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Milí spoluobčania.
Počas týchto chladnejších jesenných dní, ktoré sa vyznačujú nielen
pochmúrnym počasím, ale aj svojou
krátkosťou, väčšina z nás v súvislosti s počasím, spomína na prežité leto
a pripravuje sa na čas predvianočný,
adventný. Ale i tejto jesene sme zažili
leto, a to leto babie, ktoré bolo myslím
si veľmi príjemné. Áno, dalo by sa z tohto pohľadu povedať, že i leto je svojim
spôsobom súčasťou jesene. Jeseň má
svoje čaro, je obdobím, keď máme viac
času nielen na seba, ale i na rodinu,
je to ideálny čas na relax, prechádzky.
Tak, ako jeseň kalendárna, tak i jeseň
života, ako sa hovorí obdobiu staroby,
má svoje čaro. Tešíme sa z vnúčat, či
pravnúčat a užívame si zaslúženého
odpočinku. I my sme si v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, uctili našich seniorov na stretnutí
v kultúrnom dome, kde sme zablahoželali jubilujúcim manželským párom
a v príjemnom sobotnom popoludní
sme si spoločne zaspomínali a hlavne
spoločne sa zabavili (podrobnosti na
inom mieste v tomto čísle). Áno, staroba je súčasťou života a každý si zaslúži
prežiť ju v pokoji, zdraví a v kruhu najbližších. Ale bohužiaľ nie vždy to ide,
život prináša situácie, kedy starší človek potrebuje pomoc a opateru, ktorú
mu nie vždy rodina môže zabezpečiť,
najmä pri závažnejších zdravotných
problémoch. A na to slúžia rôzne domovy a zariadenia pre seniorov. I ja sa
stretávam s podnetmi, aby sme v Jablonici vybudovali dajaké takéto zariadenie, aby občania, ktorí potrebujú
pomoc druhých, mohli starobu prežiť
v Jablonici. Ale bohužiaľ to nie je také
jednoduché. Preto by som chcel veľ-

mi stručne objasniť túto problematiku
občanom i na tomto mieste. V prvom
rade musí mať obec či už vhodný pozemok na výstavbu nového zariadenia
a samozrejme i financie, a nie malé,
alebo vhodnú budovu, kde by sa podobné zariadenie mohlo prevádzkovať.
Na uvedené sú stanovené prísne podmienky - hygiena, bezbariérovosť, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
výťahy a pod. No a bohužiaľ obec v súčasnosti nedisponuje ani vhodným pozemkom, ani vhodným stavebným objektom. V zmysle zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách, sa poskytovatelia sociálnych služieb rozdeľujú na
verejných (obce, VUC) a neverejných
(súkromné subjekty). No a v zmysle
uvedeného zákona sú na tieto účely
okrem iného určené najmä zariadenia:
zariadenia pre seniorov – klienti musia mať dôchodkový vek a poškodenie
zdravia, ktoré vyžaduje starostlivosť
najmenej 6 hodín denne, domovy sociálnych služieb – klienti musia mať
zhoršený zdravotný stav, ktorý vyžaduje opatrovanie 8 až 12 hodín denne,
dôchodkový vek nie je podmienkou,
zariadenia opatrovateľskej služby –
krátkodobý pobyt, predpokladá sa, že
klienti po zlepšení zdravotného stavu –
napríklad po zlomenine, či ťažkej operácii sa znovu vrátia do prirodzeného
prostredia, denný stacionár - v dennom stacionári sa poskytuje sociálna
služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.
Do týchto zariadení sa môžu občania
umiestňovať len na základe lekárskeho posudku a tam uvedeného stupňa
odkázanosti a na základe rozhodnutia
obce, či mesta. Je to zložitejšia a komplikovanejšia problematika, je to na
dlhšie vysvetľovanie a preto sa to na

tomto mieste nedá podrobne rozoberať. Chcem len zdôrazniť, že v súčasnosti nie je jednoduché niečo také
samotnou obcou vybudovať a prevádzkovať, väčšinou to riešia VUC,
v kombinácii so súkromným sektorom,
najmä tzv. neziskovými organizáciami (neverejní poskytovatelia). I napr.
v Senici, čo je najbližšie k nám a najčastejšie využívané, sú štyri takéto
zariadenia – Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov, Štefánikova
1377/74 patrí pod VUC, Zariadenie sociálnych služieb, Štefánikova 1598/118
prevádzkuje nezisková organizácia založená mestom a čisto súkromní neverejní poskytovatelia sú Zariadenie
pre seniorov a domov sociálnych služieb Harmónia n.o. Oceán, Štefánikova
3013/65B a Oáza života n.o., Štefánikova 1317/69. Pokúšame sa i my niečo
podobné iniciovať cez súkromný, resp.
neverejný sektor, lebo máme záujem
niečo takéto mať i v Jablonici. Len bohužiaľ je to, ako sa hovorí, beh na dlhé
trate a nie všetko záleží od obce. Ale
určite pre to urobíme maximum. Ak by
niekto chcel danú problematiku prebrať podrobnejšie, môže ma kľudne
kontaktovať, k dispozícii sú aj potrebné materiály.
V týchto jesenných dňoch sme si
pripomenuli i pamiatku zosnulých,
cintoríny sa rozžiarili, stretávali sme
sa tam a spomínali najmä na tých,
ktorí už nie sú medzi nami. Cintorín
je pietne miesto, mal by z neho vyžarovať pokoj, kľud, úcta k zosnulým.
A k takémuto priestoru nepochybne
patria i stromy a dreviny, ktoré dotvárajú pietny kolorit cintorína. Okrem
toho sú i tienidlom a v neposlednom
rade i akýmsi živým prírodným prvkom danej lokality. Samozrejme na
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druhej strane sú i zdrojom „znečistenia“ pomníkov a potenciálnym nebezpečenstvom na poškodenie pomníkov. V roku 2015 sme na katolíckom
cintoríne zrealizovali dosť rozsiahly
výrub drevín a neskôr sme postupne
odstraňovali dreviny, ktorých koreňový a kmeňový systém ohrozoval kvalitu a stabilitu pomníkov. No naďalej
sa stretávame s ďalšími individuálnymi požiadavkami na výrub ďalších
stromov, ktoré podľa môjho (a nielen
podľa môjho názoru), nie je potrebné
momentálne odstrániť. Ak by sme vyhoveli všetkým požiadavkám, tak nám
na cintoríne nezostane takmer žiadny
strom (okrem novovysadených, ktoré
sú ale ešte malé a neplnia svoju funkciu) a z cintorína sa nám stane nepekný „holorub“ a miesto, kde niet tieňa,
s prevažujúcim chladným kamenným
vizuálom. Samozrejme chápem všetkých vlastníkov pomníkov, že si chránia svoj majetok, ale na druhej strane sa snažíme im vyjsť v ústrety tým,
že riziko poškodenia a znehodnotenia
pomníkov minimalizujeme orezom dotknutých drevín a niektoré pomníky
dokonca na vlastné náklady čistíme.
S cieľom zamedzeniu lámania a pádu
tují, sme ich zviazali dokopy. Treba si
uvedomiť, že ak z radu tují odstránime jednu, tak tým markantne zvýšime
riziko oslabenia a pádu okolitých tují,
nakoľko takto držia pokope, tvoria
akoby jeden celok a keď tento celok
narušíme, oslabíme ich stabilitu a pevnosť. Samozrejme do budúcnosti sa
uvažuje s odstránením i týchto drevín,
ale za tohto stavu je to prinajmenšom
nevhodné. No a v neposlednom rade si
treba uvedomiť, že každý takýto výrub
sa môže realizovať len na základe povolenia orgánu životného prostredia,
podlieha svojim pravidlám a musia byť
splnené dôvody na výrub, stanovené
v príslušných právnych predpisoch drevina poškodená, chorá, zdravotne
neperspektívna, napadnutá škodcami
a pod.... (presne pred rokom sme sa
tejto problematike venovali v Našej
Jablonici). A propo - prešiel som viacero cintorínov, snáď ako najmä v tomto
čase každý z nás a všade vidieť snahu
zachovať stromy v maximálne možnej
miere – viď napr. v Senici, ale iných
obciach, či mestách. Preto prosím
o pochopenie a určitú mieru tolerancie pri posudzovaní tohto stavu, lebo
okrem toho, že musia byť pri výrube
dodržané spomínané právne predpisy, treba mať na zreteli i to, že stromy a dreviny tvoria a dotvárajú pietny
kolorit každého cintorína a snahou je,
aby sa toto v maximálne možnej miere
zachovalo i u nás.
Záverom mi dovoľte popriať všetkým, aby i napriek týmto pochmúrnym jesenným dňom, sme tieto prežili
v pokoji, pohode, zdraví a ...s úsmevom na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
4. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Jablonici sa konalo
26. septembra 2019. Rokovanie viedol
Ing. Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 8 poslancov,
kontrolórka obce, účtovníčka obce,
zapisovateľ, riaditeľka ZŠ, zástupca
riaditeľky ZŠ a riaditeľka MŠ.
OZ schválilo:
- program 4. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- 3. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2019
podľa predloženého návrhu,
- Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019,
- Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti MŠ Jablonica za školský rok
2018/2019,
- správu o činnosti kontrolórky obce
za I. polrok 2019,
- konateľke Obecného podniku Jablonica s.r.o. Anne Kolesíkovej odmenu
za rok 2018 vo výške 1000 €,
- prenájom nebytových priestorov
v budove autobusovej stanice za účelom prevádzkovania bufetu za najvyššiu ponúknutú cenu 100 €/mesiac za
celý predmet nájmu, nájomcovi Katarína Adámková, 906 12 Osuské,
- Plán odpadového hospodárstva
obce Jablonica na roky 2016 - 2020.

OZ súhlasilo:
- s predajom časti obecného pozemku v k.ú. Jablonica parc. č. 392/5
o výmere cca. 11 m2 podľa geometrického plánu, ktorý je žiadateľ povinný
predložiť do schvaľovania samotného
predaja, žiadateľovi Mgr. Daniel Krutý,
906 32 Jablonica, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa.
OZ poverilo:
- starostu obce uzatvorením nájomnej zmluvy nebytových priestorov v budove autobusovej stanice za
účelom prevádzkovania bufetu, s nájomcom Katarína Adámková, 906 12
Osuské, na dobu určitú 5 rokov.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých
na 3. riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva konaného dňa 27. 06.
2019,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica a Základnej školy
Jablonica k 30.6.2019,
- Informatívnu správu o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ za 2. polrok školského roka
2018/2019,
- správu nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky,
zostavenej k 31.12.2018, a overenie
súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou
a s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2018.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
informáciami a diskusnými príspevkami z 4. 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

Nová internetová stránka obce

Ako si iste mnohí z vás všimli, najmä tí ktorí pravidelne používajú internet, už
niekoľko týždňov má naša obec novú internetovú stránku, resp. stránku s úplne
novým dizajnom a funkciami. Nový obecný web je oveľa prehľadnejší, modernejší, graficky zodpovedajúci dnešným požiadavkám a taktiež plne kompatibilný
s prenosnými zariadeniami - smartphone, tablet a pod.
Čo sa týka obsahu, tak ten je totožný s predchádzajúcou verziou internetovej stránky, no aj ten postupne prechádza zmenou. Niektoré informácie budú
aktualizované, prípadne aj odstránené, a takisto budú popresúvané jednotlivé
sekcie tak, aby logické členenie stránky bolo čo najviac intuitívne, prehľadné
a jednoduché. Aj z toho dôvodu vás žiadame o trpezlivosť, nakoľko je to popri
ďalších povinnostiach časovo náročná úloha.
Chceli by sme vašu pozornosť upriamiť najmä na novú mobilnú aplikáciu s názvom V OBRAZE, ktorú si zdarma môžete stiahnuť v Google play alebo App
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store. Pomocou aplikácie môžete mať
všetky dôležité informácie z našej
obce ihneď vo svojom mobile. Aplikácia doručí do vášho smartphone
notifikáciu na všetky pridané novinky
a aktuality, vývesky na úradnej tabuli a albumy vo fotogalérii. Takisto
môžete sledovať aj ďalšie obce, ktoré využívajú túto aplikáciu. Čiže, ak
chcete byť o všetkom hneď informovaní bez nutnosti prezerať webovú
stránku, iste oceníte túto jednoduchú
aplikáciu.
Občanov, ktorí nechcú alebo nemajú čas vybaviť niektoré úradné veci
osobne na Obecnom úrade môžu použiť portál ESMAO, kde sa dá všetka agenda vybaviť elektronicky. Túto
možnosť však zatiaľ odporúčame len
občanom s pokročilejšími IT zručnosťami a občianskym preukazom s aktivovaným čipom.

Naďalej sme aktívni aj na sociálnej
sieti Facebook, kde vám prinášame
informácie všetkého druhu z Jablonice, prípadne týkajúce sa obce.
V budúcom roku by sme chceli spustiť aj obecný Instagram, kam by sme
umiestňovali množstvo krásnych fotografií z minulosti aj súčasnosti.
Je informačná éra a chceme, aby
každý občan mal jednoduchý a rýchly prístup k informáciám. Podľa nášho
názoru, len máloktorá porovnateľná
obec má taký informačný tok a tak
dobre informovaného občana, i keď
vždy je čo vylepšiť. Preto budeme
radi, ak nám budete na internete
a sociálnych sieťach aj naďalej verní.

VÍŤAZSTVO
V ČISTOM CHOTÁRI
2019

Mgr. Martin Štvrtecký

Odpoveď ministra dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
ohľadom obchvatu obce
Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpáda Érseka
na list starostu obce ohľadom obchvatu obce, rekonštrukcie ciest a katastrofálneho stavu cestnej dopravy v obci:

Na zasadnutí členov OZ a MAS Podhoran dňa 25. septembra v Prietrži
v osade U Rehušov sa dostalo našej
obci pocty, keď obec Jablonica bola
Občianskym združením Podhoran ocenená 1. miestom v akcii Čistý chotár
2019 spomedzi všetkých obcí združených v Podhorane. Toto ocenenie
patrí všetkým občanom, ktorí sa na
jar akcie zúčastnili - patrí občanom,
ktorým nie je ľahostajný stav a čistota nášho najbližšieho okolia - nášho
chotára. Pomyselné ocenenie patrí aj
občanom a návštevníkom, ktorí jablonický chotár (a nielen ten) udržiavajú
čistý a estetický. Dúfajme, že bude
stále menej tých, „vďaka“ ktorým
môže získať naša obec a jej občania
takéto ocenenie, pretože akcia Čistý
chotár z veľkej časti napráva pochybenia voči životnému prostrediu.
V rámci projektu OZ Podhoran „Čistý chotár 2019“ z Participatívneho
rozpočtu Trnavskej župy sme obdržali vtáčiu búdku a krmítko pre vtáky,
ktoré budú umiestnené na vhodnom
mieste v obci, o ktorom budete informovaní. Takisto máme z tohto projektu prisľúbenú finančnú podporu
pri realizácii výsadby lúčnych trvaliek
v našej obci. Zámer výsadby lúčnych
kvetov bol v rámci prednášky o úprave verejných priestranstiev prekonzultovaný s odborníkmi. O tejto aktivite budete taktiež včas informovaní.
Mgr. Martin Štvrtecký

Poďakovanie TJ
Členovia TJ Tatran Jablonica ďakujú
rodákovi z Jablonice pánovi Ľubošovi
Turanskému za zakúpenie nových
dresov pre hráčov „A“ mužstva.
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viacerí sa stotožnili s myšlienkou, že aj
v ich obci, či meste takáto izba chýba.

Návštevnosť
pamätnej izby
V mesiacoch august – september,
kedy v našej obci prebehlo viacero
kultúrnych a spoločenských akcií, sme
zaznamenali v knihe návštev vysokú
návštevnosť Jablonickej pamätnej izby.
Práve na Obecný deň, 24. augusta 2019 uplynul rok od jej otvorenia.
Veľa návštevníkov si pozrelo izbu počas dvojdňového Historického festivalu remesiel konaného v kaštieli. V
rámci osláv 130. výročia DHZ sme privítali návštevu hasičov z nemeckého
Saubachu a tiež hasičov z iných obcí,
zájazd dôchodcov z Detvya z Malaciek. Cez hodovú sobotu a nedeľu prišli celé rodiny našich „rodákov“, ktorí
žijú v iných obciach a mestách, ale aj
naši občania, ktorí si ešte izbu nestihli
pozrieť. Boli aj takí, ktorí zavítali do

Anna Kováčová, Anna Dingová

izby už viackrát, aby sa im naživo vrátila spomienka na rodičov a starých
rodičov, ako žili a ako bývali. Niektorí
mali pocit, že prišli k nim na návštevu.
Teší nás, že o prehliadku má záujem aj
mladá generácia – študenti SŠ a žiaci
ZŠ. Každej skupine bol podaný odborný výklad a popis starých historických
predmetov. Aj keď práca a život ľudí
bol v obciach a v krajoch podobný,
návštevníkov zaujímalo hlavne motanie konopnej priadze, staré kuchynské
zariadenie, pracovné nástroje, fotografie a hlavne náš jablonický kroj,
spôsob jeho nosenia a tiež výšivky na
konopných plátnach.
O pochvale, spokojnosti a zariadení našej pamätnej izby svedčia zápisy
a poďakovania v knihe návštev. A veru

Záhradkári
na výstave
Dňa 11. októbra 2019 sa naši záhradkári zúčastnili 10. ročníka výstavy ovocia a potrieb pre záhradkárov
Jahrada, ktorá sa konala v Trenčíne.
Tu sme mali možnosť pozrieť si úrodu
pestovateľov, ako aj najkrajšie jablká
z celého Slovenska. Množstvo rôznych druhov ovocných stromčekov,
kríkov, potrieb pre záhradkárov, či
veľa kvalitných produktov od domácich farmárov bolo k zakúpeniu. Výstavu doplnili pekné jesenné aranžmá žiakov a dospelých, tiež boli
pripravené odborné prednášky.
Anna Dingová, SZZ

Činnosť Klubu slovenských turistov v roku 2019
V roku 2019 sa činnosť Klubu
slovenských turistov (KST) Jablonica
riadila plánom podujatí turistických

podujatí,
schválených
výročnou
schôdzou a organizovaných v Malých
Karpatoch, oblasti Záhoria, aj ďalších

regiónoch Slovenska a na južnej Morave.
Z vrcholových podujatí sa naši členovia
sa zúčastnili 66. Slovenského letného
zrazu v Košiciach, vysokohorskej
turistiky
v
Tatranskej
Lomnici
a regionálneho zimného a letného
zrazu. KST Jablonica usporiadal 29.
ročník pochodu „Tri hrady Malých
Karpát“ a 17. ročník Regionálneho
cykloturistického zrazu, tieto podujatia
boli uverejnené aj v celoslovenskom
kalendári podujatí KST. Zapojili sme
sa do akcie Čistý chotár čistením
komunikácie v spolupráci so ZKJ do
Čurajovej doliny a po osadení nových
smeroviek a doplnení nových cyklotrás
bolo opravené značenie trasy na
Suchánku. Okrem toho sa najaktívnejší
členovia
individuálne
zúčastňovali
vlastných
výletov
na
významné
turistické lokality, aj ďalších podujatí,
poriadaných inými organizáciami KST
v rámci celého Slovenska.
Touto činnosťou odbor KST Jablonica
pre svojich členov a tiež aj ostatných
občanov obce zabezpečuje pravidelnú
a všestrannú celoročnú turistickú činnosť, ako aj reprezentáciu obce. Spomeniem podujatia ktorých sme sa spoločne zúčastnili alebo ich organizovali
doteraz a ďalšie, ktoré plánujeme do
konca tohto roku:
Dňa 26. 1. 2019 - 15 účastníkov
z našej obce absolvovalo výstup na
Klenovú.
V sobotu 2. 2. 2019 sme sa zúčastnili
na Regionálnom zimnom zraze v Brezovej.
10. februára 2019 zimný výstup na
Čiernu skalu.
V piatok 22. 2. 2019 sa konala výročná členská schôdza Klubu slovenských
turistov Jablonica. Na nej sme bilancovali činnosť a hospodárenie za rok
2018, schválili plán práce a rozpočet
na rok 2019 a potvrdili zloženie výboru. Po ukončení schôdze bolo podané
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občerstvenie a premietnuté fotografie
z turistických podujatí v minulom roku.
16. 3. 2019 otvorenie 100 jarných
km pochodom na prírodnú pamiatku
Ľahký kameň pri Dobrej Vode s prírodnými terasovitými jazierkami.
23. marca 2019 sme sa zapojili do
akcie Čistý chotár, vyčistili sme cestu (novú cyklotrasu) po Čurajovú dolinu.
20. 4. 2019 sme absolvovali Veľkonočný pochod k Rehušom s návštevou
pamätníka, múzea a rozhľadne.
Dňa 1. 5. 2019 sa peší turisti zúčastnili výstupu na Vápeč a na bicyklom
jazdu Šajdíkové Humence – Senica –
Brezová s návštevou legiovlaku na železničnej stanici.
8. mája 2019 sa v Sobotišti 12 našich turistov zúčastnilo 38. ročníka pochodu na 10, 15 a 30 km trasách.
V sobotu 11. mája 2019 v Studienke
naši členovia absolvovali 20 km trasu
na bicykloch.
V sobotu 26. mája 2019 KST Jablonica v spolupráci s obcou usporiadal
jubilejný 27. ročník pochodu „Tri hrady
Malých Karpát“ a letný regionálny zraz
KST, na ktorom sa zúčastnilo vyše 30
turistov z Jablonice aj západného Slovenska, ktorí absolvovali trasy od 15
do 50 km na zrúcaniny hradov Korlátka, Ostrý Kameň a Dobrá Voda aj
k zrúcanine kláštora Katarínka s expozíciou lesnej železnice.
V dňoch 27. až 30. júna 2019 sa naši
turisti zúčastnili zrazu vysokohorských
turistov KST T. Lomnica. Absolvovali
náročné výstupy na tatranské vrcholy.
V dňoch 1. až 7. júla 2019 sa 27
našich turistov Zúčastnilo 66. Slovenského letného zrazu v Košiciach.
V rámci zrazu sme absolvovali trasy
v okolí Košíc, návštevu Jasovskej jas-

kyne, aj ďalšie zaujímavé túry a sprievodné podujatia.
Dňa 20. 7. 2019 pri príležitosti 139.
výročia narodenia M. R. Štefánika položenie kytice a cyklotúra „Za Štefánikom na Bradlo“ – 25. ročník, s programom pozorovania slnka v spolupráci
so Sobotišskými astronómami,
V sobotu 10. 8. 2019 pešia túra
a cyklotúra na trasách pochodu Brezovská špacírka.
Dňa 29. augusta 2019 cykloturisti
a peší turisti absolvovali pochod Senická mašírovka na trase Senica Smrdáky - Rybky - Rovensko – Kunovská priehrada - Senica.
KST Jablonica z poverenia komisie
cykloturistiky pri Regionálnej rade KST
Senica a v spolupráci s obcou usporiadal 17. ročník Regionálneho zrazu
cykloturistov, ktorý sa uskutočnil 31.
8 až 2. 9. 2019. V rámci neho sa uskutočnila cyklotúra po stopách lesnej železnice na trase Suchánka –Katarínka
– Dobrá voda - Jablonica. Individuálne
niektorí účastníci absolvovali ďalšie
trasy v Karpatoch. V čase zrazu sa konal festival „Návrat remesiel a histórie
v kaštieli Jablonica“ a účastníci mali aj
možnosť jeho návštevy.
15. 09. 2019: Po stopách Márie Terézie 24. ročník – cyklotúra na trase
Holíč kaštieľ, kaplnka a žrebčín Kopčany a po hrádzi Moravy prehliadka výstavby mostu cez rieku, ktorý bol slávnostne otvorený v utorok 20.10.2019.
Dňa 13. 10. 2019 sme sa zúčastnili pochodu Slováckymi vinohradmi na

trase Mutěnice - Rohatec – Pod Dubňanskú horu – Mutěnice.
Do konca tohto roka ešte plánujeme 9. 11. 2019 účasť na 20. ročníku
pochodu chodníkom Viktora Beniaka
na Branč a 31.12. 2019 tradičný silvestrovský výstup na Záruby ako rozlúčku s uplynulým turistickým rokom.
Touto činnosťou KST Jablonica zabezpečuje aktívne trávenie voľného
času občanov, reprezentuje dobré
meno našej obce i medzi turistami
a ostatnými obyvateľmi regiónu aj Slovenska i v zahraničí.
Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým, ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne členom výboru a ostatným členom KST.
Poďakovanie patrí aj vedeniu ZKJ za
spoluprácu a pomoc poskytnutím kynologického areálu a zariadení pre
poriadanie regionálneho zrazu a cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie je možné okrem príspevkov
členov aj vďaka finančnému príspevku
obce na hlavné celoslovenské podujatia, ako aj príjmom z príspevkov 2 %
daní od dobrovoľných darcov, ktorým
treba tiež poďakovať za pomoc, ktorá
umožnila finančne zabezpečiť poriadanie uvedených podujatí.
Viac sa o uskutočnených aj plánovaných podujatiach a histórii KST
môžete dozvedieť tiež na facebooku
skupiny KST Jablonica a na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk
v rubrike „Združenia a organizácie –
Klub slovenských turistov“, kde si tiež
môžete pozrieť fotografie z uvedených
podujatí KST Jablonica a ďalšie informácie o našej činnosti.

Stanislav Hamerlík
predseda KST Jablonica

Návšteva z Jednoty dôchodcov Detva
Sobota 14. septembra 2019 príjemná, slnečná, nabitá udalosťami obce Jablonica.
Jednou z nich bola aj vzácna návšteva seniorov z Jednoty dôchodcov Detva. Návšteva
bola recipročná za našu návštevu v Detve 18. mája toho roku.
Sme radi, že termín návštevy si
zvolili, keď naša obec bola dôstojne pripravená, prezentovala
spoločenské podujatia 130. výročie DHZ, 120. výročie otvorenia
železničného spojenia Jablonica –
Brezová. Navštívili aj náš kostol
a svätá omša bola odslúžená na
ich želanie. Mali bohatý program.
Veríme, že sa v našej obci,
v našom klube cítili tak príjemne, ako my v máji u nich v Detve.
O príjemnú atmosféru, privítanie
a pohostenie sa zaslúžil výbor
a veľa ďalších členov Jednoty dôchodcov, tvorili zohratý, obetavý
tím. Patrí im vďaka.
Rudolf Krchňavý

4. septembra 2019 - príchod priateľov z JD Detva do Jablonice.
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OSLAVA KRÁSNEHO JUBILEA
130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Jablonici

14. september 2019 bol významným
a slávnostným dňom pre dobrovoľných hasičov, kedy sme oslávili krásne
a vzácne jubileum – 130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru
v Jablonici.
Naši predkovia založili hasičský zbor
26. 9. 1889, aby spoločnými silami

mohli ľuďom pomáhať proti ničivým
požiarom či iným živelným pohromám. V dobe svojho vzniku bol zbor
vystrojený a vyzbrojený jednoduchou
technikou, postupne sa dopĺňal a v celej svojej histórii nikdy nezanikol. Za
130 rokov sa v zbore vystriedalo mnoho obetavých hasičov, veľa vecí sa

zmenilo, pribudla spoľahlivá technika.
Všetkým generáciám však patrí veľké
poďakovanie.
Slávnostnou
členskou
schôdzou
začala oslava, ktorej sa zúčastnili aj
vzácni hostia: starosta obce Ing. Silvester Nestarec, viceprezident DPO
SR Zoltán Tancozs, zástupcovia ÚzV

NAŠA JABLONICA / september - október 2019 / www.jablonica.sk

7
DPO Senica Marián Mudroch a Peter
Bízek, starosta obce Osuské Ing. Anton Fiala, bývalá starostka obce Alena
Hazuchová, zástupcovia okrsku Jablonica: DHZ Cerová, Hradište pod Vrátnom, Hlboké, Plavecký Peter, Prietrž,
Prievaly a delegácia hasičov z nemeckého Saubachu.
Po slávnostnom príhovore predsedu
DHZ Ing. Vladimíra Šimka, vyjadrili
poďakovanie aj prítomní hostia za aktívnu činnosť, za spoľahlivosť a účinnú
pomoc pri požiaroch i iných živelných
pohromách, ktoré obec v posledných
rokoch postihovali.
Pri príležitosti 130. výročia bolo
33 členov povýšených do vyšších
hodností, 26 členov si prevzalo Stužku
za vernosť 10, 20, 30, 40 rokov. Stužku
za vernosť 60 rokov za nášho nedávno
zomrelého člena Silvestra Pinkavu
prevzala jeho manželka. Naši nemeckí
priatelia - hasiči si prevzali pamätnú
plaketu. Ďakovný list ÚzV DPO Senica
si prevzali Ing. Lukáš Chovanec, Radka
Oravcová, Ing. Katarína Vrábelová
a Vladimír Regásek ml. Medailu za
príkladnú prácu si prevzali Peter
Žák, Pavol Piskla, Stanislav Žák ml.,
Ľubomír Peterka, Branislav Máčalka,
Ing. Silvester Nestarec. Medailu za
zásluhy Mgr. Stanislav Oravec, Milan
Slováček a Jozefína Janovcová. Pri
príležitosti 130. výročia DHZ Jablonica,
viceprezident DPO SR Zoltán Tancozs
nám odovzdal Stuhu k Čestnej zástave
DPO SR. Z jeho rúk si prevzal veliteľ
DHZ Peter Vrábel Medailu Miloslava
Schmidta „Za zásluhy o výcvik“.
Prezídium DPO SR povýšilo predsedu
DHZ Ing. Vladimíra Šimka, do hodnosti
inšpektor.
Slávnostným obedom bola ukončená
prvá časť našich osláv. Položením venca vďaky na miestnom cintoríne sme
si uctili zosnulých členov DHZ.

8

V popoludňajších hodinách sa sprievod hasičov premiestnil na námestie.
Čelo sprievodu tvorila hudba Funny
Fellows oblečená v dobových uniformách na historickom aute DA Walter
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Comerecial z Púchova. Za nimi pochodovali uniformovaní hasiči domáci
a hostia. Pred tribúnou podal hlásenie
o slávnostnom nastúpení hasičských
jednotiek veliteľ DHZ Peter Vrábel sta-

rostovi obce Ing. Silvestrovi Nestarcovi. Starosta obce v príhovore vyzdvihol spoľahlivú prácu hasičov nielen po
stránke požiarnej ochrany, športovej
činnosti a reprezentácie obce, ale aj
pri organizovaní kultúrnych podujatí.
Po slávnostnej časti čakalo návštevníkov veľké množstvo historickej i novej
techniky, s ktorou sa predstavili hasiči
z blízkych i vzdialenejších zborov, za
čo im patrí naše poďakovanie.
Ukážky z činnosti otvorili naši najmenší hasiči, ktorí hasili vlastnoručne
vyrobenú bytovku. Ako sa hasilo voľakedy za pomoci konskej striekačky nám ukázali hasiči z Unína. Ako
sa vyvíjala výstroj a výzbroj od roku
1999 až po rok 2019 nám ukázali naši
domáci hasiči pod názvom Evolúcia
hasiča, tiež zaujímavá bola ukážka D
programu- kultúra hasenia. Naši hasiči v spolupráci s HaZZ Senica pripravili ukážku dopravnej nehody a vyprosťovanie ranených z auta. Hasenie
lesného požiaru s vozidlom BVP-1 sa
predstavili hasiči z DHZ Pole. Pozrieť
sme si mohli aj ich techniku Hummer
H3, MAN TGX a VW Transportér. Medzi množstvom hasičskej techniky
návštevníci mali možnosť zhliadnuť
aj techniku AS16 Praga RN z Hlbokého, Aviu A31 z Prietrže, Iveco Daily
z Plaveckého Petra, CAS32 Tatru 815
z Prieval, Nissan Navaru z Hradišťa
pod Vrátnom, trabant, Zetor 15 a bohatú zbierku historických čerpadiel
z Cerovej, CAS30 Tatru 815, Polaris
RANGER XP800, Mercedes Atego zo
Senice, CASK25 Liaz z Dolné Dubové, GAZ 69 M z Rybiek, CAS16 Praga
V3S z Častkova. Svoju CAS 25 Škoda
706 RTHP predstavil aj náš hasič Filip
Ladányi. Nechýbala ani naša technika
Iveco Daily, CAS32 Tatra 148 a Peugeot Boxer.
Novú štvorkolku, ktorá bola zakúpená z našich vlastných prostriedkov
odovzdal predseda DHZ Ing. Vladimír
Šimek veliteľovi DHZ Petrovi Vrábelovi. Naši hasiči okrem hasenia požiarov
a pomoci pri živelných pohromách,
za posledných 10 rokov odpracovali
veľké množstvo brigádnických hodín
a pomáhali na rôznych úsekoch. A tak
naša zásahová jednotka je vybavená
novým pomocníkom, ktorý je výsledkom našej činnosti a bude môcť rýchlo a pružne reagovať na akúkoľvek
udalosť.
Naša slávnosť bola obohatená aj
o hodinový koncert hudby Funny Fellows, nechýbali ani zaujímavé hry
a činnosti pre deti v detskom kútiku.
V peknom slnečnom počasí nechýbalo
ani bohaté občerstvenie.
Všetky praktické ukážky zo zásahov
hasičov veľmi dôkladne predstavil
a moderoval veliteľ zboru Peter Vrábel.
Oslavu 130.výročia sme ukončili večer tanečnou zábavou, kde do tanca
i na počúvanie hrala skupina Miniband
zo Smrdák. Ďakujeme všetkým, ktorí
si našli čas a prišli s nami osláviť naše
vzácne jubileum.

Anna Dingová, DHZ
Foto: Milan Dermek
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120 ROKOV TRATE
Jablonica - Brezová pod Bradlom
V sobotu 14. 09. 2019 mala svoj veľký deň železničná trať Jablonica - Brezová pod Bradlom, ktorá už 120 rokov
slúži(la) obyvateľom a návštevníkom
regiónu. Pri tejto príležitosti pripravil
a vypravil Klub priateľov železníc Trnavy v spolupráci s partnermi mimoriadny historický vlak. Pre hostí cestujúcich
vlakom a pre domácich zvedavcov pripravila obec Jablonica krátky program,
v ktorom vítal folklórny súbor Jabloničanka spevom a krásou jablonického
kroja cestujúcich. Publiku sa prihovoril aj starosta obce Ing. Nestarec spolu s predsedom KPŽT Trnavy a okolia
a príslušníkmi ŽSR. Prítomní páni nám
priblížili históriu trate, jej využitie
a spomienky spojené so železničnou
dopravou na tomto úseku. Po úvodných nostalgických slovách s nádychom nádeje budúceho využitia trate
na pravidelnú dopravu vystúpili žiaci
Základnej školy v Jablonici s hudobným programom. V poobedných hodinách mali možnosť cestujúci mimoriadnym vlakom navštíviť v Jablonici oslavy
130. výročia DHZ Jablonica a Jablonickú pamätnú izbu.
Ktovie kedy zase v Jablonici budeme
opäť počuť „vyzváňajúce“ závory na
železničnom priecestí? Uvidíme... Každopádne, trať Jablonica - Brezová pod
Bradlom nie je len z kusov železa, ale
aj z kusov spomienok na cestovanie do
práce i školy, na výlet či príbuzným.
Mgr. Martin Štvrtecký

NEVŠEDNÉ STRETNUTIE

Obec Jablonica, v spolupráci s vystavujúcimi autormi usporiadala slávnostné otvorenie výstavy v hodový
piatok 20. septembra v Malej zasadač-

ke Domu kultúry v Jablonici. Výstavu
bolo možné navštíviť počas hodového
víkendu a bola sprístupnená aj cez nasledovný pracovný týždeň.

Stretnutím sme nazvali výstavu, na
ktorej sa prezentoval výber z tvorby
11 autorov, profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov, žijúcich alebo
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pôsobiacich v našej obci. Názvom výstavy sme chceli nielen opísať moment
nášho zídenia sa, ale aj symbolicky vyjadriť zážitok zo vzájomného pôsobenia vystavených diel a ich „stretnutie“
s návštevníkmi výstavy.
Výber z diel predstavoval pestrosť
nášho videnia a vnímania sveta. Námety obrazov a techniky vyhotovenia
boli rozmanité. Spájala ich spoločná
túžba po výtvarnom vyjadrení. Zaznamenať vnem, zážitok, sen alebo svoju predstavu a premeniť ich na obraz
vyžaduje nielen pozorovací talent, vysokú mieru citlivosti, ale aj remeselnú
zručnosť, trpezlivosť, pokoru, svedomitosť a vytrvalosť.
Vystavujúcimi autormi boli Anna
Olšovská,
Magdaléna
Tomková,
Oksana
Paliy,
Jana
Petrovičová,
Veronika Čmaradová, Ľudmila Pilná,
Vladimír Jánošík, Ján Mihel, Ľudovít
Hološka, Šimon Hološka a Ivan Pilný.
Vystavujúci autori nadobudli svoje
zručnosti rozličnými cestami. Niektorí
sa vzdelávajú sami, iní sa rozhodli pre
štúdium na Základnej umeleckej škole v Senici, pod vedením pána učiteľa
Štefana Ortha, podaktorí absolvovali
štúdium na Škole úžitkového výtvar-
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níctva v Bratislave a na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave alebo
na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Hoci sa autori výtvarným vzdelaním
a svojím profesijným zameraním líšia,
spája ich zaujatie výtvarným umením
a sebarealizácia v ňom. Výstava bola
pre nás autorov nevšedným stretnutím, ktoré sme sa pokúsili sprostredkovať aj jej návštevníkom.
Mgr. art. Ľudmila Pilná
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dením p. Anny Kováčovej, ktoré zaspievali, zahrali a zatancovali ľudové
piesne. Príjemnou povinnosťou pre
starostu bolo blahoželanie jubilujúcim
manželským párom, ktorí spoločne
prežili všetky svoje radosti i starosti.
Zlatú svadbu oslávili:
Marián a Marta Andrášikovci,
Ján a Mária Hlásničkovci,
smaragdovú svadbu:
Valentín a Mária Žákovci,
Štefan a Emília Horvátovci a
diamantovú svadbu:
Július a Jozefa Komárkovci.
Po zápise do pamätnej knihy obce
nasledovalo sólo manželských párov
tak, ako na riadnej svadbe. Všetkým
srdečne blahoželáme! Žiaľ niektoré
manželské páry sa museli ospravedlniť zo zdravotných dôvodov a samozrejme aj im blahoželáme.

STRETNUTIE SENIOROV 2019
Zase po roku nastal október - kalendárny mesiac, ktorý si ctí striebristé vlasy našich seniorov, mozole ich
rúk a životné skúsenosti premietnuté
v tvárach.

V našej obci sme si uctili najstaršiu generáciu pozvaním na tradičné
sobotné posedenie. Na úvod zazneli
krásne slová z úst starostu obce Ing.
Nestarca a moderátorky p. Dingo-

vej. V tomto roku zavítal medzi hostí
aj pán farár Roman Stachovič, ktorí
sa taktiež prihovoril seniorom. Veľmi
pekným a milým prekvapením bolo
vystúpenie krojovaných detí pod ve-

Po úvodnom programe už sa naplno
ujala taktovky Osuská kapela, ktorá
roztancovala a rozospievala prítomných návštevníkov známymi aj menej
známymi evergreenmi až do samotného večera.
Tematická jesenná výzdoba ladila
atmosféru októbrového podvečera
a symbolicky dokreslovala čaro jesene života, no naši seniori opäť ukázali, že sa vedia spoločensky zabaviť
a tí, ktorým to zdravotný stav dovolí, aj vyzvŕtať na tanečnom parkete.
Na všetkých i tých, ktorí sa nemohli
zúčastniť, sa tešíme v plnom zdraví
o rok alebo pri iných spoločenských
príležitostiach.
Mgr. Martin Štvrtecký
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HODOVÁ SVÄTÁ OMŠA
V nedeľu 22. 09. 2019 sa, ako každoročne v našej obci, opäť slávili hody.
Pri tejto príležitosti sa v našom krásnom kostole rímskokatolíckom slávila
slávnostná svätá omša, ktorú slúžil
náš duchovný otec Roman Stacho-

vič. Slávnostnú svätú omšu spestril
i zástup krojovancov. Prítomný bol aj
pán starosta Ing. Silvester Nestarec
s manželkou. Celú hodovú omšu zdokumentoval pán Ján Jastráb, za čo mu
patrí veľké poďakovanie.

Poďakovanie patrí všetkým krojovaným, ktorí sa zišli v hojnom počte
a boli ozdobou nášho chrámu počas
slávnostnej hodovej omše. Verím, že
i o rok alebo počas ďalších sviatkov
uvidíme v našom kostole minimálne
taký početný zástup krojovancov, ako
tomu bolo na hody.
Ešte raz vám všetkým patrí vďaka!
Mária Huková
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Príhovor pána farára
Drahí bratia a sestry,
Keď sme okolo sviatku Všetkých
svätých a Dušičiek navštívili cintorín,
mohli sme vidieť množstvo zapálených
sviec a kahancov. Ich svetlo nám pripomína, že život na zemi nekončí smrťou, ale pokračuje vo večnosti a preto
sa modlíme za našich zosnulých, aby
im svietilo večné svetlo v nebi a ich
duše aby spočinuli v Božom pokoji,
v Božej náruči. Prosíme milosrdného
Boha za odpustenie ich hriechov a časných trestov.
Symbolika svetla, ktoré prežaruje
tmu, sa často používa najmä počas
najväčších kresťanských sviatkov. Na
Vianoce nám zažiari v betlehemskej
noci svetlo, ktorým bude narodenie
Ježiša Krista, Božieho Syna. Na Veľkú
noc vzkriesený Kristus – svetlo sveta
– zažiari počas Veľkonočnej vigílie cez
symboliku zapálenej veľkonočnej sviece – paškála. A počas Adventu, ktorý
je pred nami a začne tento rok v nedeľu, prvého decembra, nám zase adventný veniec so štyrmi sviecami bude
pripomínať našu bdelosť, s akou máme
očakávať toho, ktorý prichádza ako
malé dieťa, ale ktorý príde ešte raz na
tento svet ako náš Pán a vládca celého
vesmíru.
Prvou adventnou nedeľou teda začneme prípravné obdobie na Vianoce.
Je to čas radostného očakávania príchodu nášho Spasiteľa. Pravá radosť

môže prameniť len z čistého a pokorného srdca a preto nás Cirkev vyzýva
aj ku kajúcnosti, aby sme si vykonali
dobrú a úprimnú sv. spoveď a snažili
sa obdarovať svojich najbližších, ale aj
chudobných a núdznych prejavmi lásky. Veď Vianoce sú o Bohu – Láske,
ktorá sa nám zjaví v narodení Božieho
Syna pre všetkých ľudí. A túto Božiu
lásku máme aj my napodobňovať tým,
že sa vieme znížiť k druhým a poslúžiť im aj vtedy, keď sa treba zrieknuť
vlastných plánov. Ako povedal Svätý

Otec František, pravá láska sa nedá
improvizovať, ale ju treba denne živiť
a veľa do nej investovať.
Veľmi ma potešilo v týchto dňoch to,
keď ma poprosili jedni starší manželia
na dôchodku, aby som ich zosobášil.
Aj kvôli určitým nepriaznivým okolnostiam z minulosti boli sobášení len
civilne a teraz túžia byť manželmi aj
pred Bohom. Pred štyrmi rokmi on
veľmi vážne ochorel a jeho manželka veľmi prosila Pána Boha za jeho
uzdravenie. Dnes má istotu, že ju Boh
vypočul a tak sa obaja rozhodli, že si
v tomto mesiaci november povedia
svoje áno pred Bohom v našom Jablonickom kostole a po dlhých rokoch
sa vyspovedajú a prijmú Pána Ježiša
v Eucharistii a vo sviatosti manželstva.
Bude to pre nich tá najkrajšia príprava
na Advent a Vianoce – príchod Ježiša
Krista.
Prajem Vám, milí priatelia, aby ste
prežili Advent s radosťou v srdci, očistenom od hriechov dobrou svätou spoveďou a konaním dobrých skutkov stali
sa svetlom pre druhých, najmä tým,
ktorí sú smutní, opustení, chorí alebo
znechutení. Tí starší si určite spomínajú na adventné roráty, kedy sa skoro
ráno so zapálenými lampášmi chodilo
na sv. omše do kostola. Aj naša dobrá
a pravidelná ranná modlitba nám môže
pomôcť prežiť Advent nie komerčne
a zháňaním rôznych vecí, ale viac duchovne, aby sme nezabúdali počas dňa
na Pána, ktorý je svetlom a chce zažiariť v našich srdciach a rodinách.
Roman Stachovič

NAJMLADŠÍ EKOAKTIVISTI

Poďakovanie
za úrodu v kostole
Plody svojich záhrad, aranžmá
a krásne umelecké výtvory z nich výjavy Najsvätejšieho srdca Ježišov-

ho, Panny Márie, siluetu Bohorodičky
a erb obce s biblickým motívom Adama a Evy - vystavili občania a záhradkári ako poďakovanie za úrodu v tomto
roku. Odslúžená bola aj ďakovná svätá
omša.

Mgr. Martin Štvrtecký

Justi, Peťko, Paja a Kaja sa rozhodli, že nebudú čakať na
jarnú akciu „Čistý chotár“ a pustia sa do práce hneď. Hnevá ich množstvo odpadkov, ktoré sa povaľujú pri cestách
a chodníkoch, preto sa v škole dohodli, že založia krúžok
s názvom Ekoaktivisti. Stretávajú sa každý piatok po škole,
aby vyrazili na prechádzku dedinou a pozbierali, čo za týždeň pribudlo. Na fotke vidieť výsledok iba hodinového snaženia. Samozrejme, že doma odpad poctivo vyseparujeme.
Naša prezidentka na klimatickom samite OSN povedala,
že sme prvou generáciou, ktorá cíti dosah svojich bezohľadných činov a môžeme byť poslednými, ktorí s tým môžu
niečo urobiť. A myslím, že by zo zodpovednosti našich detí

by mala radosť aj mladá aktivistka Gréta Thunbergová. Je
úlohou nás rodičov, aby sme deti viedli k ekologickej zodpovednosti, ktorá už konečne začína prenikať do všetkých
oblastí nášho života.
Mgr. Lucia Bulganová
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NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ
Nakoľko nám z predchádzajúceho
čísla „vykĺzla“ reportáž z nočnej hasičskej súťaže, prinášame ju v tomto čísle.
Opäť po roku zavítali do našej obce
dobrovoľní hasiči z nášho okresu, ale
aj zo širokého okolia, aby sa zúčastnili
7.ročníka veteránskej súťaže a 13.ročníka nočnej súťaže. Za denného svetla
súťažili veteráni so striekačkami PS 8
a PS 12, ktoré boli vyrobené do roku
1979. So striekačkou PS 8 súťažilo 5
družstiev s nasledovným umiestnením:
1.miesto Rybky čas 39,43s, 2.miesto
Hradište pod Vrátnom čas 41,60s,
3.miesto Cerová čas 42,84s, 4.miesto
Jablonica II. čas 46,06s, 5.miesto Jablonica I. čas 54,16s.
So striekačkou PS 12 súťažili 4 družstvá: 1.miesto Rybky čas 34,04s,
2.miesto Hradište pod Vrátnom čas
39,25s, 3.miesto Šelpice čas 39,43s,
4.miesto Cerová čas 40,91s. Víťazné
družstvá si prevzali poháre.
13.ročníka nočnej hasičskej súťaže sa
zúčastnilo 14 družstiev žien a 22 družstiev mužov. Súťažiace družstvá privítal
starosta obce Ing. Silvester Nestarec
a zaželal im veľa športových úspechov.
Po 22,00 hod. bola odštartovaná súťaž,
v ktorej družstvá súťažili v požiarnom
útoku s vodou z dvoch základní na dva
pokusy, z ktorých sa počítal ten lepší.
Súťažiace ženy sa umiestnili nasledovne: 1.miesto Radimov čas 24,12s,
2.miesto Holíč čas 26,89s, 3.miesto
Plavecký Štvrtok čas 27,41s, 4.miesto
Kúty, 5. Kúty 2 zlepeňáčky, 6. Prašník,
7. Podbranč, 8. Gbely, 9. Sološnica, 10.
Sekule „A“, 11. Bíňovce, 12. Štefanov,
13. Sekule „B“, 14. Dojč.
Výsledky muži: 1.miesto Prašník čas
19,40s, 2.miesto Radimov čas 19,79s,
3.miesto Podbranč čas 20,89s, 4.miesto
Pata, 5. Jablonica čas 21,80s, 6. Kúty,
7. Schaeffler Skalica „B“, 8. Báhoň, 9.
Jablonica „Tí krajší“ čas 22,90s, 10. Bíňovce, 11. Prievaly „A“, 12. Sološnica,

13.
15.
17.
20.

Holíč, 14. Schaeffler Skalica „A“,
Plavecký Štvrtok, 16. Prievaly „B“,
Voderady, 18. Gbely, 19. Letničie,
Dojč, 21. Šelpica a Popudinské

Močidľany. Víťazné družstvá boli ocenené peknými pohármi. V tomto roku
Putovný pohár starostu obce Jablonica
získalo družstvo mužov z DHZ Prašník
s najlepším časom 19,40s.
Naša nočná súťaž bola aj v tomto
roku zaradená do Záhoráckej hasičskej ligy /ZHL/ a z uvedených družstiev
v nej súťažilo 9 družstiev žien a 8 družstiev mužov. Naši muži v tejto súťaži
ZHL sa umiestnili na peknom 2.mieste
s časom 21,80 s.
Priebeh súťaže diváci sledovali aj na
videoprojekcii a pred súťažami si mohli
pozrieť aj činnosť našich hasičov. Poďakovanie patrí všetkým súťažným družstvám, ktoré súťažili bez problémov
a vzorne reprezentovali svoje zbory.
Ďakujeme aj nášmu výbornému moderátorovi a DJ Igorovi Dobrovodskému,

ktorý vytvoril tú pravú súťažnú atmosféru. Poďakovanie taktiež patrí členkám SČK pani Márii Šimkovej a Valérii
Gažovej za vykonávanie dobrovoľnej
zdravotnej služby počas podujatia. Za
spoluprácu ďakujeme PD Záhorie Jablonica, obci, rodine Zavadilovej, pánovi
Jozefovi Jurovatému.

Sme radi, že si súťaž prišlo pozrieť
veľa našich i cezpoľných fanúšikov.
Stánky s občerstvením ponúkli prítomným nielen alko a nealko nápoje, ale aj
cigánsku pečienku, guláš z diviny a grilované ryby. Noc bola teplá a na osvieženie nám spadlo aj pár kvapiek dažďa.
Súťaže sme pripravovali nie len pre
súťažiacich, ale aj pre všetkých prítomných tak, aby sa v prostredí parku cítili čo najlepšie. Veríme, že bolo na čo
pozerať, lebo súťažné družstvá v sťažených podmienkach podávali naozaj
výborné výkony.
Letné obdobie uplynie veľmi rýchlo
a nás čaká príprava na oslavu 130.výročia založenia DHZ v Jablonici, ktorá sa
uskutoční 14.septembra 2019. Aj touto
cestou srdečne všetkých pozývame.
Anna Dingová, DHZ

Jablonické deti na
zápase Európskej ligy
Neslušné správanie fanúšikov Slovana a ich uzatvorený štadión pre dospelých dal možnosť deťom navštíviť zápas Európskej ligy vo futbale SLOVAN
- WOLHERHAMPTON. Túto možnosť
využili aj futbalové talenty prípravky
a žiakov Jablonice doplnené o žiakov
ZŠ. Zápas sa uskutočnil 24.10.2019
o 19.00 na novom štadióne Slovana
Bratislava. 30 detí + 3-člený sprievod
si užívali fantastickú atmosféru zaplneného štadióna.
Aj napriek prehre domáceho mužstva
dúfame, že si deti odniesli príjemný
futbalový zážitok, ktorý ich motivuje
v ich ďalšej futbalovej kariére.
Vladimír Masár
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Poviedky
MEDVEĎ
Dnes som nebežal. Nie, že by sa mi nechcelo, iba som
si povedal, že si naplno vychutnám prechádzku nádhernými zákutia našej priehrady. Bolo šesť hodín popoludní,
keď som šliapal hore cestou. Mám na to presne hodinu,
ani o minútu viac. Presne o siedmej totiž zapadá slnko
a ak budem mať šťastie, stihnem urobiť zopár pekných
záberov. Každý večer sa o to pokúšam, no na dobrý záber si vraj treba počkať, tak čakám. Mobilný telefón mám
pre istotu v pohotovosti. Čo keby sa tam zjavilo niečo zaujímavé, napríklad srna, zajac, alebo nebodaj medveď,
o ktorom celá dedina už mesiac rozpráva. Traja ľudia ho
vraj videli, no nik ho nestihol odfotografovať. Musí to byť
veľmi rýchly medveď, minimálne ako puma. Náhle čosi
vyletelo z kríkov. Trhlo mnou, srdce sa mi rozbúšilo ako
zvon na kostolnej veži. Usmial som sa a pokrútil hlavou,
pri pohľade na miznúceho bažanta. Nad hlavou mi krúžil
jastrab. Zrejme ho zaujala vyľakaná korisť a tak čakal
na správny okamih. S vyvrátenou hlavou som pozoroval
jeho plachtenie. Točil sa v kruhu ako ja, lenže to jeho točenie sa, malo aspoň nejaký význam. Bojoval o prežitie,
zatiaľ čo ja som sa utápal vo vlastnej zbytočnosti. Zrazu
mi to došlo.
Hodil som sa na štyri a vbehol som do húštiny. V momente mi narástli chlpy, mal som ich úplne všade. Svrbelo ma celé telo. Uháňal som hlbšie do lesa. Čím väčšmi
som sa vzďaľoval od ľudských obydlí, tým viac mi silneli
zmysly. Počul som každé prasknutie, každý pohyb, ktorý
ponúkal les. Videl som detaily o ktorých som doteraz netušil, že existujú. V nose sa mi miešali pachy, ktoré som
nedokázal identifikovať. No ich aróma ma priťahovala
ako magnet. Nevedel som im odolať. Aj keď som sa všemožne snažil, bolo to silnejšie než ja. Pristihol som sa,
ako rabujem cudzí včelín. V pažiach mi prúdil estrogén,
mal som zrazu silu ako býk. Nevnímal som nič, iba vôňu
medu, ktorá ma privádzala do šialenstva. Drevené dosky
neboli žiadnou prekážkou. Rozmetal som ich ako papier.
Všade okolo mňa bzučali včely. Cítil som ich hnev, chystali sa zaútočiť. Bolo im jedno, že pri tom zomrú. Samovražední atentátnici, napadlo mi, keď sa mi do brucha
zabodlo prvé žihadlo. Stál som na zadných a hltavo lízal

Miroslava Búrana
med. Štípali ma všade, na hlave, na bruchu, aj na chrbte. Mal som pocit, že musím znášať všetku bolesť sveta. Čím rýchlejšie som lízal, tým viac ma bodali. Bolesť
neustávala, práve naopak, stupňovala sa. Keď už sa to
nedalo vydržať, otvoril som oči. Striaslo ma. Pomaly som
precital. Sedel som na hrádzi a v ruke zvieral mobilný
telefón. Obzrel som sa naokolo, či ma nik nesleduje. Našťastie tam nikto nebol. Po včelách ani chýru ani slychu.
Hučalo mi v ušiach. Až po chvíli som si uvedomil, že mi
na odhalených častiach tela, postupne navierajú štípance od komárov. Pozviechal som sa a šliapal zahanbene
domov.
„Byť medveďom je riadna fuška,“ pomyslel som si
a zotrel som zvyšky medu z mojich úst.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

HRDLIČKA
Bežím a nie som Forrest Gump. Bežím a nie som ani
pes Gump. Bežím pomaly, z nohy na nohu, sotva sa vlečiem. Vtedy ju uvidím. Zosadne z bicykla, ako hrdlička zo
stromu a začne bežať. Drží sa riadidiel a letí. Mám pocit,
akoby sa vznášala, ale možno je to naozaj. Poznám ju
z videnia. Dávnejšie som ju stretol v meste. Ťažkopádne
kráčala opierajúc sa o palice. Taká mladá a tak vážne
chorá, prišlo mi jej ľúto. No ona na sebe nedala nič znať.
Pri pozdrave sa iba zdvorilo usmiala a letela ďalej. Nič
o nej neviem, ani ona o mne nič nevie. Bežím ďalej, slnko ma šteklí za uchom. Hrdlička za mnou lieta hore-dolu. Je mojou kotvou, stálicou, ktorá ma poháňa vpred.
Stretávam ju každý deň v tú istú hodinu. Som ťažký,
nenávidím behanie, ale vďaka nej to nevzdávam. Ani ona
sa nevzdáva. Prší jej do očí, fúka do uší, ale aj tak neprestáva. Je mi zima, strasie ma. Pozorujem jej krídla,
ako plachtí. Zdá sa, že mi na oblohu píše odkaz. Snažím
sa ho rozšifrovať, ale kým sa mi to podarí, zmažú ho cudzie lietadlá. Prichádza jeseň a ja stále bežím, z nohy na
nohu. Slnko už nesvieti, ale hrdlička ešte stále lieta. Keď
zosta(r)nem, naučí ma lietať. Možno...

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom

Autor poviedok: Miroslav Búran
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K

ULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA

u

10. 11. 2019 15:00 - 20:00

FARSKÉ POSEDENIE
PRI CIMBALE

hrá Art Music
Orchestra z
Červeníka,
KD

v

hrá ľudová hudba Pláňava zo Skalice,
hlavný hosť Pavel Helan - gitarista
a spevák, finalista súťaže Československo má talent, v KD

u

16. 11. 2019 od 15:00
JABLKOVO- ORECHOVÉ HODY
(Únia žien Jablonica)

vystúpia FS Jabloničanka a FS Modrančanka,
do tanca hrá skupina Meteor
v KD

u

5. 12. 2019

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
priestranstvo pred KD

u

6. 12. 2019

u

7. 12. 2019

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
O POHÁR STAROSTU OBCE
V KD
ZÁBAVA TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY
JABLONICA
V KD

u

15. 12. 2019

VIANOČNÝ KONCERT A VIANOČNÉ
TRHY

S

POLOČENSKÁ KRONIKA - september a október

Dožívajú sa:

h70 rokov:

Lýdia Fuknová
Mária Hlásničková
Marta Mihalovičová

h75 rokov:
Mária Žáková
Milan Valent

h80 rokov:

Anna Harasníková
Kristína Janšáková

h85 rokov:
Július Komárek
Alojz Veselý

hNarodili sa:g
Adam Nestarec
Nela Lukáčková
Victoria Čapliarová

hZosnulí: g
Ľudmila Bartošová vo veku 84 rokov
Anna Hološková vo veku 81 rokov
Margita Jurkovičová vo veku 82 rokov
Jaroslav Pok vo veku 89 rokov
Veronika Herdová vo veku 87 rokov
Karol Veselý vo veku 70 rokov
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