretajú,
keď ich spája tá istá viera,
keď sa môžu spolu porozprávať, podeliť sa so svojimi
radosťami a starosťami. Potrebujeme zažiť aj duchovné
spoločenstvo, pretože viera
v Pána Boha nie je len osobná vec, ale veríme aj spoločne, tvoríme spoločenstvo veriacich a Pán Ježiš vyzdvihol
spoločnú modlitbu ako veľmi
potrebnú a účinnú. Niekto si
možno povie, že veriť v Boha
je jeho súkromná záležitosť,
že on sa pomodlí doma a nepotrebuje chodiť do kostola.
Jedná stará ženička putovala raz peši na jedno
mariánske pútnické miesto
v peknom lesnom prostredí.
Modlila sa ruženec. Na ceste ju stretol miestny horár,
inak neverec a známy posmeškár zbožných pútnikov.
Keď stretol túto pútničku,
posmešne sa jej opýtal: „A či
by ste sa nemohli aj doma
rovnako dobre pomodliť?“
Jednoduchá starenka akoby ho prepočula a namiesto
odpovede sa ho milo opýta-

la: „A vy kdeže idete, pán horár?“
„Nuž do hostinca, na pivo.“ „A či by
ste si nemohli rovnako vypiť to pivo
aj doma?“ „Pravdaže, ale v hostinci
je pivo čerstvejšie, lepšie mi chutí
a mám tam aj milú spoločnosť.“ „No
vidíte“, - odpovedala starká, „práve
takto je to aj s mojou modlitbou!
V prekrásnom pútnickom kostole
je modlitba čerstvejšia, lepšie mi
chutí a mám tam aj milú spoločnosť
– spolumodliacich.“ A pokračovala
ďalej v ceste, preberajúc zrnká ruženca. Horár čosi zahundral popod
nos a odišiel. Odvtedy však dal pútnikom pokoj.
Iba ten, kto je pre niečo zapálený,
môže zapáliť aj druhých; iba ten, kto
osobne stretol Krista, môže o ňom
hodnoverne hovoriť tým druhým.
Vieme sa, milí čitatelia, zastaviť
v našom živote a načerpať z tohto
vzácneho veľkonočného prameňa,
ktorý máme na dosah ruky? Pán Ježiš nás všetkých volá k sebe: „Ak je
niekto smädný a verí vo mňa, nech
príde ku mne a nech pije“ (Jn 7, 37).
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Ak by však človek
zabúdal na Pána Boha, ak by len drel
a drel, žil v neustálom strese, vra-

vel, že nič nestíha a vyhováral sa,
že na kostol a modlitbu nemá čas,
namáhal by sa nadarmo. Pán Ježiš
nás upozorňuje: Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej
duši by uškodil?! Alebo za čo vymení
človek svoju dušu?! (Mt 16, 26). Na
pochopenie týchto slov nám môže
pomôcť aj nasledujúci príklad:
Dvaja drevorubači sa vybrali do
lesa rúbať stromy. Vybrali si dva
rovnako hrubé stromy a začali zatínať, každý do toho svojho. Prvý drevorubač rúbal hlava-nehlava a pracoval bez oddychu, fučal, lopotil sa.
Druhý tiež riadne zatínal, ale z času
načas si urobil prestávku.
Druhému
drevorubačovi
však strom padol skorej.
Ten prvý sa hneval: „Ty si si
dával prestávky a ja driem
ako kôň stále. A predsa si
ma predbehol.“ Druhý mu
však odvetil: „Kamarát, závidíš mi, že som si robil prestávky. Ale to si si už nevšimol, že ja som si počas nich
brúsil sekeru.“
Využime príležitosť na
spoločnú modlitbu, pravidelnú návštevu kostola, vytváranie dobrých vzťahov
a načerpajme veľa telesných i duchovných síl.
V našom farskom občasníku sme uverejnili tieto
dve pozvánky: Posedenie
pri cimbale v nedeľu,
12. júna v Kultúrnom
dome v Jablonici a Popoludnie s Osuskou kapelou, ktoré bude v sobotu,
2. júla v Pastoračnom
centre na fare v Jablonici. Srdečne Vás všetkých
pozývam! 
Roman Stachovič
jablonický farár
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
EXKURZIA DO ATLANTIS
LEVICE
V stredu, 12. apríla, sa prváci,
druháci a tretiaci zúčastnili exkurzie
do zážitkového centra Atlantis v Leviciach.
Tu sa preniesli do čias dinosaurov, skúmali vesmír a tiež sa na
chvíľu stali kozmonautmi či paleontológmi. Vyskúšali si fyziku v praxi prostredníctvom interaktívnych
exponátov a ako sa dá zatvoriť do
bubliny objavili v bublinkovom raji.
Všetko zakončili nákupom v obchodíku s rôznymi drobnými suvenírmi.
Bol to jedinečný deň plný zážitkov
a zábavy.

MCDONALDS CUP –
23. ROČNÍK
FUTBALOVÉHO TURNAJA
ŽIAKOV 1.STUPŇA ZŠ
Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa žiaci
prvého stupňa zúčastnili okresného
kola súťaže McDonalds Cup v Senici.
Naši štyria futbalisti Mário Faltýnek, Filip Gazda, Denis Koch, Radovan Kallay a jedna futbalistka Viktória Sekáčová podali pekný herný
výkon. Ďakujeme za reprezentáciu
školy a vynaložené úsilie.

VEĽKONOČNÉ TVORENIE
Šibi-ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
Maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov, pečenie tradičných veľkonočných
koláčov či jarné upratovanie už tradične patrí k Veľkonočným sviatkom.
Aj deti v školskom klube sa zapojili
do týchto predveľkonočných aktivít.
Najmladší družinári vystrihovali kuriatka, maľovali zajačikov. Dievčatá
zdobili vajíčka a chlapci sa postarali
o veľkonočnú výzdobu okien.

EXKURZIA ATLANTIS
LEVICE 4.A a 2. STUPEŇ
Dňa 21. 04. 2022 sa žiaci 2. stupňa a štvrtáci zúčastnili exkurzie do
ATLANTIS Levice.
Ako prvé sme mali program
o vesmíre a živote v kozme, kde sme
sa dozvedeli, ako sa kozmonauti pri-
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
pravujú na cestu do vesmíru a ako
sa žije na vesmírnej stanici. Niektorí,
a to dokonca aj deviataci, si obliekli
skafandre a hrali sa na kozmonautov. Ďalej sme sa zahrali vo „svete
bubliniek“, kde sme si vytvárali bubliny rôznych tvarov. Ľudské telo nám
bolo predstavené do najmenších
podrobností. Nemôžeme taktiež zabudnúť, že v malom obchodíku sme
si mohli nakúpiť darčeky od výmyslu
sveta. Najkrajšia časť exkurzie nás
čakala na ceste domov. Hurá, v McDonalde to bolo úžasné! Všetky dobroty sveta. Poriadne sme si oddýchli, doplnili zásoby energie a vyrazili
sme domov.
Ďakujeme vedeniu školy, pani učiteľkám a našim rodičom, že sme konečne po dvoch rokoch mohli byť aj
inde ako v škole.
Žiaci IX.A

ČISTÝ CHOTÁR
A DEŇ ZEME 2022
Čistý chotár sme si prispôsobili na
,,čistý areál školy”. V týždni pred
Veľkou nocou sme po zime vyčistili všetky plochy od odpadkov, lístia,
haluziny, šišiek a krtincov. Deň Zeme
bol vyvrcholením nášho snaženia.
22. apríl je každoročne venovaný Zemi. V modernom poňatí ide
o ekologicky motivovaný sviatok,
upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia
životného prostredia a rozvíjajúcu
sa diskusiu o možných riešeniach
zabrániť znečisteniu.
Na vyučovaní sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám a trocha
sme aj pracovali.
Kolektív ZŠ
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STAVANIE MÁJA

A MÁJOVÁ VESELICA
že sme sa nepúšťali do neprimeraného zdravotného, ani organizačného rizika.
Ale všetko zlé raz pominie a predsa sme sa dočkali. Posledný aprílový
deň už tradične patril stavaniu mája,
po ktorom nasledovala májová veselica. Pri zelenej ploche sa sústredil
tak početný zástup ľudí, že inak aj
suverénnym hasičom sa istotne ruky
zapotili, ale máj postavili bez najmenšieho zaváhania. Každý si mohol pri
máji súkromne zamanifestovať, prípadne zahmkať nejakú typickú májovú a následne už pred kultúrnym
domom ladila tóny hudobná skupina
AT BAND, ktorá sa na nás po rokoch
tešila a zabávala nás až do večerných hodín.

Kto by si bol 22. 2. 2020
pomyslel, že pochovávanie
basy, ktoré sa v ten deň
konalo, bude posledným
väčším kultúrnym podujatím v našej obci na viac ako
2 roky.
Aké symbolické, že práve fašiangovou zábavou sa
na dlhé obdobie „pochoval“
kultúrny ruch v obci, a tentokrát nie na 40-dňové
pôstne obdobie, ale na poriadne dlhú dobu prepletenú zákazmi, obmedzeniami
a limitmi vyššej moci, ktoré organizáciu hromadných
akcií zakazovali alebo obmedzovali do takej miery,

Treba pochváliť hlavne najmladšiu
generáciu, ktorá hodiny neúnavne
tancovala na šlágre rokov minulých.
Dúfame, že im tento elán vydrží čo
najdlhšie, boli super. Všetci sme
boli iste prekvapení aj veľmi peknou
účasťou občanov.
Prajeme si, aby sme sa i naďalej
mohli stretávať pri takýchto príležitostiach v čo najväčšom počte. Čaká
nás množstvo zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí (aj spoluorganizátorských) do konca roka,
o ktorých Vás budeme samozrejme
informovať a radi Vás na ne pozveme, ak to situácia umožní.
Mgr. Martin Štvrtecký
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OZ KYNOLÓGIA
JABLONICA
Občianske združenie Kynológia Jablonica prvý štvrťrok
2022 začala veľmi aktívne.
Už niekoľko rokov sa naši šikovní psovodi zúčastňujú
aj medzinárodných akcií, z ktorých významné sú výcvikové sústredenia a preteky v Českej republike.
Aj tento rok členovia neváhali a s malými bradáčmi sa
aktívne zúčastnili troch výcvikových sústredení v Českej
republike v termínoch 26.2.2022, 19.3.2022 a 10.4.2022.
Tieto výcvikové sústredenia boli predprípravou na české
preteky s názvom „Jitrnička a Jelito 2022“.
V dňoch 9. - 10.4.2022 sme sa za OZ Kynológia Jablonica zapojili do obecnej akcia „Čistý chotár 2022“. Za OZ
Kynológia Jablonica bol počet zúčastnených ľudí celkom
22, z toho 12 Jabloničanov a 10 cezpoľných:
- 9.4.2022 trasa zberu od odbočky z hlavnej cesty
(tzn. od p. Slobodu) smerom na kameňolom po chránenú prírodnú rezerváciu Zrubánku,
- 10.4.2022 trasa zberu od kynologického cvičiska Kynológie Jablonica po plynostanicu smerom na Čurajovu
dolinu. Plus kompletný odvoz vyzbieraných odpadkov
sprostredkovaný našim členom na dvor OÚ Jablonica
a roztriedenie do kontajnerov.
Domáci a aj cezpoľní členovia sa všetci spolu snažia
neustále udržiavať v čistote celé kynologické cvičisko
a aj okolie tohto areálu. Kynologické cvičisko si vyžaduje
pravidelnú údržbu (pravidelné vykášanie areálu kynologického cvičiska a jeho bezprostredného okolia, údržba
a oprava výcvikových prekážok) a v neposlednom rade
aj jeho zveľaďovanie (výsadba zelene - 11 x vŕba, 3 x
tuja a jeden jaseň).
Ďalej sa piati členovia Kynológie Jablonica so svojimi
psami zapojili dňa 14.4.2022 športovo-zábavného podujatia pre deti z 1. Základnej školy Senica formou ukážok
výcviku psov, predviedli poslušnosť psíkov, špeciálne
cviky aj triky, a nechýbala prednáška o výcviku a starostlivosti o psa.
Dňa 30.4.2022 sa konali preteky „Jitrnička a Jelito

ŽIACKY
MAJSTER
SLOVENSKA
V BOXE
Výrazný športový úspech dosiahol
Kristián Harasník, ktorý obhájil titul
majstra Slovenska v boxe vo svojej
vekovej kategórii.
Športovci vedia, že obhájiť titul je
ešte ťažšie než ho získať prvýkrát,
o to je iste pre Kristiána cennejší.
Kristiánovi prajeme, aby naďalej
v ringu získaval úspechy, valcoval
súperov ako doteraz a tvrdo na sebe
pracoval aj s výhľadom na majstrovstvá sveta či Európy, ktoré ho očakávajú. Ako drobná motivácia do ďalšej
práce môže Kristiánovi poslúžiť fakt,
že Jablonica nemá zatiaľ medailistu
z Olympijských hier :-)
Mgr. Martin Štvrtecký

JANUÁR AŽ APRÍL 2022

2022“, sú to preteky s presným názvom „Velký závod
pro malá plemena o brněnskou jitrničku 2022 a speciální závod jelito 2022“, ktoré usporiadal Kynologický klub
BaF Brno, v Kynologickom areáli Zbraslav. Celkom bolo
26 súťažiacich. Traja naši psovodi z Jablonica dosiahli
výborné výsledky:
2. miesto v kategórii ZMP1 (zkouška malých plemen
1. stupňa) Karol Krajčovič a malý bradáč JOACHIM Ante
Castrum Lewa,
3. miesto v kategórii ZMMP (základné minimum malých plemen) MVDr. Ján Hamerlík a „veterán“ malý bradáč ILEX Malé uško.
RNDr. Jana Marečková
predsedníčka OZ Kynológia Jablonica
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NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
v mesiacoch
marec - apríl
2022

JUBILANTI:
70 rokov:

Mária Veiglová
Mária Zemanová
Ema Krchňavá
Vilma Hamerlíková
Viera Markovičová
Emília Kozánková
Jana Dosoudilová
Peter Hazucha

75 rokov:

Emília Harnúšková,
Lukrecia Fedorová
Ján Gočál
Jozefa Pavlíková

80 rokov:

Amália Veselá
Anna Harasníková

85 rokov:

Mária Sedláčková

NARODENÝ:
Samuel Alexander Kendi

ZOSNULÍ:

BOCIANY OPÄŤ
NA SVOJOM
MIESTE
Jablonický symbol jari
a znovurodiaceho sa života sa opäť prihlásil na
svojom mieste. Samčekovi by sme mohli kľudne
dať meno Jozef, nakoľko
práve na tento sviatok
19. 3. doletel do svojho
hniezda. Tak nášmu „Jožkovi“ poprajme veľa zdravých mláďat.

Jozef Pocklan
vo veku 62 rokov
Jozef Hološka
vo veku 92 rokov
Oľga Gogová
vo veku 78 rokov (rodáčka)
Albertína Pinkavová
vo veku 87 rokov
Štefan Magoč
vo veku 66 rokov
Jozef Bulko
vo veku 56 rokov
Lýdia Horváthová
vo veku 76 rokov
Dana Heráková
vo veku 38 rokov
Ing. Silvester Buršík
vo veku 75 rokov
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