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Milí spoluobčania.
Máme pred sebou leto a za sebou
(dúfajme) koronakrízu, alebo tú jej najhoršiu časť, čo sa týka opatrení. Áno,
veľa vecí bolo zakázaných, či obmedzených - nemohlo sa cestovať, stretávať
sa, poriadať športové akcie, kultúrne
a spoločenské podujatia, zatvorené boli
fitnescentrá, wellnessy, aquaparky, či
kúpaliská, nekonali sa, resp. boli obmedzené bohoslužby, školy a škôlky boli
zatvorené, rúška boli, ale ešte za určitých okolností aj sú povinné a stále platia určité obmedzenia. Jednoducho život
sa zmenil, ľudia možno prehodnotili svoje priority a pohľad na život. A v tejto
súvislosti by som sa chcel pozastaviť
i pri medziľudských vzťahoch. Na jednej strane bolo veľkým pozitívom, ako
sme si vzájomne pomáhali, prejavovali solidaritu a spolupatričnosť. Ale na
druhej strane v poslednom čase, berúc
to z dlhodobejšieho časového horizontu,
sa akosi množia susedské, či iné medziľudské spory, s ktorými sa na obec občania obracajú so žiadosťou o riešenie.
A to je tá druhá stránka veci. Akoby sme
si neuvedomovali, že zbytočnými spormi a konfliktami nič nevyriešime, len si
znepríjemňujeme spolunažívanie. A poviem úprimne, niektoré spory sú len ako
sa hovorí žabomyšími vojnami, a doslova robením si na truc.
Niekedy sa občania ani nesnažia s tým
druhým dohodnúť sa, či upozorniť suseda na to, čo sa im nepáči, čo im vadí,
hneď idú do sporu a utekajú na úrad. No
a keď je oslovený a oboznámený s problémom dotknutý občan, často krát sa
dá vec do poriadku aj bez zásahu obce.
To sú tie lepšie prípady. V tých horších
sa hľadá riešenie, ale obec nemá také
právomoci, ako si mnohí myslia a nemôže v danej veci rozhodnúť tak, ako si
to niektorí predstavujú. Áno, obec má
určité oprávnenia, ale rozhodnutia obce
sú nevykonateľné a obec nemôže rozhodnutím niečo prikazovať, či ukladať
povinnosti, môže len predbežne niečo
zakázať, či prikázať, aby sa veci dali do

pôvodného stavu. Ak sa tak nestane,
obec nemôže ďalej nič robiť, nakoľko
nerieši, resp. nemôže riešiť podstatu susedských sporov! Podľa § 5 Občianskeho
zákonníka „ak došlo k zrejmému zásahu
do pokojného stavu, možno sa domáhať
ochrany na obci. Obec môže predbežne
zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté
právo domáhať sa ochrany na súde.“ No
a podľa vyjadrenia Najvyššieho súdu SR
„konanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka je konaním, kde sa zabezpečuje predbežná ochrana len v súvislosti s konkrétnym zrejmým zásahom do pokojného
stavu. Nerieši susedské spory v ich
podstate a nemôžu sa v ňom ukladať účastníkom konkrétne práva či
povinnosti v súvislosti s riešením
susedských sporov“. To znamená, že
obec nedisponuje oprávneniami susedský spor vyriešiť. Obec by mala v týchto
prípadoch fungovať skôr ako taký mediátor, pokúsiť sa sporné strany zmieriť, aby
obnovili pôvodný stav. To sa v niektorých
prípadoch aj podarilo. Ale v prípadoch,
kde to nejde, treba sa bohužiaľ obrátiť
na súd, čo ale nie je veľmi príjemná záležitosť, a preto sa snažme, aby k takýmto
prípadom vôbec nedochádzalo.
Len pre ilustráciu uvádzam § 127
Občianskeho zákonníka, ktorý sa vo
všeobecnosti týka susedských sporov
„Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval iného alebo čím
by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami
pozemku alebo úpravami stavby na
ňom zriadenej bez toho, že by urobil
dostatočné opatrenie na upevnenie
stavby alebo pozemku, nesmie nad
mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami,
pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
nesmie nechať chované zvieratá
vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy

korene stromu alebo odstraňovať
vetvy stromu presahujúce na jeho
pozemok.“
Teda toto sú v stručnosti základné povinnosti, ktoré treba dodržiavať vo vzťahu k susedom. Treba si ale uvedomiť,
že každý občan má svoje práva, ale na
druhej strane aj povinnosti. No a na to
druhé akoby sa v poslednej dobe zabúdalo. Viacerí si uplatňujú len svoje práva
a na povinnosti akoby zabúdali, zameriavajú sa len na povinnosti tých druhých.
Vyhýbajme sa, resp. snažme sa vyhýbať takýmto sporom, lebo ako povedal jeden filozof, sme na tomto svete
len maličký okamih, len malý záblesk
v rámci histórie ľudstva a nekazme si
a neznepríjemňujme si ten krátky pobyt
na tejto Zemi spormi, svármi, hádkami... Buďme k sebe milší, ohľaduplnejší,
je na to tá správna doba, aby sme prehodnotili svoje priority, zakopali „vojnové sekery“, hľadeli na seba ako na priateľov, nie ako na nepriateľov, snažili sa
jeden druhému pomáhať, nie ubližovať,
neohovárajme sa navzájom, nehádžme
si polená pod nohy, nerobme si prieky
a schválnosti. Ale snažme sa pochopiť
jeden druhého, buďme empatický a tolerantný, robme tak, aby vzájomná pomoc, rešpekt a tolerancia boli našimi
prioritami. Len tak si môžeme spraviť
svet krajším a problémy, ktoré sa na
nás valia, sa budú oveľa ľahšie zvládať
a prekonávať.
Dovoľte mi na záver vysloviť presvedčenie, že najmä v tejto dobe, ale nielen
teraz, sa zamyslíme trošku, či nám stojí za to, aby sme si robili prieky, znepríjemňovali susedské spolunažívanie
a uvedomili si, či nie je lepšie dodržiavať
elementárne susedské zásady a pravidlá (viď vyššie citované ustanovenie
Občianskeho zákonníka). Byť k sebe
milý, zhovievavý, dobrosrdečný. Dbajme na dobré medziľudské vzťahy, vzájomne si pomáhajme a tolerujme sa.
Prajem všetkým krásne leto a dovolenky bez korony, veľa pohody, lásky,
optimizmu a najmä zdravia.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici sa konalo 10.
júna 2020. Rokovanie viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce. Prítomných
bolo 8 poslancov, kontrolórka obce, účtovníčka obce a zapisovateľ.
OZ schválilo:
- program 7. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici.
- nájom majetku obce – dve časti pozemku na LV č. 1226, parcela registra
„C“ , parc. č. 7/12, druh pozemku: ostatné plochy, jedna časť o výmere 23 m2,
druhá o výmere 13 m2, za sumu určenú Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Jablonica a majetkom
štátu, ktorý obec užíva - 3,33€/m2/rok,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
fyzickej osobe František Mihel, 906 32
Jablonica 467. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zriadenie prístupovej
komunikácie cez uvedený pozemok v daných úsekoch.
- dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na
území obce Jablonica.
- 2. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2020 podľa
predloženého návrhu.
- Záverečný účet obce za rok 2019
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
prebytok
rozpočtu
v
sume
283 025,70 EUR zistený v rozpočtovom
roku 2019 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovať výsledok hospodárenia vo výške
283 025,70 EUR na tvorbu rezervného
fondu.
- použitie rezervného fondu vo výške
283 025,70 EUR na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie úveru.
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky
obce na 2. polrok 2020.
- použitie rezervného fondu vo výške
13 000 € na financovanie detského ihriska v materskej škôlke.
- nasledovnú výšku dotácií z rozpočtu obce Jablonica na rok 2020 (pozn.
red. skrátené o polovicu oproti pôvodne
schváleným dotáciám)
Organizácia

Dotácia v €

1. Poľovnícke združenie

200,00

2. Slov.zväz chovateľov

250,00

3. Únia žien Slovenska

200,00

Starostovia deťom
I napriek neľahkej situácii, ktorou
sme si všetci prešli, a s ktorou bolo
spojených
veľa
nepredvídateľných
povinností a starostí, sa rozhodlo
viac ako 130 starostov zo Slovenska
finančne podporiť aj 2. ročník zbierky
STAROSTOVIA DEŤOM sumou 240 € zo
svojho platu. Zapojil sa aj náš starosta
obce Ing. Nestarec, za čo mu patrí
poďakovanie

Triedenie odpadu
za rok 2019
4. ZO SZ záhradkárov

125,00

5. Jednota dôchodcov

275,00

6. Slovenský červený
kríž ZO

100,00

7. Klub slovenských
turistov

335,00

8. Kynológia Jablonica

350,00

9. Kynologický klub
Barvínek

225,00

10. Rodičovské združe
nie pri ZŠ
SPOLU:

Takto sme separovali v roku 2019.
Oproti roku 2018 sme vyzbierali
o 2240 kg triedeného odpadu viac.
Ovzdušie našej planéty sme uchránili za minulý rok pred 69 miliónmi
kilogramov oxidu uhličitého. Veríme,
že budeme spoločne stále menej tvoriť odpad, a ten ktorý vyprodukujeme, tak v maximálnej miere správne
vytriedime.
Mgr. Martin Štvrtecký

200,00
2 210,00

OZ určilo:
- nasledovný majetok obce za prebytočný:
1. Nákladné motorové vozidlo AVIA valník VIN 227803963, rok výroby 1979,
ev. č. SE 164 BP
2. Kontajnerové vozidlo LIAZ 151.260,
výrobné číslo L2DB0088, rok výroby
1990, ev. č. SE-068AR
3. Multikára Magma VIN TN9PN1DS0TAAM5074, rok prvého zaradenia 1996,
ev. č. SE 065 AX
- nasledovný majetok obce za prebytočný:
1. detské ihrisko, postavené v strede obce na parcele reg. „E“ č. 840
v k. ú. Jablonica
2. detské ihrisko v areály materskej školy Jablonica
Uvedený prebytočný majetok bude demontovaný a zlikvidovaný v Zbernom
dvore Jablonica.
OZ súhlasilo:
- s odpredajom tohto prebytočného majetku najmenej za cenu určenú znalcom v odbore odhad hodnoty cestných vozidiel:
1. Nákladné motorové vozidlo AVIA valník
minimálna suma 240 €
2. Kontajnerové vozidlo LIAZ 151.260
minimálna suma 2.400 €
3. Multikára Magma
minimálna suma 2.600 €
Úplne znenie zápisnice so všetkými
uzneseniami, informáciami a diskusnými
príspevkami zo 7. 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

Nakladanie
s odpadom po
rekonštrukcii
a veľkom upratovaní
Žiadame občanov, ktorí rekonštruujú alebo plánujú rekonštruovať svoje nehnuteľnosti alebo robia
veľké upratovania svojich nehnuteľností, aby si na väčšie množstvá
odpadu, či už stavebného, alebo
nepotrebného nábytku, bytového
zariadenia, prípadne iného veľkoobjemového odpadu, objednávali kontajner v Obecnom podniku Jablonica, ktorý im bude pristavený priamo
k nehnuteľnosti, a nevyvážali takéto
veľké množstvá odpadu na Zberný
dvor, nakoľko tento nie je určený na
ukladanie takého veľkého množstva
odpadu.
Zberný dvor nie je smetisko!

DANE - upozornenie
Obecný úrad upozorňuje občanov,
ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok
za komunálny odpad, aby si uvedené prišli uhradiť v čo najkratšom
termíne.
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MŠ počas „korony“

Spoločne sme to zvládli
Kovid-19 zasiahol každého jedného
z nás či v rodine, v práci alebo v škole. Chceli by sme sa podeliť s vami, milí
čitatelia, s našimi postrehmi a novými
skúsenosťami, ktoré vznikli počas tohto
krízového obdobia.
Ako dobre viete, vyučovanie v škole
prebehlo netradičným spôsobom - online formou. Žiaci dostávali učivo na celý
týždeň vo forme pracovných listov, prezentácií, poznámok, obrazového materiálu a zábavných úloh. Žiaci si mohli zároveň overiť svoje zručnosti pri práci s PC.
Tieto nároky kladené na žiakov s rodičmi
a vedenie školy s učiteľským zborom sa
postupne podarilo dobre zvládnuť. Toto
krízové obdobie preverilo nielen žiacku
„sebadisciplínu“ v učení, ale aj trpezlivosť
rodičov pri príprave na vyučovanie ich
detí, za čo mnohým ďakujeme.
Samozrejme, že mnohým žiakom chýbal priamy kontakt nielen s učiteľmi, ale
aj so spolužiakmi, a preto deti I. stupňa
a 5. ročníka uvítali júnový nástup do školy s úsmevom na tvári. Nástup do školy
spojený s prísnymi hygienickými podmienkami uľahčil deťom MDD. Ďakujeme
starostovi Ing. Silvestrovi Nestarcovi za
sladkú pozornosť pre našich žiakov, ktorá ich veľmi potešila.
Pani učiteľky prvého stupňa používali
zábavné úlohy na precvičovanie a upevňovanie učiva z hlavných predmetov. Deti
mali radosť aj s detských časopisov. Vyučovanie si spestrili výtvarnými prácami,
spevom a pohybovými aktivitami. Viaceré deti zostali poobede v družine, kde
sa im venovali pani učiteľky, ktoré mali
pripravené rôzne hry, pohybové aktivity
a kreatívne činnosti.

Určite nikto z nás nečakal, že koronavírusová epidémia postihne aj Slovensko.
Bohužiaľ, stalo sa. Tak, ako mnoho materských škôl a iných výchovno-vzdelávacích
zariadení, aj naša materská škola zatvorila svoje brány dňa 10. marca 2020. Nečakali sme, že táto situácia bude trvať tak
dlho. Boli to dlhé týždne neistoty. Ani počas zatvorenia materskej školy sme však
nezaháľali. V priebehu niekoľkých dní sme
začali s rodičmi našich detí komunikovať
prostredníctvom sociálnych sietí. Zadávali
sme im jednoduché úlohy podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0, ktoré
deti v spolupráci s rodičmi dobrovoľne vypracovávali. Potešilo nás, že veľa rodičov
s nami spolupracovalo, ba dokonca nám
posielali fotografie svojich detí pri ich prá-

ci. Najviac nás však prekvapila aktívna
práca našich najmenších. Keďže tento rok
boli všetky verejné podujatia zakázané,
aj Deň matiek bol netradičný. Namiesto
vystúpenia detí v KD sme pripravili pre
mamičky krátke videá s blahoželaniami.
Rovnako netradičný bol aj zápis detí do
materskej školy. Žiadosti o prijatie detí
na predprimárne vzdelávanie, ktoré boli
dostupné na našej webovej stránke, rodičia vyplnili a vhodili do poštovej schránky
materskej školy. Ako sa hovorí: „Všetko
zlé je na niečo dobré.“ Počas tejto výnimočnej situácie sa v materskej škole urobilo veľa práce.
Dňa 1. júna, sa brány materskej školy
znovu otvorili. Znovuotvorenie materskej
školy potešilo nielen deti, ale aj pani učiteľky. Pre našich najmenších sme pripravili rôzne súťaže a darčeky od nás i od
pána starostu, ktoré ich veľmi potešili.
Najväčšiu radosť mali z nových preliezačiek. V súvislosti s opatreniami ÚVZ SR sa
mohlo do materskej školy vrátiť maximálne 30 detí. Deti boli rozdelené do dvoch
skupín. Prvý týždeň bol výchovno-vzdelávací proces sprevádzaný vysvetľovaním
nových pravidiel, rozprávania sa o zážitkoch detí počas „koronakrízy“, opakovania
starých úloh a hier. Na netradičné vzdelávanie si deti veľmi rýchlo zvykli. Po dvoch
týždňoch prísnych opatrení sa od 15. júna
2020 do našej materskej školy mohli opäť
dobrovoľne vrátiť všetky deti. Záujem
však nebol až taký veľký. Stále vzdeláva-

Piataci sa vyučovali hravou formou, pričom mohli využiť svoju kreativitu, fantáziu a zároveň si mohli upevniť svoje vedomosti. Žiaci si vytvorili vlastné didaktické hry na zopakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry s vlastnými
pravidlami a úlohami. Ďalej vytvorili básne o sebe, v ktorých vyjadrili pocity
z obdobia, kedy museli zostať doma. Za pekného počasia okrem pohybových hier
využili Land art (umenie v krajine) pomocou prírodných materiálov.
Na záver chceme poďakovať vedeniu obce, školy a nepedagogickým zamestnancom, všetkým rodičom a žiakom za to, že druhý polrok, ktorý fungoval v núdzovom režime, mohli úspešne ukončiť 30. júna odovzdávaním vysvedčení.
Kolektív učiteľov ZŠ Jablonica

me iba v dvoch triedach.
Pre našu materskú školu sa školský
rok ešte nekončí. Deti ju môžu navštevovať aj počas letných prázdnin až do
17. júla 2020, keď bude materská ško-

la zatvorená z hygienických dôvodov.
Veríme, že sa v novom školskom roku
zídeme už konečne v plnom počte.
Teší sa na Vás kolektív MŠ.
Mgr. Beáta Zubáková

4

NAŠA JABLONICA / máj - jún 2020 / www.jablonica.sk

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Príhovor pána farára

Milí Jabloničania!
Prešiel prvý rok, ktorý som prežil
s Vami ako Váš farár a duchovný otec farnosti. Som rád, že som Vás mohol mnohých spoznať a prežívať s Vami pekné
i ťažšie chvíle, tešiť sa pri krstoch a sobášoch, ale prežívať i smútok a bolesť pri
rozlúčke s tými, ktorých si Pán povolal
do večnosti. Uplynulé týždne a mesiace
boli pre všetkých nás skúškou, ktorú sme
vďaka Bohu zatiaľ zvládli a viac mysleli na tých, ktorí boli najviac ohrození. Aj
veľkonočné sviatky sme prežili viac doma
a sledovaním obradov a svätých omší cez
televíziu. Rodiny boli viac spolu, rodičia
mali možno viac starostí s deťmi, ale určite to všetko mohlo upevniť vzájomné
vzťahy v rodinách. Spoločná modlitba
v rodine mnohých posilnila a pomohla

prekonať strach alebo obavy z toho, čo
bude v budúcnosti. Zvykli sme si nosiť
ochranné rúška na tvári. Možno sme zažili i úsmevné momenty, kedy nás druhí
hneď nespoznali. Napriek všetkým obmedzeniam a opatreniam to, čo by sme
nemali nikdy obmedziť, je naša láska
k blížnym a vynaliezavosť, ako druhým
pomôcť. Svojimi skutkami môžeme ukázať druhým skutočnú krásu našej ľudskej
tváre, vydať zo seba to najlepšie, ukázať
tvár ľudskosti a záujmu o druhých. Každý
egoizmus alebo sebectvo môžeme premôcť svojou štedrosťou a dobrými skutkami a stále sa v dôvere opierať o Božiu
pomoc.
Pandémia koronavírusu zastavila život všetkých nás a neobišla aj aktivity
v našej farnosti. Prerušili sa stretnutia
detí i birmovancov, na budúci rok sme

Farský deň – nedeľa 16. august 2020
Farský úrad v Jablonici v spolupráci
s Obcou Jablonica Vás srdečne pozývajú na oslavu patróna nášho kostola,
svätého Štefana kráľa, v nedeľu 16.
augusta 2020. Program začne svätou
omšou o 11.00 h v našom kostole a potom sa presunieme na farský dvor, kde
bude požehnanie nového Pastoračného
centra. Potom ste srdečne pozvaní na
posedenie a malé pohostenie. K dispozícii bude guľáš, sladké a slané dobroty
a rôzne nápoje. V kostole i počas popo-

ludňajšieho programu nám slávnostnú
atmosféru pripraví Osuská kapela.

na návrh rodičov presunuli aj prvé sväté
prijímanie. Museli sme zrušiť aj plánovaný letný denný tábor pre deti a púť do
Ríma. Na druhej strane sme však pokračovali v dobudovaní pastoračného centra
na farskom dvore a tento rok plánujeme
zrealizovať aj komplexnú opravu nášho
organa a výmenu krytiny na starej fare.
Som vďačný Obci Jablonica, pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za
finančný príspevok na obnovu súsošia
Kalvárie pred kostolom. Odborné reštaurátorské práce by sa mali zrealizovať
v júli a v auguste tohto roku. Ak Pán Boh
dá, chceli by sme požehnanie obnovenej Kalvárie spojiť s našimi hodmi, ktoré budú v nedeľu, 27. septembra. V lete
by sme chceli uskutočniť Farský deň pri
príležitosti oslavy patróna nášho kostola,
svätého Štefana kráľa.
Všetkým Vám, milí Jabloničania, prajem požehnaný čas prázdnin a dovoleniek, aby ste načerpali nové telesné
a duchovné sily a posilnili sa vo viere.
Roman Stachovič - farár

Akcie pre deti a birmovancov
Birmovanci počas leta budú mať dve
stretnutia: v piatok, 31. júla 2020
a v pondelok, 31. augusta 2020.
Program začne od 15.00 h, potrvá až do
22.00 h a bude v ňom prednáška, svätá
omša, hry, opekačka, film pre mladých.
Deti, najmä tretiakov pozývame na
sobotné popoludnie 22. augusta 2020.
Program začne o 15.00 h. rôznymi hrami a súťažami a na záver bude opekačka od 19.00 h, na ktorú pozývame aj ich
rodičov.
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KYNOLÓGIA JABLONICA 2020

Epidémia „koronavírusu“ poznačila aj
činnosť našej aktívnej organizácie. Majstrovstvá SR malých plemien pôvodne

patria medzi tie najviac viditeľné a najznámejšie. Ako iste všetci vieme, jedná sa o sochu Ježiša Krista s vojakmi,
ktorá je zároveň pamätníkom obetiam
I. svetovej vojny. Tým druhým dielom
je socha Piety, ktorú dala vyhotoviť
v roku 1924 p. Anna Rehušová, rod.
Drahošová z osobných duchovných
pohnútok. Pamiatky obnovil a zakonzervoval štukatér a kamenár Pavol Slezák z Borinky.
Taktiež bol poskytnutý dar Rímskokatolíckej cirkvi farnosti Jablonica vo výške 2460 € na reštaurovanie
Kalvárie pred kostolom, nakoľko toto
umelecké dielo je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi. Reštaurovanie bude
vykonávať náš spoluobčan, historik
umenia a reštaurátor p. Ivan Pilný.
Záujmom obce je v tomto roku odborne reštaurovať aj sochu sv. Jána
Nepomuckého, ako súčasť pripravovaného náučného chodníka od Kalvárie až
po sv. Jána (pozn. red. obec stále čaká
na vyhodnotenie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok), ale aj ako súčasť
historického komplexu Jablonice kostol
- kaštieľ - park.
Všetko však bude závisieť najmä od
finančnej kondície obce v súvislosti
s aktuálnou situáciou. Obnova ďalších
sakrálnych pamiatok v obci je predbež-

plánované na termín 25. 04. 2020 sme
presunuli na neskorší termín podľa uvoľnenia opatrení, a to na 19. september
2020. Aj napriek prísnym opatreniam,
kynologické cvičisko vyžaduje pravidelnú údržbu, ktorú sme vykonávali v špeciálnom režime. Počas trvania prísnych
epidemiologických opatrení sme zveľaďovali priestor kynologického cvičiska
zaobstaraním dvoch nových kynologických prekážok a údržbou starých prekážok. Nevyhnutné je aj pravidelné vykášanie areálu kynologického cvičiska
a jeho bezprostredného okolia.
Nakoľko akcia „Čistý chotár“ bola tiež
zrušená, tak nás to nezastavilo v odstraňovaní odpadov, ktoré sa tam zjavujú
z ničoho nič od neuvedomelých občanov.
Veríme, že si títo občania raz uvedomia, na čo slúžia smetné nádoby, ktoré
im priamo spred domu odvážajú služby
obce na to určené. Naši a aj cezpoľní členovia to zakaždým, čo prídu majú pred
očami, a preto sa všetci spolu snažíme

udržiavať v čistote celé kynologické cvičisko a aj okolie tohto areálu. Je smutné,
že si to veľa občanov našej krásnej obce
neuvedomuje!
Tak ako sa nemohli usporiadať rôzne akcie, napr. Majstrovstvá SR malých
plemien, tak sa nemohla uskutočniť ani
akcia na MDD v parku, ktorá bola určená pre najmenších občanov našej obce.
Je to smutné, mrzí nás to, no situácia to
nedovoľovala.
Naši štvornohí zverenci síce netušia,
čo znamená pojem „epidémia,“ a preto
sa neustále domáhali tréningov. Preto
sme sa snažili nezanedbať ich režim vo
výcviku, a tak predsedníčka (RNDr. Jana
Marečková) špeciálne upravila výcvikový
harmonogram na udržiavanie kondície
a stupňa vycvičenosti psov.
Pevné zdravie všetkým občanom obce
Jablonica želá OZ Kynológia Jablonica.
Božena Hamerlíková – hospodárka OZ
Kynológia Jablonica

PREKVAPENIA NA MDD
Ani Obec Jablonica nezabudla
na svojich najmenších obyvateľov, pre ktorých bolo pripravené
sladké prekvapenie k MDD v podobe cukrovej vaty. Nakoľko je
situácia ohľadom spoločenských
a kultúrnych podujatí zložitá,
chceli sme aspoň maličkosťou
deťom vynahradiť zrušené športovo - zábavné podujatie pred
deti pri príležitosti ich sviatku.
Škôlkari ale mali predsa o jeden veľký dôvod na radosť viac,
pretože ich v areáli MŠ čakalo
novučičké drevené detské ihrisko - pirátska loď Pinta a vodný
mlyn. Veríme, že sa deti na ňom
do sýta bezpečne vyšantia a stane sa na dlhú dobu pýchou našej
škôlky.

OBNOVA SAKRÁLNYCH PAMIATOK - ČASŤ 2
Ako sme už avizovali o šľachetnom
zámere obce Jablonica obnoviť sakrálne
pamiatky na jej území v č. 1/2020, tak
vám v tomto čísle s radosťou prinášame informáciu o obnove prvých dvoch
z nich. I keď sa jedná z historicko-umeleckého hľadiska o tie najmladšie sakrálne prvky v Jablonici, tak vzhľadom
na svoju polohu v samom srdci obce

5

Mgr. Martin Štvrtecký

Ústredný krízový štáb SR pripravil našim škôlkarom a školákom, od prvákov
až po piatakov, na Medzinárodný deň
detí pre niektorých darček, pre niektorých nedarček, v podobe otvorenia materskej a základnej školy.

ne na pláne v budúcom roku, no pevne
veríme, že sa nám podarí pamiatkam
prinavrátiť duchovnú, umeleckú, historickú a estetickú hodnotu, o ktorú ich
čiastočne pripravil „zub času,“ a v niektorých prípadoch aj nie celkom šťastný
zásah ľudskej ruky.

Mgr. Martin Štvrtecký
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PODNETY CEZ PORTÁL
Odkazprestarostu.sk
Obec Jablonica sa zapojila do projektu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce
ľahko a rýchlo nahlásiť rôzne podnety
z verejných priestranstiev v obci.
Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.
sk, alebo priamo z mobilného telefónu
pomocou aplikácie.
Pri každom podnete zadajte, kde sa
nachádza, priložte fotografiu, ktorá
daný problém dokumentuje, a zaraďte
ho do príslušnej kategórie.
Po nahlásení podnetu ho skontroluje administrátor portálu Odkazprestarostu.sk a odošle samospráve. Ak
samospráva nezašle prvú odpoveď do
štrnástich dní od pridania podnetu,
podnet je automaticky označený ako
neriešený. Portál vás informuje pomo-

cou notifikácie v aplikácii alebo e-mailom o odoslaní podnetu, odpovedi samosprávy, zmene statusu, či o nových
komentároch.
Na Odkazprestarostu.sk je možné
podnetom prideliť päť statusov - zaslaný, v riešení, vyriešený, neriešený
a uzavretý. Portál zároveň umožňuje
obyvateľom o každom podnete diskutovať, podporovať podnety pomocou
„lajkov“, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, a pridávať komentáre k podnetom aj s fotografiami aktuálneho stavu.
Veríme, že i takáto ďalšia forma digitalizácie samosprávy prinesie väčší
komfort občanom a pomôže riešiť aktuálne problémy v obci

STRETNUTIA
JUBILANTOV
V ROKU 2020
Vzhľadom na pandemickú situáciu ochorenia COVID-19 a ochranu
zdravia seniorov sa žiaľ neuskutočnilo stretnutie našich najstarších jubilantov za I. polrok 2020. Veríme,
že ak to situácia umožní, stretneme
sa so všetkými pozvanými jubilantmi v plnom zdraví na konci tohto
roku.
V máji 2020 sa krásneho životného jubilea 90 rokov dožila pani Anna
Mikúšková. Do domova sociálnych
služieb v Senici poslal starosta obce
pani Mikúškovej srdečnú gratuláciu
a kvetinový dar.

Príbeh kríža na Dúbrave
Ale ja sa nechcem chváliť ničím
iným, iba krížom nášho Pána Ježiša
Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný
pre mňa a ja pre svet.
(Galaťanom 6:14)
Juhovýchodne od Jablonice sa nad
Kurtovým majerom týči vŕšok zvaný
Lipovec a na ňom stojí kríž, ktorého
pôvod má zaujímavú históriu. Keď sa
počas druhej svetovej vojny stala Jablonica a jej okolie súčasťou bojov, vojská
bombardovali aj Dúbravu. Jej obyvatelia sa s pomocou Prozreteľnosti ukryli
na miestach, kde sa dnes nachádza kríž.

Mgr. Martin Štvrtecký

Mgr. Martin Štvrtecký

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom

Bociania rodinka

V minulom čísle Našej Jablonice sme
Vás s radosťou informovali, že párik bocianov sa po dlhej ceste vrátil do svojho
hniezda na fare. Teraz ešte s väčšou radosťou môžeme konštatovať, že sa im
podarilo vysedieť 4 zdravé mláďatá. Pikoškou tohtoročného hniezdenia je, že
pri bocianoch sa nachádza aj hniezdo
vrabcov. I keď sa jedná o úplne rozličné druhy vtákov, tak ukázali ukážkovú
„susedskú“ symbiózu, ktorou by sme
sa mohli aj my inšpirovať. Aj napriek
tomu, že sú bociany počas svojej cesty
do zimoviska, i cestou späť z neho vystavené mnohým veľkým rizikám (žiaľ
častokrát zavinením človeka), tak dúfame v ich návrat aj v budúcnosti a rozširovanie ich „jablonického rodu.“ Bocian
patrí medzi najväčšie vtáky v našich
zemepisných šírkach, má nezastupiteľné miesto v našej prírode a má takisto
aj nezanedbateľný kultúrny význam.
Mgr. Martin Štvrtecký
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Bomby síce v Huškovom jarku pozabíjali dobytok, ale s pomocou Božou sa
nikomu z obyvateľov majera nič nestalo.
To preto, že sa intuitívne a na poslednú chvíľu rozhodli nezostať pri dobytku
a radšej sa pred lietadlami ukryli na
dnes už pamätnom mieste. Štefan Kurta (1926-1997) preto po skončení vojny
v roku 1945 postavil na mieste osudového úkrytu pred bombami kríž, o ktorom
vždy hovorieval, že je to pamätník poďakovania sa Bohu za to, že všetci v zdraví
prežili vojnu, no zároveň symbolizuje aj
ochranu Dúbravy a obyvateľov Jabloni-

Futbal a koronavírus
Futbal a koronavírus nejdú akosi dohromady, veď futbaloví fanúšikovia nevideli „poriadny“ futbal už niekoľko mesiacov. A tak sme využili voľnejší čas na
čiastočnú rekonštrukciu kabín a interiéru
prevádzkovej budovy v parku. Rekonštrukciou prešiel aj trávnik futbalového
ihriska, kde bola urobená injektáž plochy,
pieskovanie, valcovanie a pravidelné kosenie. Územia pred bránami boli vyrovnané, zasiate novou trávou s pravidelným
prihnojovaním. O toto sa postarali najmä
hráči, vedúci a tréneri „A“ mužstva. Trávou a hnojivom sponzorky pomohol p.
Sebastián Vozár. Všetkým, ktorí sa o toto
pričinili ďakujeme.
Ako viete, futbalový ročník 2019/20
bol zrušený, takže bude pokračovať až
nový ročník 2020/21 takto: „A“ mužstvo

ce. Drevo kríža Štefan Kurta opracoval
vlastnou remeselnou zručnosťou, telo
Ježiša kúpil od rezbára z Trnavy a na
Kurtov majer ho dopravili vlakom.
V roku 1983 si tento kríž vyžadoval
opravu, pretože sa po rokoch, v ktorých nemohol mať kvôli režimu žiadnu
oficiálnu opateru, nakláňal a hrozilo,
že spadne. Štefan Kurta síce býval so
svojou ženou Aničkou na Trnavskej ulici
v Jablonici, no často sa chodieval prejsť
na Dúbravu, na miesto svojho detstva,
odkiaľ bol aj s celou rodinou po februári 1948 vykázaný. Starostlivo kríž na
Lipovci opravil, upevnil ho s pomocou
kovanej obruče a pre lepšiu stabilitu aj
vybetónoval jeho bezprostredné okolie,
aby bolo zrejmé, že ide o pietne miesto.
Ako plynul čas, kríž si znova vyžiadal rekonštrukciu, lenže práve čas bol
k nemu tentoraz nekompromisný, preto
sa synovia Štefana Kurtu Štefan a Peter
rozhodli vymeniť drevo kríža, zachovali
však pôvodné telo Ježiša, ktorého šetrne zrenovovali. Nový kríž vyhotovil Kristián Vavrúš a následne ho Peter Kurta
s manželkou Jankou a dcérami Monikou
a Dominikou osadili na pôvodné miesto
na Lipovci. „Považoval som to za nutné,
lebo sme veriaci a myslíme si, že nás
a takisto aj dedinu ochraňuje. Smeruje totiž k majeru aj k Jablonici,“ povedal Peter Kurta. „Sľúbil som rodičom
aj krstnej mame, že ten kríž opravíme.
Žiaľ, nepodarilo sa nám to postaviť ešte
za ich života, ale takto je ten kríž aj ich
večnou pamiatkou. Je to však dôležité
jednak pre jeho samotný odkaz a históriu, ale aj pre budúcnosť, aby aj ďalšie
generácie vnímali, že nás ochraňuje,“
dodal Peter Kurta.
Šesť metrov vysoký a tri metre široký zrenovovaný symbol Kristovej spásy
stojí znova na Lipovci od 16. augusta
2019. Kurtovci preň vybetónovali základy, osadili ho do železnej platne
a ukotvili betónovou vrstvou a na jablonické hody, 22. septembra 2019, ho
pán farár Tassári vysvätil. Odvtedy znova slúži ako pútnické miesto naplnené
pokojom a modlitbami a aspoň raz do
dospelých Tatran Jablonica je opäť prihlásený do VII. ligy, ktorej začiatok bude 07.
- 08. augusta 2020. Týždeň predtým 1. 2. augusta sa uskutoční prvé kolo nového
ročníka “Sportika cupu.“ Káder mužstva
zostáva pôvodný, prípravné zápasy sú na
pláne takto:
- 27. 06. 2020 „A“ mužstvo zvíťazilo
v Štefanove 5:0
- 04. 07. 2020 o 17:30 v Jablonici
s Rohovom
- 12. 07. 2020 hrá sa v Bielom Kostole
- 18. 07. 2020 o 17:30 v Jablonici
s Brezovou pod Bradlom
- 25. 07. 2020 mali by sme hrať turnaj v Strážoch
Do oblastnej súťaže dorasteneckej ligy
je prihlásené aj naše nové družstvo U19.
Pod vedením trénorv p. Jakuba Štefanku
(aj hráč „A“ mužstva) a p. Andreja Malíka trénujú väčšinou chlapci, ktorí hrávali v minulých rokoch za žiakov Jablonice
spolu zatiaľ s tromi hráčmi zo Senice.

roka tam pán farár odcelebruje svätú
omšu ako vďaku za dary života v týchto
časoch. „Chceli sme túto omšu zorganizovať s pánom farárom na konci mája,
vtedy by totiž môj otec oslavoval narodeniny, ale pre súčasné dianie okolo nás
ju presunieme na jablonické hody,“ vysvetlil Peter Kurta.
V minulosti bol kríž dobre z diaľky
viditeľný spod Lipovca aj z dediny, časom sa však jeho okolie zalesnilo. Peter
Kurta naznačil, že by stačila malá úprava a znova by bolo možné zazrieť ho aj
priamo z Jablonice. „Keď sme s povolením Lesov SR čistili okolie kríža pri rekonštrukcii, požiadal som ich o výrub dvoch stromov, aby sa na kríž
mohli dívať aj ľudia z Jablonice, ale
túto žiadosť mi zamietli.“ Zároveň
dodal malú prosbu voči starším Jabloničanom, ktorí si ohľadom toho pôvodného kríža na Lipovci dačo pamätajú, aby
mu o ňom doplnili informácie.
Na pomník ešte pribudne pôvodný
nápis (Vďaka Bohu za pomoc a ochranu
rodina Kurtová rok 1945), ktorý skonštruoval ešte jeho pôvodca Štefan Kurta. Obnovitelia plánujú inštaláciu solárneho osvetlenia, aby kríž v noci zároveň
evokoval večné svetlo a pripomínal tak,
že žiadna duša nezomiera, ale žije večne v Kristovej sláve.
Autor textu: Daniel Kurta

Ich súťaž začne taktiež 07. - 08. augusta
2020.
Do súťaže oblasti je prihlásené aj družstvo prípravky U 11 s pôvodným kádrom
i trénermi. Ich súťaž začne podľa rozlosovania pravdepodobne 22. - 23. augusta.
Družstvo žiakov U 15 nie je prihlásené
do súťaže. Budú hrať len prípravné zápasy, prípadne turnaj, venuje sa im zatiaľ p.
Jaroslav Macejka. Káder je užší, lebo niektorí hráči trénujú s dorastom, i keď im
chýba niekoľko mesiacov na dosiahnutie
vekovej hranice dorastu.
V sobotu 11. júla 2020 sa na futbalovom ihrisku a miestnom parku uskutočnia futbalové turnaje prípraviek U19
z okolia a mužstiev „starých pánov“
z okolitých obcí. Turnaj začne o 10:00
hod, každá kategória bude mať polovicu
ihriska - bude sa hrať krížom na menšie
brány. Bude pripravené občerstvenie, aj
divinový guláš. Tešíme sa na Vás!
Výbor FO TJ Tatran Jablonica

8

NAŠA JABLONICA / máj - jún / www.jablonica.sk

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

V BEZPEČÍ - poviedka
Zvláštne, aký vie byť život vrtkavý. Ešte
pred dvoma týždňami sme sa bili o parkovacie miesta v zaplnených obchodných
centrách a dnes už nepotrebujeme vôbec
nič. Žiadne handry, topánky, elektroniku,
Laté, Cheesecake ani Mojito. Jediné, po
čom túžime, je byť zdraví a byť čo najďalej od krutej pravdy, ktorá sa na nás odvšadiaľ valí. Nablýskaný svet zrazu vystriedal reálny boj o život. Každá ďalšia správa
nás bodá hlboko do duše. Ľahostajnosť
strieda strach. Ovládol nás najstrašnejší
strach, aký ľudstvo už roky nepoznalo.
Namiesto plných obchodov zrazu hľadáme prázdne miesta. Žasnem, ako ľahko
z nás príroda urobila samotárov. Mám pocit, akoby sme sa vrátili sto rokov v čase.
Žiadne párty, opekačky ani teambuildingy. Kto chce žiť, musí lapieť doma na zadku. Aspoň tak nám to hovoria tí zhora.
Kráčam do lesa za dedinou v snahe
uchmatnúť si voľný kúsok zeme. Zrazu
ma vyruší približujúci sa brechot, strhnem sa a zmením smer chôdze. Pes si už
z diaľky označuje svoje teritórium. Keďže
nevidím majiteľa, naštartuje sa vo mne
pud sebazáchovy. Urobím dva kroky vzad
a zohnem sa k vyvrátenému stromu. Prichytím si jeho haluz nohou a oboma rukami prudko potiahnem smerom nahor,
až kým haluz nepovolí. Oblámem drobné
konáriky a mám provizórnu zbraň. Aj tak
mi to nepomôže. Vyšľachtené bojové plemeno mi ju poľahky prehryzne na polovicu aj s mojou rukou, pomyslím si. Jemne
sa o ňu podopieram a šliapem ďalej. Ani
sa nestihnem spamätať a spoza kríkov sa
vyrojí pätoro detí. Ako na povel zahnem
doprava, prejdem lúkou, prekročím úzky
potok a preleziem suché malinčie.
„Naozaj mi už z toho prepína? Bojím sa
malých detí?“
Zrazu som v pasci. Srdce sa mi rozbúši, akoby mi cestu skrížil medveď. No namiesto neho oproti mne kráča človek. Ešte
pred dvoma týždňami by som mu zamával
na pozdrav a pristavil sa. Prehodil zopár
zdvorilostných fráz a šiel by som ďalej.
Dnes je ale všetko inak. Miniatúrny zloduch nadobro zmenil ľudské myslenie.
Dnes je človek pre človeka potenciálnou
hrozbou. Preto sa mu treba oblúkom vyhnúť. Vzdávam to, čo najrýchlejšie prebehnem k autu a zamknem sa zvnútra.
Robím to vždy, keď sa necítim v bezpečí.
Ľudia sú rozlezení všade. Moje miesta sú
zrazu obsadené inými ľuďmi. Mám pocit,
akoby mi ich ukradli. Šibe mi. Nasadnem
a premýšľam, čo ďalej. Moje auto je môj
druhý domov, pojazdná obývačka. Vonku
je príliš pekné počasie a ja som už dva
týždne zatvorený doma, medzi štyrmi
stenami paneláka. Pomaly mi z toho prepína. Potrebujem von do lesa či na lúku,
inak sa naozaj zbláznim. Viac nepremýšľam. Naštartujem, odbočím doľava
a idem. Opúšťam náš chotár, no vôbec mi
to neprekáža. Cestujem niekam, kde to

nepoznám, kde nie je nikto, kto by ma
nakazil zlou náladou.
Na poslednú chvíľu zbadám poľnú cestičku, strhnem volant a bez smerovky odbočím. Auto za mnou nahnevane zatrúbi,
ale mne je to fuk. Nevšímam si hromžiaceho šoféra. Chcem len pokoj.
Úzka asfaltka vedie hlboko do lesa,
kľukatí sa ako had, až kým sa nezmení na
poľnú cestu.
Pre istotu zastavím a vystúpim z auta.
Ďalej pôjdem pešo.
Rozhliadnem sa a v okamihu ma zaleje
nikým nerušené ticho. Keď už mám pocit bezpečia, zložím si „módny doplnok“
z tváre a zhlboka sa nadýchnem. Konečne
cítim život. Usmejem sa a obrátim tvár
k nebu. Pochytám niekoľko slnečných
lúčov do dlaní. Konečne sa môžem všetkého dotýkať. Kráčam dolu úbočím. Po
ľavej ruke mám lesík a po pravej lúku.
Zrazu zabudnem na problémy ľudstva.
Naokolo bzučia včely, preletujú z kvetu na
kvet. Poctivo si robia svoju robotu. Uvedomím si, že bez nich by nebolo úrody, že
bez nich by sme vlastne neboli my. Zrazu si ich oveľa viac vážim. Nevadí mi ani
bzučiaci čmeliak. Dokonca by mi neprekážalo, keby ma uštipol. Je tam toho, trocha bolesti človek vydrží. Zrazu celkom
inak vnímam strach. Delím ho na veľký
a malý. Ten veľký číha vonku vo svete,
napáda nevinných ľudí a berie im život.
Aj keď sa o chvíľu zotmie, cítim sa v bezpečí. Desí ma strach z ľudí. Nebojím sa
o seba, ale o svojich blízkych.
Pokrútim hlavou a vytesním zlú myšlienku. Popri ceste kvitnú fialky, hluchavky aj púpavy. V tráve sa spokojne špacírujú mravce. Jar je konečne tu. Príroda za
posledné dni poriadne ožila. Kráčam bezmyšlienkovito ďalej, cesta sa stáča hlbšie do lesa. Zotmieva sa, mal by som sa
vrátiť nazad k autu, ale akási neviditeľná
sila ma poháňa vpred. Ťahá ma k sebe.
Predo mnou sa odrazu zjaví čistinka, na
ktorej sa zaleskne svetlo. Až teraz si uvedomím, že stojím pred oplotenou budovou. Za normálnych okolností by mi naháňala strach, takže by som sa zvrtol na
päte a šliapal nazad k autu. Ale dnes je
všetko iné. Svet je iný, aj ja som iný. Rozhodol som sa čeliť malým strachom, a tak
podídem k bráne. S takmer vybitým telefónom si posvietim na vyblednutý nápis.
Stojí tam:
„Domov sociálnych služieb pre dospelých s mentálnym a zdravotným postihnutím“.
„Vari mi chce týmto vesmír niečo naznačiť?“ pomyslím si.
„Dobrý večer, poďte ďalej, už vás tu čakáme,“ zavolá tučná mníška a ja neprotestujem. Nebojím sa, lebo viem, že skutočná hrozba číha vonku a ja zostanem
tu, v bezpečí.

v mesiacoch
máj a jún 2020

Jubilanti:
h70 rokov:
Anna Kanichová
Marián Hluchý
Margita Šmidtová

h75 rokov:
Nadežda Štefaňáková
Štefan Búran
Lýdia Horváthová

h90 rokov:
Anna Mikúšková

Narodil sa:
Pavol Malý

hZosnulýg
Alojz Veselý
vo veku 85 rokov

Miroslav Búran
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