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Vážení spoluobčania.
Máme tu konečne leto, vytúžený čas
dovoleniek, bezstarostných chvíľ a radovánok, čas prázdnin a oddychu, čas,
kedy by sme mali na chvíľku, ako sa
hovorí vypnúť a nabrať nové sily. Cieľom každého je relax a oddych, či už
aktívny, alebo pasívny. Podľa predpovedí nás čakajú veľmi teplé, ba až
tropické dni, čo je na potešenie dovolenkujúcich, menej už poľnohospodárov a záhradkárov. Takisto by sme
mali leto prežiť bez pandemických
opatrení, ale na druhej strane sa odporúča byť najmä v zahraničí opatrný.
Takže nič vážne nám nebráni užiť si
čas leta a dovoleniek plným priehrštím. I napriek takýmto bezstarostným a oddychovým úvahám, v obci
sa čas nezastaví a budeme pracovať
najmä na rozbehnutých projektoch
a akciách. V záverečnej fáze by mala
byť rekonštrukcia hasičskej zbrojnice,
každú chvíľu by mali byť začaté práce
na oprave miestnych komunikácií na
dolnom konci obce. Ešte pred letom sa
nám podarilo dokončiť náučný chodník
pred kostolom Sv. Štefana kráľa, kde
boli okrem chodníka osadené náučné
tabule a lavičky, vysadené nové lipy
a vybudované oplotenie od hlavnej
cesty. Ďalej bola zrekonštruované sakrálna pamiatka Božia muka pri ceste
smerom na Osuské, ktorá už z diaľky
púta pozornosť občanov i návštevníkov obce nielen pri príchode do obce,

ale aj pri odchode. Myslím si, že dlho
očakávaná rekonštrukcia sa vydarila,
už chýba len dozdobiť niky (výklenky
v stene Božej muky). Konečne sa podarilo postaviť i nové detské ihrisko,
ktoré sme vyhrali v súťaži. Tu by som
sa chcel troška pristaviť a vyjadriť sa
k jeho umiestneniu. Ihrisko sme vyhrali ešte v roku 2020, teda krátko po
postavení nového ihriska na Sídlisku
i v materskej škole. Prvým problémom
bolo nájsť vhodný priestor či lokalitu,
kde sa ihrisko umiestnilo. Nakoľko na
hornom konci obce už máme dve ihriská (Sídlisko a MŠ), do úvahy prichádzal dolný koniec. I keď zelená plocha
v strede obce nie je na dolnom konci,
prichádzala do úvahy aj táto alternatíva, ale....uvedená lokalita je plánovaná na parkové úpravy s oddychovou
zónou (chodníky, lavičky stromy, prípadne fontánky...a pod), na čo je vypracovaný aj projekt, ktorý s detským
ihriskom nepočíta. Nehovoriac o tom,
že na uvedenej ploche sa umiestňujú púťové atrakcie a kolotoče v čase
hodov, čo koniec koncov zatiaľ bráni
parkovým úpravám tejto plochy. Teda
detské ihrisko by tam nebolo vhodné,
nehovoriac o tom, že dosť veľká časť
plochy nie je vo vlastníctve obce, čo takisto zužuje možnosti umiestnenia ihriska. Ďalej sa uvažovalo o historickom
parku, ale nakoľko sa jedná o kultúrnu
pamiatku, takéto ihrisko s modernými
prvkami by tam „pamiatkári“ nepovolili. Nakoľko sa jedná o výhru, zmena

prvkov ihriska by bola problematická
až nemožná. No a viacero vhodných
lokalít s vlastníctvom pozemkov obec
nemá (treba si uvedomiť, že stavať
môžeme len na vlastných pozemkoch).
Áno, uznávam, že priestor, kde sme ihrisko postavili, nie je najideálnejší, ale
verím, že postupne si zvykneme, veď
detské ihriská v blízkosti ciest nie sú
žiadnou výnimkou aj v iných obciach
či mestách a táto plocha je na podobné účely určená i v zmysle územného
plánu obce, ktorý musíme dodržiavať.
Nehovoriac o tom, že plánujeme oddeliť ihrisko od cesty aj živým plotom
a stromami, aby boli maximálne eliminované rušivé vplyvy dopravy.
Ako som už spomínal na úvod, leto
máme v plnom prúde a to znamená, že
sa pre deti i učiteľov začali prázdniny.
Prajem všetkým, aby si ich v pohode
užili, nabrali veľa nových síl do ďalšieho školského roku a hlavne, aby sa
vrátili do školských lavíc zdraví. Áno,
to je dôležité, lebo čas prázdnin je čas
bezstarostnosti, uvoľnenia a na deti
číha veľa nástrah nielen v obci či meste, ale aj v prírode.
Milí občania. Užite si leto, relaxujte,
oddychujte, dovolenkujte, určite si to
každý z nás zaslúži, aby sme si zdraví
a plní energie na začiatku jesene mohli
povedať: „to bolo krásne leto, už sa tešíme na ďalšie“!
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
18. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Jablonici sa uskutočnilo 09. júna 2022. Rokovanie zvolal
a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta
obce. Prítomných bolo 8 poslancov, účtovníčka a zapisovateľ.
OZ schválilo:
- program 18. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- nájom majetku obce na dobu neurčitú – nebytové priestory na prízemí
v budove Zdravotného strediska v Jablonici, č. súp. 733 na pozemku parc.

DEFIBRILÁTOR
MÁME UŽ AJ
V NAŠEJ OBCI

Malý prístroj s veľkou silou od zdravotnej poisťovne Dôvera máme už aj v našej obci. AED môže pomôcť pri záchrane
života skôr, ako dorazí k pacientovi po
kolapse sanitka. Defibrilátor sme získali
vďaka odporúčaniu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Súčasťou daru od Dôvery je aj kurz prvej
pomoci a klimatizovaná skrinka na prístroj.
Defibrilátor bude umiestnený v hasičskej zbrojnici po dokončení jej rekonštrukcie a používať ho budú hasiči.
Ako zachraňuje AED životy?
• Je rýchlejší ako sanitka
• Pomáha pri zástave srdca
• Obsahuje hlasové inštrukcie
v slovenčine
• Dokáže ho použiť každý z nás
• Pri použití volajte aj tiesňovú linku
155
• Dôvera darovala 20 prístrojov, budú
súčasťou mapy AED https://155.sk/
mapa-aed/

NEPREHLIADNITE!
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.

č. 381/6 - miestnosť č. 5 v celkovej
výmere 11,03 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre žiadateľa: Inštitút dentálnej medicíny s.r.o., 906 32 Jablonica 739,
- VZN č. 1/2022 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
a nákladov škôl a školských zariadení na
území obce Jablonica,
- 2. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2022 podľa
predloženého návrhu,
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky
obce na 2. polrok 2022.

OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na
17. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 03. 2022,
- správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky k 31.12.2021,
- správu o hospodárení Obecného
podniku Jablonica s.r.o. za rok 2021.
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PRIJATIE JUBILANTOV

Úplne znenie zápisnice so všetkými
uzneseniami, informáciami a diskusnými
príspevkami z 18. 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

NÁUČNÝ CHODNÍK
PRI KOSTOLE SV. ŠTEFANA KRÁĽA
V mesiaci jún bol zrealizovaný dlho
odkladaný projekt - Náučný chodník pri
kostole sv. Štefana Kráľa v Jablonici.
Neustály odklad realizácie bol spôsobený tým, že obec nemala rozhodnutie
o schválení dotácie na vybudovanie náučného chodníka napriek tiahnucemu sa
administratívnemu procesu od novembra
2019. Nakoľko v marci Pôdohospodárska
platobná agentúra vydala rozhodnutie
o schválení dotácie, nič nebránilo začatiu
prác na náučnom chodníku.
Priestor bol vyčistený od náletov, drevín a kríkov i niektorých pňov, odstránené staré neestetické oplotenie, ktoré
bolo nahradené ľahkým perforovaným
dreveným novotvarom s obnoveným
múrikom a otváracou bránkou, boli vysadené 4 lipy a 4 orgovány, osadené nové
lavičky, koše a ďalší mobiliár, vysiaty
trávnik (ktorému aktuálne horúce počasie nepraje), priestor odvodnený tak,
aby neprichádzalo k vlhnutiu národných
kultúrnych pamiatok - kostola a súsošia
Kalvárie, a predovšetkým vybudované
teleso náučného chodníka s jednou hlavnou náučnou tabuľou, ktorá je doplnená
o 7 zastavení osadených priamo v chodníku na nerezových tabuľkách. Pretože
sa chodník tiahne historickou „tepnou“
Jablonice, v okolí ktorej sa nachádzajú
národné kultúrne pamiatky - Kostol sv.

Štefana Kráľa, Kalvária a kaštieľ s parkom a dve z nich priamo ovplyvňuje, tak
celá projektová dokumentácia vrátane
textov musela prejsť odborným posudzovaním Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Na základe pripomienok
KPÚ bol projekt menený už vo fáze prípravy projektovej dokumentácie ako aj
počas samotnej realizácie po terénnej
obhliadke.
Sme radi, že i napriek niektorým problémom pred i počas realizácie projektu
sa podarilo historické a priam až ikonické jadro obce zase trochu zrevitalizovať
a skultúrniť pre obyvateľov našej obce
ako aj pre návštevníkov. Pridanou hodnotou diela bude, keď náučný chodník
prinesie nejaký nový poznatok pre pamätníkov a znalcov miestnej histórie až
po žiakov zo školských lavíc.
Projekt by mal byť spolufinancovaný
(po úspešnom ukončení všetkých procesných úkonov a podpise zmluvy s PPA
formou refundácie) z EPFRV z Programu
rozvoja vidieka 2014 - 2020 na základe
výzvy MAS Podhoran sumou 24 500 €,
ostatné zdroje budú použité z rozpočtu
obce.
Za odborné rady ďakujeme pracovníčkam MAS Podhoran, náučné texty pripravil Mgr., Mgr. art. Ivan Pilný.
Mgr. Martin Štvrtecký

Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnilo stretnutie jubilantov, ktorí oslávili
a oslávia krásne životné jubileá v tomto
roku. Naše pozvanie prijali 80 roční jubilanti - Mária Furková, Edita Smíkalová,
Anna Harasníková, Anastázia Mihelová,
Emília Horvátová, Anna Ondrejčíková,
85 roční jubilanti - Mária Sedláčková,

Helena Dubničková a 90 ročná jubilantka Irma Fialová. Jubilantom sa v obradnej sieni prihovoril starosta obce Ing.
Silvester Nestarec a poďakoval im za
ich celoživotnú prácu v prospech svojich rodín, spoločnosti i obce. Zaželal
im pevné zdravie a ďalšie roky života
naplnené pocitom spokojnosti a šťastia

v kruhu svojich najbližších. Jubilanti sa
podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety a malý spomienkový darček. Nechýbalo milé slávnostné slovo
popretkávané peknými piesňami. Záver
slávnosti patril posedeniu pri malom
občerstvení a spomínaní.
Anna Dingová, ZPOZ

DEŇ MATIEK 2022
Po dvoch ročníkoch, kedy sa slávnosť
ku Dňu matiek nemohla uskutočniť kvôli pandémii, nebránila súčasná situácia
tomu, aby sa sála
Domu kultúry počas druhej májovej
nedele mohla naplniť mamičkami, babičkami a ďalšími
návštevníkmi.
Hneď na úvod
zablahoželal
ku
sviatku
všetkých
matiek
starosta
obce Ing. Silvester Nestarec, a následne už pódium
patrilo hlavným aktérom - šikovným
deťom z Materskej
a Základnej školy
v Jablonici. Deti si
pod vedením pani
učiteliek pripravili množstvo básní,
piesní a tancov,
pr ostr edníc t vom
ktorých
úprimne detsky svojím
mamičkám a babičkám
zagratulovali, a zároveň
poďakovali za ich
neochvejnú a ustavičnú starostlivosť.
Mgr. Martin Štvrtecký
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE

V miernom predstihu, v sobotu
28. mája, sme v parku spoločne oslávili
jeden z najobľúbenejších dní počas roka,
a to práve sviatok venovaný všetkým
deťom - Medzinárodný deň detí. Napriek
miernym obavám počasie nakoniec zábavnému popoludniu prialo, a tak nič
nebránilo deťom užívať si pripravenú bohatú paletu atrakcií a zapojiť sa do aktivít
a súťaží na jednotlivých stanovištiach,
za absolvovanie ktorých dostali od obce
sladkú odmenu a vecné ceny. Z atrakcií
sa veľkej obľube tešil nafukovací hrad so
šmykľavkou s motívom Ľadové kráľovstvo, ktorý chvíľami praskal vo švíkoch.
Neustály zástup detí čakal aj na aquazorbing, kde si mohli deti vychutnať šantenie na vodnej hladine bez zmáčania sa,
maľovanie na tvár či nafukovacie bubliny. Taktiež deti potešila „klasická“ zábava v podobe manéže, lukostreľby alebo
maškrtenie na točenej zmrzline a cukrovej vate. Programom voľne deti sprevádzali maskoti Mickey a Minnie, ktorých
boli spolu s deťmi plné objektívy.
Veľká vďaka patrí organizáciám, ktoré
si pre deti pripravili aktivity, hry, súťaže,
prehliadky, darčeky a jednotlivé tématicky zamerané stanovištia na záujmovú
činnosť, ktorú vykonávajú - TJ Tatran
Jablonica, Kynológia Jablonica, ŠK Jablonica a Dobrovoľný hasičský zbor Jablonica. Poďakovanie patrí taktiež deťom, rodičom či starým rodičom za hojnú účasť
a pekne strávené sobotné popoludnie.
Tešíme sa spolu s deťmi opäť o rok.

Prípravka s rodičmi – zakončenie sezóny

Mgr. Martin Štvrtecký

TJ TATRAN JABLONICA SEZÓNA 2021/2022
Uplynulú futbalovú sezónu sme obsadili súťaže prípraviek do 11 rokov, žiacku
súťaž do 15 rokov a súťaž dospelých.
V prípravke sa ukazuje veľmi dobrá
práca trénerov Karola Kláska a Vlada
Masára, určite treba spomenúť i aktívny
prístup a pomoc rodičov našich najmenších futbalistov. Návšteva a atmosféra
na ich zápasoch nás veľmi teší a povzbudzuje. V základnej skupine okresnej súťaže obsadili chlapci a dievčatá 4.
miesto z 11 účastníkov a po nadstavbovej časti skončili na celkovom 10. mieste z 22 pôvodne prihlásených družstiev.
Niektorí z hráčov zaskakovali aj v zápasoch žiakov, ak im to vek dovoľoval.
Najlepšími strelcami v sezóne sa stali
Alex Galba – 41 gólov a Denis Koch –
34 gólov. Po návrate zo Senice sa gólovo presadil aj Jarko Olšovský s 10 gólmi. V kádri družstva sme mali aj úplne
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Žiaci s trénerom Andrejom Malíkom

najmenších hráčov, ktorí čakali na svoju
príležitosť a keďže záujem hrať za nás
prejavujú aj deti z Osuského a Cerovej,
rozhodli sme sa v najbližšom ročníku prihlásiť do súťaže okrem kategórie do 11
rokov aj kategóriu do 9 rokov. Teší nás
taký záujem a sme radi, že sa nám podarilo deti k futbalu dotiahnuť. Je to ocenenie predovšetkým pre trénerov.
Súťaž žiakov sme obsadzovali trochu
z obavami, počet hráčov bol relatívne
malý, našťastie sme mali možnosť doplniť ich v prípade potreby hráčmi z prípravky. Žiakom sa venovali hráč družstva
dospelých Jakub Štefanka a Andrej Malík
po ukončení svojho trénerského pôsobenia v Osuskom. Po základnej časti patrilo
žiakom 6. miesto z ôsmich účastníkov, po
nadstavbe napokon skončili na 13. mieste zo 14 družstiev. Pre nás je úspech, že
so cťou dohrali a ani jeden zápas nevynechali napriek tomu, že neraz nastupovali nekompletní. Treba spomenúť aj
fakt, že väčšina hráčov patrila do nižšej
vekovej kategórie a jarnú časť absolvovali bez dvoch najlepších hráčov. Najlepším strelcom žiakov bol Jakub Olah s 16
gólmi, v jesennej časti do svojho odchodu na hosťovanie sa darilo aj Tomášovi
Čmaradovi so 7 gólmi.
Dorast sme v tejto sezóne nedokázali
zostaviť, treba však povedať, že viacero našich dorastencov je na hosťovaní
v kvalitných mužstvách, takže ich futbalový rast sa nezastavil. Ani v nasledujúcej sezóne dorasteneckú kategóriu nedokážeme obsadiť, musíme trpezlivo čakať
až nám dorastú naše mladšie ročníky.
Najväčší úspech dosiahli dospelí, keď
vedení trénerom Máriom Búranom za
asistencie Jakuba Štefanku vyhrali VI.
ligu, najvyššiu okresnú súťaž. V histórii
futbalu v Jablonici sa toto podarilo vôbec
prvýkrát, a to pri nesmierne ťažkej konkurencii. Už aj tak veľmi kvalitná okresná
futbalová špička sa rozrástla o mužstvá
Mokrého Hája a Holíča a v takej konkurencii sme si kládli len opatrné ciele.
Okrem umiestnenia v hornej časti tabuľky bolo želaním hráčov vyhrať Sportika
Cup – okresnú pohárovú súťaž, víťazstvo
v ktorej nám pred rokom ušlo po prehratom finále.
V dlhodobej súťaži sme po základnej
časti figurovali na 2. mieste v skupine

Radosť A mužstva
po zisku titulu
majstra okresu

s dvojbodovou stratou na vedúce Rybky.
Nadstavbová časť o titul nám však vyšla výborne, prehrali sme jediný zápas,
a s výnimkou tohto a posledného zápasu (keď už sme boli víťazmi súťaže) sme
všetky zápasy vyhrali. Výborné výkony
neraz ocenili i súperi, realizačný tím si
veľmi cení aj výhry, ktoré sme vydreli v oklieštenej zostave. Náročná súťaž
si vyžiadala svoju daň v podobe množstva zranených hráčov, záverečné kolá
šlo mužstvo úplne na doraz. Odzrkadlilo
sa to aj na neúspešnom finále Sportika
Cupu, kde už hráči nemali dostatok energie. Napriek tomu však považujeme ich

vystúpenie za historický úspech a čaká
nás teraz veľa práce s prípravou na krajskú súťaž. Najlepšími strelcami v sezóne boli Dominik Slovík 16, Mário Galba
a Tomáš Slovík po 14 , Patrik Pitorák 11
a Vlado Jánošík 10 gólov.
Touto cestou chcem poďakovať obci
i všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí akokoľvek pomohli futbalovému klubu, bez
nich by sme to mali oveľa náročnejšie.
A samozrejme hráčom – od najmenších
a ich rodičov až po dospelých. Veríme, že
nás budete podporovať aj naďalej a radi
vás uvidíme na našich zápasoch.
Ing. Branislav Škápik
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NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa 2. júla
2022 uskutočnila naša tradičná nočná hasičská súťaž O pohár
starostu obce Jablonica. Pri plánovaní súťaže sme mali obavy, či sa uskutoční a koľko súťažných družstiev sa zúčastní.
V tomto roku sme organizovali po prvýkrát detskú súťaž, (vymenili sme ju za veteránsku). Boli sme milo prekvapení, že sa
jej zúčastnilo 9 družstiev a tak mohli o 16,30 hod. prítomným
ukázať ako súťažia v požiarnom útoku s vodou. Nočnej súťaže
sa zúčastnilo 23 družstiev, z toho 4 družstvá žien a 19 mužov.
Súťažiacim deťom i dospelým poprial veľa športových úspechov starosta obce Ing. Silvester Nestarec. A ako súťažili deti?
1. miesto Moravský Svätý Ján II. čas 23,10s, 2. miesto Moravský Svätý Ján I. čas 24,44s, a 3. miesto naše deti Jablonica I. čas 24,46s, 4. miesto Rybky I., 5. miesto Bíňovce I.,
6. miesto Jablonica II., 7. miesto Hradište pod Vrátnom, 8.miesto
Bíňovce II., 9. miesto Lozorno. Víťazné družstva dostali poháre
a zlaté, strieborné a bronzové medaile, ostatní súťažiaci sladkú
odmenu. Zapojenie detí do súťaže je jednou z možností ako si
DHZ budú postupne získavať a vychovávať nových nadšencov
nielen pre hasičský šport, ale aj ďalšiu činnosť.
Umiestnenie ženy: 1. miesto Gbely čas 27,57s, 2. miesto Senica čas 31,76s, 3. miesto Bíňovce čas 33,88s, 4. miesto Dojč.
Umiestnenie muži: 1. miesto muži Jablonica I. čas 20,80s,
2. miesto Plavecký Štvrtok čas 20,90s, 3. miesto Rudník čas
21,07s, 4. miesto Kúty, 5. miesto Hrnčiarovce nad Parnou,

ten lepší. Naša nočná súťaž bola v tomto roku zaradená
do ZHL, nechýbala videoprojekcia, bola zabezpečená aj
zdravotná služba prostredníctvom SČK Jablonica. Priebeh celej nočnej súťaže moderoval DJ Igor Dobrovodský,

ktorý aj v tomto roku prispel k výbornej nálade a pravej športovej atmosfére.
Súťaže sa vydarili, počasie nám prialo a nechýbali ani priaznivci tohto hasičského športu domáci, ale aj cezpoľní. Stánky
s občerstvením ponúkali cigánsku pečienku, divinový guláš,
hranolky, alko a nealko nápoje.
Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí
našu akciu podporili: Obec Jablonica, Krycie plachty, rodina
Zavadilová, murárstvo Gschweng, ADO Service, s.r.o., Hostinec u Matúša, ZHL- Záhorácka hasičská liga, Copycentrum
Senica, PD Záhorie Jablonica, Jozef Hazucha – Výroba pružín.
Za vydarenú a zvládnutú organizáciu 14. ročníka tradičnej hasičskej súťaže patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na jej priebehu a zabezpečení podieľali.

Z ČINNOSTI HASIČOV
Po uvoľnených pravidlách sa aj naši hasiči postupne začali zapájať do rôznych aktivít. Aj v tomto roku ručne postavili
máj pri veľmi peknom počte prizerajúcich sa a tiež zabezpečili stánky s občerstvením na májovej veselici.

6. miesto Letničie, 7. miesto Gbely, 8. miesto Popudinské
Močidlany, 9. miesto Senica I., 10. miesto Bíňovce, 11. miesto
Podbranč Horná Dolina AIIStars, 12. miesto Jablonica TÍ KRAJŠÍ,
13. miesto Dojč, 14. miesto Radimov, Svatobořice, Belanský, Senica - dorastenci, Voderady, Pavlice – ND (nedokončená disciplína). Víťazné družstvá žien a mužov si prevzali poháre. Putovný
pohár starostu obce Jablonica v tomto 14. ročníku nočnej hasičskej súťaže získalo po prvýkrát domáce družstvo mužov Jablonica
I. s časom 20,80s. Blahoželáme. Súťažilo sa v požiarnom útoku
s vodou z dvoch základní a na dva pokusy, z ktorých sa počítal

Po dvoch rokoch prestávky z dôvodu COVID – 19, sa dňa
21. 5. 2022 uskutočnila opäť už tradičná Púť hasičov v Šaštíne. Uvedenú púť zorganizovali ÚzO DPO Senica a ÚzO DPO
Skalica. Slávnostný sprievod dobrovoľných hasičov so svojimi
hasičskými prápormi sa najskôr zoradil na námestí, odkiaľ sa
vydal do baziliky Sedembolestnej Panny Márie na svätú omšu.
Aj naši štyria členovia hasičského zboru sa púte zúčastnili
s našou historickou zástavou.
Na spoločnej oslave MDD v parku vystavili hasičskú techniku, pripravili striekanie so žberovou striekačkou, prekážkovú
dráhu a iné zaujímavosti.
Na súťaži Plameň, ktorá sa konala v Prietrži, naše deti nesúťažili, no dvaja naši členovia tam boli ako rozhodcovia. Pre deti
v MŠ pripravili ukážku prekážkovej dráhy, primeranou formou
porozprávali o hasičoch a hasičskej technike. Mali pripravenú
aj penu, no dážď deťom prekazil túto zaujímavosť. Hasiči boli
nápomocní na Jablonickej desiatke, kde zabezpečovali dopravnú obsluhu.
Zásahová jednotka zasahovala pri požiari domu v Jablonici,
pri požiari smetiska a pri požiari rodinného domu v Osuskom,
kde bol rozsiahly požiar s veľkými škodami. Tu zasahovalo
viacero hasičských zborov. Po prudkom daždi odstraňovali aj
spadnuté stromy na hlavnej ceste na Bielej hore.
Školenia prvej pomoci sa zúčastnilo 18 hasičov, kde sa oboznámili aj s obsluhou ADP prístrojom. Školiteľkou bola Bc. Dana
Cigáňová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Nitra.
Dňa 18. 6. 2022 sa konala Územná súťaž DHZ dospelých
a dorastu na ihrisku I. ZŠ Senica. Súťaže sa zúčastnili naše dve
družstvá: muži I. a muži II. Muži I. obsadili pekné 3. miesto
a získali pohár a diplom a muži II. sa umiestnili na 4. mieste.
Do súťaže jednotlivca sa zapojili dvaja naši hasiči a získali
výkonnostné triedy.
Dvaja naši členovia pracovali ako rozhodcovia a jedna členka
v ščítacej komisii.
Anna Dingová, DHZ
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POHÁR TROCH NÁRODOV
Nemecký ovčiak je univerzálnym veľmi
známym plemenom psa. Kto si ho zaobstará vie čo može od neho očakávať.
Slovenská únia chovateľov nemeckých
ovčiakov, Český klub nemeckých ovčiakov a Poľský klub nemeckých ovčiakov sa
rozhodli po dlhej úvahe spojiť sily a urobiť niečo pre popularitu plemena doma
i v zahraničí. Úmysel založiť novú tradíciu
s cieľom, aby sa naše slovenské nemecké
ovčiaky mohli svojou úrovňou vyrovnať
ovčiakom z iných krajín vrámci WUSV
a FCI. Kedysi sa hovorilo: ,,Exteriérak,
krásny ale hlúpy alebo ,,pracák” , dobrý,
ale škaredý”. Moderný nemecký ovčiak
by mal byť pekný aj chytrý. Na Slovensku sa každoročne koná Hlavná špeciálna
výstava NO, kde sa prezentujú najlepšie
odchované jedince a chovateľské stanice. No, bolo sa treba posunúť ďalej.
Vyššie uvedené národné organizácie
zorganizovali sériu troch výstav s medzinárodnou účasťou s názvom Pohár troch
národov. Výstavy boli naplánované na:
21.05.2022 v Závode (SR), 26.06.2022
Troubelice (CZ) a 16.07.2022 Jaśkowice
(PL). Každá krajina delegovala svojho
rozhodcu. Domáci rozhodcovia posudzovali nižšie triedy.

Oblastná výstava NO Závod ako prvá
výstava zo série sa konala 21.05. v areáli Kynologického klubu Závod. Vo výstavných kruhoch sa postupne predviedlo viacako 100 nemeckých ovčiakov
podľa kategórii uvedených v propozíciách. MVDr. Otakar Meloun (CZ) posudzoval kategórie: Mladé psy- dlhosrsté, Dospievajúce psy- krátkosrsté a dlhosrsté,
Dospelé psy krátkosrste a dlhosrsté. Krzysztof Dobrzański (PL) hodnotil kategórie: Mladé suky- dlhosrsté, Dospievajúce
suky- krátkosrsté a dlhosrsté, Dospelé
suky krátkosrste a dlhosrsté.
Mgr. Juraj Štaudinger s predhľadom
ohodnotil kategórie:
Dorast I psy – krátkosrsté, dlhosrsté,
Dorast I suky - krátkosrsté, dlhosrsté,
Dorast II psy - krátkosrsté, dlhosrsté,
Dorast II suky- krátkosrsté, dlhosrsté,
Mladé psy – krátkosrsté,
Mladé suky – krátkosrsté.
A ako súvisí toto podujatie s našou
obcou? Nech už bude ako bude, ale Záhorie bude miestom, kde to všetko začalo. A my členovia Kynologického klubu
Barvínek Jablonica sme boli pritom. Ing.
Štefan Hamerlík podporil organizátorov
výstavy svojou účasťou. Predviedol ne-

meckého ovčiaka Esko Astina v triede –
Dospelé psy – krátkosrsté s hodnotením
,,výborný”. Ja, Mgr. Anna Hamerlíková,
som bola poctená otvorením tohto významného podujatia a výkonom funkcie
vedúcej kruhu, v ktorom posudzoval poľský rozhodca.
Na poslednej výstave sa uskutoční oficiálne vyhodnotenie Pohára troch národov 2022. Bodové hodnotenie bude závisieť od obsadenosti triedy, pričom víťaz
získava toľko bodov, koľko jedincov nastúpilo do triedy. Jedinec na poslednom
mieste získava 1 bod. Body budú započítané aj do súťaže chovateľských staníc,
kde boduje každý jedinec za konkrétnu
chovateľskú stanicu.
Mgr. Anna Hamerlíková

MÁJ A JÚN 2022 V ZNAMENÍ MDD A ĎALŠIE AKTIVITY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA KYNOLÓGIA JABLONICA
Občianske združenie Kynológia Jablonica pokračovala svojimi
rozmanitými aktivitami aj v mesiacoch máj a jún 2022, konkrétne početnými ukážkami výcviku psov a prednáškami o psoch.
Tu je prehľad akcií, na ktorých sa naši členovia podieľali:
- 28. máj 2022 – LETECKÝ DEŇ DETÍ v areáli letiska v Senici.
- 28. máj 2022 – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ v parku v Jablonici. Na tejto akcii sa členovia Kynológie Jablonica predviedli so
svojimi psíkmi v rôznych smeroch kynológie - od poslušnosti,
špeciálnych cvikov ako vyhľadanie strateného predmetu, rozlišovanie predmetov až po triky so psom. Ďalej sa členovia na
rôznych stanovištiach venovali detičkám, napr. pri preťahovaní
lanom, nosenie loptičiek na lyžičkách na určenú vzdialenosť
a tiež nafukovanie balónikov pre detičky. Nechýbalo ani maľovanie na tvár deťom našimi slečnami Emkou a jej parťáčkou.
- 01. jún 2022 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ v Materskej škole v Rovensku,
- 11. jún 2022 – OSLAVA MDD v motoristickom areáli Mokrovských v lesíku medzi obcami Borský Mikuláš a Šaštín-Stráže.
- 14. jún 2022 – MEMORIÁL PETRA OPÁLKA na lúkach pod

Smolenickým zámkom. Tento memoriál je venovaný zosnulému príslušníkovi PZ, ktorý zahynul počas výkonu služby.
Účelom tohto memoriálu je rozvíjanie civilnej ochrany u detí
vzdelávacími aktivitami formou didaktickej hry a poznanie pracovnej náplne vybraných profesií, ako je záchranár, policajt,
hasič, záchranár kynológ a pracovník civilnej ochrany. Vzdelávacia aktivita záchranárov kynológov z OZ Kynológia Jablonica
– Jablonickej Kynologickej záchranárskej brigády pozostávala
z prezentácie a ukážok vyhľadávania nezvestných osôb záchranárskymi psami. Úlohou detí bolo spoznať účel a obsah
činnosti kynológov záchranárov so psami pre ochranu zdravia
a života osôb.
- 20. jún 2022 – UKÁŽKY VÝCVIKU PSOV PRE DETI ZŠ A MŠ
SMRDÁKY.
V činnostiach OZ Kynológia Jablonica je pravidelná údržba
kynologického cvičiska, hlavne pravidelné vykášanie areálu
kynologického cvičiska a jeho bezprostredného okolia, údržba
a oprava výcvikových prekážok.
RNDr. Jana Marečková – predsedníčka OZ Kynológia Jablonica
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ROZLÚČKA
Ak by sme sa ľudí spýtali, čo považujú
za jednu z najmenej príjemných a skľučujúcich situácií, tak by iste mnohí z nás
povedali, že je to lúčenie. S lúčením je
vždy spojený odchod niekoho alebo niečoho v živote. No na lúčenie sa dá pozrieť
aj z iného uhla ako na situáciu, kedy si
pripomíname dobré zážitky, osviežujeme
príjemné spomienky, bilancujeme a očakávame, čo bude ďalej.
V takomto pozitívnom duchu sme sa
určite snažili pristúpiť aj k rozlúčke s naším pánom farárom Romanom Stachovičom, ktorý bol od 1. júla preložený do
farnosti Grinava. Rozlúčka sa uskutočnila na konci „veľkej“ nedeľnej sv. omše
26. júna.
Ako prvý sa v mene občanov s pánom
farárom rozlúčil starosta obce Ing. Nestarec. V krátkosti sa snažil zdôrazniť
všetko dobré, čo vdp. Stachovič spravil
počas 3- ročného pôsobenia pre farníkov,
farnosť a obec. Na záver svojho príhovoru poďakoval za všetko, zaželal hlavne
pevné zdravie a Božej pomoci do ďalších
rokov a odovzdal pozornosť od obce. Ďalej ďakovali mladí za trpezlivosť a prácu
s deťmi a mládežou. Práve deti a mládež
sú citliví na zmeny a podľa ich slov sa
ťažko lúčia s obľúbeným pánom farárom,

s vdp. farárom STACHOVIČOM

no je potrebné si uchovať dobré zvyky, ku ktorým boli vedení. Za všetkých
farníkov ďakovala rodina Nemčekovcov,
v ktorých príhovore zaznelo tiež veľa
krásnych slov, ktoré sa pri lúčení ťažko
píšu a ešte ťažšie čítajú.
Ako prekvapenie a poďakovanie farníkov bol pre dôstojného pána zakúpený
terénny e-bike, pretože pán farár Sta-

chovič je vášnivým turistom, cyklistom
a celkovo má veľmi pozitívny vzťah k prírode, lesom a horám.
Na úplný záver mal obsiahly a najmä
ďakovný príhovor pán farár Stachovič,
v ktorom sumarizoval 3 roky pôsobenia
v Jablonici z pohľadu farára i z pohľadu
osobného.

FARSKÉ POPOLUDNIE
V sobotu 2. júla sa v Pastoračnom centre na fare v Jablonici opäť uskutočnilo
Farské popoludnie pod hudobnou taktovkou Osuskej kapely. Všetkých prítomných rád privítal pán farár Stachovič, pretože to bolo definitívne posledné
podujatie vo farnosti ním organizované.
Zároveň i takto neoficiálne mohol byť
uvedený nový farár Peter Kizek, ktorý
sa žiaľ zo zdravotných dôvodov nemohol
zúčastniť. Hostia si ale mohli užiť pekný
letný deň pri muzike, táboráku alebo pri
hre s deťmi na farskom dvore.

STRETNUTIA MAMIČIEK NA MATERSKEJ DOVOLENKE
Jednou z posledných aktivít, ktoré
vznikli vo farnosti, sú stretnutia mamičiek na materskej dovolenke. Podnetom
pre vznik týchto „stretiek“ bolo vytvoriť
chýbajúci herný priestor aj pre najmenšie deti, pretože voľne prístupné detské
ihriská v obci nie sú vhodné pre tie úplne
najmladšie ratolesti.
Stretká bývajú vždy v pondelok od
9:00 do 12:00 hod. Mamičky sa tu môžu
stretnúť, porozprávať, vymieňať si skúsenosti, zatiaľ čo ich ratolesti sa môžu
bezpečne hrať.
Vybavenie centra je určené pre najmenšie deti, ale zahrať sa tu vedia aj
starší na ihrisku, pri stolnom futbale
alebo si môžu zaskákať na trampolíne.
Samozrejmosťou je tiež kuchynka a WC.
Vstup je voľný :-)

Mgr. Martin Štvrtecký
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FARSKÉ POSEDENIE
PRI CIMBALE
Nedeľné popoludnie 12. júna patrilo
v Jablonici farskému posedeniu v Kultúrnom dome.
Po vynútenej pandemickej prestávke
sa pánovi farárovi v spolupráci s obcou
Jablonica podarilo toto kultúrne podujatie opäť zorganizovať.
Na úvod privítali milým slovom prítomných traja „hostitelia“ - vdp. farár
Roman Stachovič, starosta obce Ing. Silvester Nestarec a moderátor podujatia
Milan Špírek. Hudobne sprevádzala popoludním ľudová cimbalová hudba Pláňava zo Skalice, ktorých zdatne dopĺňal
seniorský spevácky zbor zo zariadenia
pre seniorov v Skalici Rozmarín. Spevu
sa taktiež ujali aj naše speváčky z Folklórneho súboru Jabloničanka, dokonca
v jednom kole oba zbory spojili svoje
spevácke sily.
I keď podujatie už malo podtón rozlúčky s pánom farárom Stachovičom,
tak sa občania dobre zabavili a zanôtili
si záhorácke i moravské ľudové piesne.
Mgr. Martin Štvrtecký

TRAGICKÁ SMRŤ ŠTYROCH CHLAPCOV - 70. VÝROČIE
28. júna 1952 podvečer sa Jablonicou prevalil silný rachot, čo u mnohých obyvateľov, ktorí mali ešte
v živej pamäti hrôzy vojny, vyvolalo
veľké obavy. Žiaľ, najhoršie obavy sa
naplnili, pretože dedinou sa rýchlo
šírili zvesti o výbuchu pri moste cez
rieku Myjava. Behom zlomku sekundy
sa pekný letný večer pre štyri rodiny
zmenil na nočnú moru. Pri výbuchu
úplne zbytočne a znenazdajky prišli
štyria mladí chlapci krutým spôsobom o svoje životy - Silvester Blažek
(14 r.), Ján Hološka (14 r.), Jozef Röder (16 r.) a Teofil Jánošík (17 r.).
Po tragickej udalosti sa prirodzene
vynorilo množstvo otázok, hypotéz,
dohadov a aj klebiet, nakoľko v čase
tragédie nebol na mieste žiaden preživší očitý svedok. Incident postupom
času zapadal prachom ako miesto
činu po tragédii, no veľa otázok zostalo nezodpovedaných. Preto začal
Vladimír Jánošík, ktorého brat Teofil
zahynul pri výbuchu, pátrať na vlastnú päsť. Navštevoval ľudí, ktorí žili
v blízkosti miesta tragédie a na základe spomienok sa snažil poskladať
jednotlivé čriepky mozaiky tragickej udalosti, ktoré výbuch rozmetal.
V tom čase osemročný Jozef Horváth
opisoval, že niekoľko minút pred výbuchom na mieste bol a videl ako Silvester Blažek držal nálož v tvare hranola medzi nohami. Ďalšie tanierové
míny boli na brehu rieky. Pamätníci
taktiež tvrdili, že celý most ako aj
cestu na Vývoze po oboch stranách
podmínovali nemecké vojská, aby
spomalili postup Červenej armády pri
oslobodzovaní, no vojaci nemeckého
vojska boli zlikvidovaní ešte pred od-

palom. Pyrotechnici Červenej armády
míny poodstrihávali, no nechali ich na
dne koryta rieky. Až po siedmich rokoch v júni 1952 vojaci Československej armády odstraňovali z rieky nálože a deaktivovali rozbušky mín, no
pravdepodobne sa tak nestalo u danej nálože, čo sa stalo osudným pre
4 mladých chlapcov.
Vladimír Jánošík ani po 70-tich rokoch od tejto tragickej udalosti nevie,
či bol prípad oficiálne vyšetrovaný
alebo niekto zaň niesol zodpovednosť. No jedno vieme určite. Vyhasli
úplne zbytočne štyri životy všestran-

ne nadaných a skromných chlapcov.
Aj na tomto prípade vidno, aké následky so sebou nesú vojnové konflikty, ktoré prinášajú aj nevinné a nepriame obete dlho po stíchnutí zbraní.
Kombinácia nemeckej vojnovej agresie, nedôslednosť Červenej armády
a následne československého vojska
a možno prílišná zvedavosť chlapcov
navždy zmenila osud štyroch rodín.
na základe spomienok
Vladimíra Jánošíka najst.
napísal Martin Štvrtecký
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Na slovíčko
s dôstojným pánom farárom

ROMANOM STACHOVIČOM

V priebehu júna sme sa dozvedeli prekvapivú správu, ktorá zaskočila nielen veriacich, ale prakticky celú obec. Na základe rozhodnutia arcibiskupa je vdp. Roman
Stachovič preložený od 1. júla 2022 do farnosti Grinava (Pezinok). Nakoľko duchovný otec Roman bol v Jablonici veľmi obľúbený a činný počas 3 rokov pôsobenia
v Jablonici, z toho dokonca 2 roky počas pandémie COVID-u, tak mnohí farníci prijali
správu o preložení s nevôľou, vynorilo sa viacero otázok a začalo sa rekapitulovať
jeho pôsobenie v Jablonici. Preto sme si „na slovíčko“ pozvali samotného pána farára
ThLic. Romana Stachoviča.

sa potom snažil zamedziť tomu, aby sa
spisovala petícia a pod.
My laici asi úplne nechápeme a nedokážeme pochopiť určité zásady
a procesy v „zákulisí“ Rímskokatolíckej cirkvi. Čo Vám ale preblesklo myšlienkami, keď bolo jasné, že budete

V letnom čísle Našej Jablonice
v roku 2019 sme s Vami mali rozhovor, v ktorom ste sa nám ako nový
pastier našej farnosti predstavili od
detských čias až po činnosť v predchádzajúcich pôsobiskách. V čom je
kňaz Roman Stachovič po tých troch
rokoch iný ako predtým a čo sa odvtedy zmenilo vo Vašom živote?
Som o tri roky starší. :-) Ale určite bohatší o mnohé skúsenosti, ktoré mi budú
pomáhať v budúcnosti. Pre mňa to bola
užitočná zmena, kedy som mohol opäť
žiť v podobných podmienkach, ako mnohí na dedine: sadiť si v záhradke, kúriť
si drevom, občas si navariť, starať sa
o domácnosť. Po desiatich rokoch v Skalici, kde sme boli viacerí kňazi, som bol
zrazu na fare sám. Uvedomil som si viac
svoju úlohu a poslanie byť duchovným
pastierom, viac počúvať a spoznať ľudí.
Na začiatku bolo potrebné venovať čas
rekonštrukcii farskej budovy a potom už
sa rozbehla príprava na birmovku, prvé
sväté prijímanie atď. Som vďačný Pánu
Bohu, že som mohol spoznať veľa dobrých ľudí a som im vďačný za ochotnú
pomoc, duchovnú, ľudskú, materiálnu
i brigádnickú.
Poďme ale k téme a otázke, ktorá
momentálne obyvateľov obce v súvislosti s Vami najviac trápi a zaujíma, a to je Vaše preloženie do farnosti Grinava. Prečo? Pokúste sa
Jabloničanovi vysvetliť, prečo arcibiskup preloží kňaza a farára, ktorý
sa teší všeobecnej obľube a dosahuje dobré pastoračné i správcovské
výsledky?
Nie je ľahké odpovedať na túto otázku, ale pokúsim sa o vysvetlenie z troch
uhlov pohľadu: zo strany kňaza, farnosti a arcibiskupa. Na začiatku chcem ale
spomenúť, že hlavnou príčinou častejšieho prekladania kňazov je ich nedostatok.
Stačí, že niektorý kňaz zomrie, ochorie
alebo odíde do dôchodku a je potrebné
obsadiť uvoľnené miesto. Každý kňaz
sľubuje svojmu biskupovi v deň svojej
vysviacky poslušnosť a obnovuje si tento sľub poslušnosti aj vtedy, keď býva
uvedený do úradu farára. Kňaz môže
byť preložený z vôle biskupa, na vlastnú
žiadosť alebo pre rôzne okolnosti, ktorými môže byť choroba, vysoký vek alebo
iné príčiny, pre ktoré jeho preloženie je
prospešné pre dobro kňaza alebo farnosti. Zo strany farnosti je dôležité, aby
farnosť nezostala bez kňaza a preto je
potrebné, aby sa farníci modlili za svojho
farára a tiež za nové kňazské povolania.
Zo strany arcibiskupa treba vnímať jeho
zodpovednosť za celú arcidiecézu, ktorá
má veľa farností. Použijem jednoduché
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Čo Vám Jablonica počas Vášho pôsobenia dala? Na čo budete najradšej spomínať?
Som vďačný Pánu Bohu za všetkých,
ktorých som mohol spoznať, za dobrú
spoluprácu s Obcou a pánom starostom,
za rodiny, ktoré ma od začiatku veľmi
dobre prijali, že som často počul vetu:
Pán farár, keď budete niečo potrebovať,
tak povedzte :-)
Som vďačný aj rehoľným sestrám Svätého Kríža za ich prítomnosť a pomoc vo
farnosti a najmä za ich modlitby.
V čase pandémie nebolo ľahké dostať
sa k ľuďom, keď boli obmedzenia a nedalo sa vždy ísť na svätú omšu. Rád som
preto uvítal možnosť on-line svätých
omší a ďakujem našim technikom za ich
prenos. Tiež mal dobrý ohlas farský Občasník, ktorý sa vďaka obetavosti jednej
našej farníčky dostal do každej domácnosti. A potom vždy bola možnosť na
osobný kontakt, ktorý je v každej dobe
účinný a aktuálny.
A čo Vás naopak v Jablonici sklamalo alebo sa Vám nepáčilo? Odchádzate z našej farnosti aj s niečím,
čo považujete akoby za Vašu nedokončenú a načatú prácu alebo poslanie, čo ste ešte chceli Vy osobne dokončiť?
Nemyslím, žeby som bol sklamaný, chcem len vyjadriť reálne to, čo je
problémom nielen v Jablonici. Keď som
sa detí pýtal, či sa každý deň modlia so
svojimi rodičmi, tak som väčšinou dostal
negatívnu odpoveď. Podobne to bolo aj
v doprevádzaní detí rodičmi na nedeľnú
svätú omšu. Čo sa týka vyučovania náboženstva, musím priznať svoje pedagogické rezervy, ale mrzí ma, že sa niektoré deti prehlásili na etiku, väčšinou len
z dôvodu, že na etike sa viac hrajú a chodia častejšie von. A potom ma mrzí, že
veľa ľudí zomrelo bez prijatia sviatostí.
Príbuzní majú často obavy zavolať kňaza
k vážne alebo dlhodobo chorému či zo-

mierajúcemu, hoci by mu tak preukázali
neoceniteľné dobro a pomoc.
Na druhej strane si aj ja priznávam
svoje zanedbania a slabosti a prosím
o odpustenie všetkých, ktorým som ublížil alebo zabudol niečo vybaviť.
Ako človek už znalý miestnych pomerov, vzťahov a potrieb farnosti, čo
vnímate ako najväčšie výzvy stojace
pred novým farárom? Čo bude treba
realizovať po duchovnej i materiálnej stránke?
Ďalej budovať farské spoločenstvo. Pomocou je aj synodálna cesta Cirkvi, čiže
kráčať spoločne, myslieť na tých, čo sú
na okraji Cirkvi i spoločnosti, pestovať
dialóg, modliť sa a nechať sa viesť Duchom Svätým.
Vo farnosti prináša dobrý duchovný
úžitok aj putovanie kaplnky Panny Márie
Zázračnej medaily, tiež bude dobré podporiť duchovnú obnovu farnosti cez mariánsku úctu prostredníctvom pozvaných
kazateľov.
Farnosť má nové Pastoračné centrum,
ktoré môže slúžiť na stretnutia a programy pre všetky vekové kategórie, na
stretnutia veriacich i neveriacich.
V kostole by sa malo začať s reštaurovaním hlavného oltára, čo zrejme potrvá
niekoľko rokov.
Vo farnosti je veľký potenciál v mladých, ktorým sa treba venovať. Bude
dobré opäť začať novú prípravu na birmovku, pokračovať v detských stretkách,
venovať sa miništrantom, začať stretká
pre mladých. Tiež sa zdá dobré pokračovať v začatej tradícii farských popoludní s Osuskou kapelou alebo s cimbálkou
či inou kultúrnou akciou, ktorá sa koná
v spolupráci s obcou.
Rád by som vyjadril dôležitosť štvrtkových adoracií a s pozitívnym ohlasom sa
stretli aj rorátne sväté omše.

Čo nám viete prezradiť o novom
pánovi farárovi Petrovi Kizekovi?
Len Vás chceme upozorniť, že dôstojný pán Kizek si tiež môže prečítať
tento rozhovor :-)
Je mladý kňaz a má veľa darov a schopností od Pána Boha. Určite si rýchlo nájde
cestu k svojim novým farnikom a myslím, že sa teší na svoje nové a prvé samostatné pôsobisko. A určite bude mať
nové a dobré nápady. :-) Bezpochyby
bude potrebovať Vašu pomoc a modlitby.
Nech sa páči, máte priestor na záver odkázať niečo naším čitateľom...
Chcem na záver všetkých Jabloničanov srdečne pozdraviť, poďakovať im za
ústretovosť, pomoc a modlitby a mnohým za skutočné priateľstvo. Dúfam, že
sa stretneme v krátkej budúcnosti pri
nejakej vhodnej príležitosti a verím, že
si budeme blízki a budeme si pomáhať
vzájomnou modlitbou.
Už zaznelo množstvo krásnych ďakovných slov či slov na rozlúčku na posedení
pri cimbale alebo rozlúčke na sv. omši
v nedeľu 26. júna, ale predsa aj na tomto
mieste by sme Vám chceli za všetkých
občanov poďakovať za priateľský prístup
zásadne s úsmevom na tvári vždy doplnený s ohromným vyžarovaním pokoja a rozvahy. Ďakujeme Vám taktiež za
prácu s deťmi a mládežou na hodinách
náboženstva, pri príprave na prijatie
sviatostí, na výletoch či stretnutiach na
fare. Aktivizovali ste mnohých farníkov,
navštevovali a duchovne povzbudzovali
starších a chorých občanov, realizovali
ste mnohé významné investičné akcie
vo farnosti, príkladne ste spolupracovali
s Obecným úradom pri viacerých aktivitách a predovšetkým ste vytvárali dobré
vzťahy v obci. Prajeme Vám veľa zdravia,
pokoja a Božieho požehnania a milostí
v ďalších osobných i kňazských etapách
života.
Rozhovor pripravil
Mgr. Martin Štvrtecký

DOLE, DOLE, MUJ VENEČKU ZELENÝ,
NEBUDEŠ VÍC NA MEJ HLAVE NOSENÝ...
Úvodné slová piesne vystihujú dávnu tradíciu snímania
venčeka z hlavy nevesty. Ako vieme, naši predkovia boli na
svadbách oblečení v kroji a dodržiavali vtedy zvyky, ktoré
sa už dnes vyskytujú veľmi ojedinele. No dnešné svadby sa
konajú na úplne inej tradícii a samozrejme v inom oblečení.

prirovnanie: Keby sa v obci vybudovala
kanalizácia iba na niektorých uliciach,
ostatní obyvatelia by boli nespokojní. Pánovi arcibiskupovi záleží na všetkých farnostiach, aby bolo postarané o ich dobro. Keď ide o moje preloženie, nakoľko
pán farár z Grinavy odchádzal do Skalice
a bolo potrebné obsadiť túto farnosť, zavolal si ma pán arcibiskup na rozhovor
a spýtal sa ma, či by som išiel do Grinavy. Ja som dal svoj súhlas a preto som

pokračovať vo svojom pozemskom
životnom poslaní v inej farnosti.
Určite mi to nebolo ľahké prijať nové
miesto, opäť sa baliť, sťahovať. V Jablonici som sa cítil dobre a rýchlo som si
zvykol na nových ľudí i nové prostredie.
Na druhej strane som si uvedomil, že
môžem opäť znovu začať, zbaviť sa alebo
vyhnúť sa chybám, ktoré som robil a že
Pán ma bude požehnávať tam, kde ma
posiela cez Cirkev.

Svadba, ktorej sme sa zúčastnili dňa 14. 5. 2022, bola
výnimočná tým, že mladý manželský pár Martin a Lívia sa
rozhodli pre krásny, no dávno zabudnutý zvyk – čepčenie nevesty. Radi sme prijali pozvanie nášho bývalého kolegu, aby
sme pred očami ich svadobných hostí tento pekný mladý pár
oblečený v jablonickom kroji vystrojili do spoločného života
začepčením nevesty. V minulosti neveste dali dolu venček
z hlavy a uviazali jej čepiec a tým sa vlastne stala ženou.
Ženíchovi odopli pierko a stal sa mužom. Tento tradičný zvyk
sa uskutočňoval o pol noci.
Samozrejme, že aj náš ženích a nevesta boli oblečení tak,
ako sa dnešné svadby konajú. No pred polnocou sme ich obliekli do kroja, nevestu tak, ako bývali nevesty oblečené, lebo
kroj nevesty je iný ako sviatočný kroj. Počas samotného čepčenia bolo potrebné hovoriť so ženíchom, či chce mládenecké
perko z hrude sňať, alebo hlavu sťať, a nevesta venček z hlavy sňať, alebo hlavu sťať a medzitým zneli svadobné piesne.

Svadobní hostia boli milo prekvapení, že mali možnosť vidieť starodávny zvyk čepčenia nevesty.

Anna Dingová a Anna Kováčová
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Z MATERSKEJ ŠKOLY
DEŇ MATIEK
Prvá májová nedeľa vždy patrí našim mamám. Po dvojročnej prestávke mohli naši najmenší znovu predviesť svoj program v Kultúrnom dome, čomu sa nesmierne tešili nielen
ony, ale aj všetky staré mamy, tety... Predstavili sa všetky 4 triedy MŠ a všetky vyrobili
pre svoje milované mamičky krásne darčeky.
MDD
1. jún vždy patrí deťom. Aj my pani učiteľky sme si pre deti pripravili veľa atrakcií, aby
oslávili svoj deň čo najkrajšie a mali z neho
veľa krásnych zážitkov. Aj pán starosta deťom
zablahoželal a priniesol sladkú pozornosť.
Aj naši hasiči z DHZ Jablonica potešili naše
deti, keď si mohli zblízka pozrieť auto a nasadnúť do neho, štvorkolku a vyskúšať prekážkovú dráhu.
NÁVŠTEVA VÝCHOVNÉHO KONCERTU
Dňa 28. 6. 2022 sme sa spolu s deťmi z najstaršej triedy zúčastnili výchovného koncertu,
ktorý pripravila ZUŠ Senica. Deti z tanečného
odboru ZUŠ nám pripravili krásne predstavenie toho, čo sa naučili a s čím sa prezentujú
aj v zahraničí.
ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV S MŠ
V predposledný deň školského roku sa naši
predškoláci - budúci prváci rozlúčili krátkym
programom s materskou školou. Pre spomienku sme deťom venovali knižku, čokoládu, diplom a prvé vysvedčenie - osvedčenie o získaní
predprimárneho vzdelania. Na rozlúčke sa zúčastnili pani učiteľky, rodičia, aj pán starosta,
ktorý deťom tiež priniesol prekvapenie.
Kolektív MŠ
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činnosti na slnku i v chládku. Dobre každému padlo posedenie na lavičkách alebo v altáne pri chutnej desiatej. Prežili
sme deň plný zábavy a oddychu od školských povinností.
merlíková

Mgr. Anna Ha-

Utorok v znamení kultúry
28. 6. sme sa ráno ako každý deň stretli v škole. Ročníky sa
rozdelili na dve skupiny. Všetci sa tešili do Senice na koncert,
vystúpenie tanečnej skupiny SCREAM v Dome kultúry Senica.
Žiaci prvého až piateho ročníka vycestovali do Senice hneď
ráno, na skorší koncert. Žiaci šiesteho až deviateho ročníka využili čas do odchodu na neskorší koncert na návštevu Jablonickej pamätnej izby. Pozreli si expozíciu, vypočuli zaujímavé
rozprávanie Anny Dingovej. Potom odcestovali do Senice ako
ich mladší kamaráti a užili si úžasnú energiou nabitú atmosféru
tanca tanečných formácii skupiny Scream Senica.
Naše ,,malé sťahovanie národov”, keď sa celá škola presúva
mimo Jablonica sme ukončili na chutnom obede, ktorý nám pripravili pani kuchárky. Vrátili sme sa spokojní a šťastní, plní zážitkov, tešiaci sa z toho, že sme sa o jeden deň priblížili k prázdninám.
Mgr. Anna Hamerlíková

Plavecký výcvik 2022
Žiaci 1. stupňa sa od 7. 6. do 21. 6. 2022 zúčastnili piatich
lekcií plaveckého výcviku v Mestskej plavárni v Senici. Pod vedením skúsených trénerov plávania a vedúceho p. Dominika
Janulíka sa deti osmelili pri oboznamovaní sa s vodou, prípadne si zlepšili svoje plavecké schopnosti. Na dve hodiny plné hier
vo vode a plávania sa deti vždy tešili. V závere každý ukázal
čo sa naučil v plaveckej skúške. Všetci potom dostali „Mokré
vysvedčenie“ so zapísaným výkonom v plávaní. Odmenou bolo
šmýkanie na toboganoch, šmykľavke, či pobyt vo vírivke. Dopravu do Senice a späť, ktorá bola zabezpečená autobusom
firmy ARRIVA, hradil Obecný úrad Jablonica, ĎAKUJEME!
Mgr. Beáta Oslejová,
vedúca plaveckého výcviku

ŠPORTOVÉ HRY
V piatok 24. 6. 2022 sa uskutočnili ŠPORTOVÉ HRY žiakov II.
stupňa. V areáli školy boli pripravené stanovištia netradičných
športov, napr. PETANG, DISCGOLF, MOLKKY, INDIACA, RINGO,
FRISBEE, TCHOU BAL. Mgr. Dieneš každej triede vysvetlil pra-

ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Výlet Piešťany
14. 6. 2022 sme sa my, žiaci 8. ročníka, zúčastnili koncoročného výletu do Piešťan. Ráno o pol ôsmej sme sa zhromaždili
na autobusovej zastávke v Jablonici. Po príchode do Piešťan
sme krásne ráno začali vychádzkou k rieke Váh, po ktorej sme
sa následne plavili loďou, kŕmili vodné vtáky a obdivovali krásu
našej najdlhšej rieky. Po návrate na breh sme sa všetci dobre
naobedovali. Posilnení dobrým jedlom sme prebytočné kalórie
spálili prechádzkou po malebnom kúpeľnom ostrove. Obdivovali
sme pôvab pávov, bažantov, hrdličiek, rybičiek, lekien a pestrofarebných záhonov kvetov. Našu super náladu podporilo aj
hudobné vystúpenie pouličného umelca, ktorého chytľavé melódie niektorých z nás prinútili aj zakrepčiť si. Potom naša cesta
smerovala do balneologického múzea, kde sme sa dozvedeli
niečo nové o histórii tohto krásneho kúpeľného mesta. Poslednú hodinku sme strávili v Auparku a plní nových zážitkov a darčekov sme sa o 18. hodine vrátili domov.
Ďakujeme našej triednej pani učiteľke Čapkovej za organizá-

ciu a tiež milú spoločnosť, ktorú dotvorili spolu s pani učiteľkou
Vavrovičovou.
A. Fedorová a A. Gbelcová

9. A na Korlátku
16. júna sa naša trieda IX. A vybrala na turistický výlet na
zrúcaninu hradu Korlátka. Po dvojhodinovej túre od našej školy
sme dorazili k hradu a prehliadli sme si to, čo z neho ostalo.
Potom sme si na ohnisku pri hrade opiekli špekáčiky. Na záver sme prezentovali pripravenú domácu úlohu: zahrali divadlo
o jednej hradnej povesti, zoznámili sa s históriou hradu a vypočuli sme si informácie z mobilu o faune a flóre okolia hradu.
Cestu domov sme si skrátili cez kopec Lipovec. Počasie nám
prialo, pedagogický dozor vhodne dopĺňal zdravé jadro našej
triedy. Pekne opálení a vysmädnutí sme po 20 km túre boli radi
späť v Jablonici. PS: Po novom sú pri hrade Korlátku aj toalety
(kadibúdky pre princa a princeznú) :-)
David Černek, Filip Jankovič

vidlá a dozeral na priebeh. Deviataci boli jeho dobrými asistentami. Žiaci sa postupne po triedach so svojimi triednymi učiteľkami presúvali z jedného športoviska na druhé podľa časového
rozpisu a plánika. Niektorým boli vyššie uvedené hry známe, iní
sa učili. Spontánne si vytvárali súťaže v rámci tried. Striedali sa

Rozlúčka IX.A
29. jún 2022. Predposledný deň školského roka. My, deviataci, sa už len lúčime. Dnes sa s nami rozlúčili naše úžasné pani
kuchárky, ktoré si pre nás pripravili zmrzlinové prekvapenie.
Pochutili sme si všetci. Ďakujeme vedeniu školy, že sa prišli
s nami tiež neoficiálne rozlúčiť. Naša triedna učiteľka mala taktiež pre nás prekvapenie. Pochvalné uznanie za charakteristické správanie každého žiaka. Aj sme sa zasmiali. Každý z nás
dostal aj maličký amulet, aby ho chránil.
Chceme sa takto rozlúčiť aj s vami, milí spolužiaci z iných
tried. My už sem ako žiaci neprídeme... Všetkým v ZŠ Jablonica
ďakujeme za úžasných 9 rokov nášho života.
Mc´prekvapenie v ŠJ
Zmrzlinovým prekvapením pre deviatakov to v jedálni neskončilo... Už
od pondelka všetci
stravníci
rozmýšľali a tipovali, čo sa
môže skrývať pod
stredajším názvom
v jedálnom lístku koncoročné prekvapenie :-)
Tiež ste zvedaví,
čo naše kreatívne
a šikovné pani kuchárky pod taktovkou pani vedúcej
vymysleli?

Filip Jankovič

Slávnostné ukončenie
školského roka
Vytúžený koniec školského roka je tu. Ráno sa všetci žiaci
zišli v areáli školy, aby slávnostne ukončili školský rok. V úvode zaznela hymna a potom všetkých privítala riaditeľka školy
Mgr. Ľubomíra Kukanová, ktorá sa žiakom prihovorila s krátkym
zhodnotením školského roka. Na záver zamestnancom, žiakom
aj ich rodičom zaželala krásne prázdniny a zaslúžený oddych.
K prianiu pekných prázdnin sa vo svojom príhovore pridal aj
starosta obce Ing. Silvester Nestarec, ktorý vyzdvihol záslužnú
prácu všetkých pedagogických, aj nepedagogických pracovníkov a samozrejme snahu a úspechy žiakov.
V rámci slávnostnej časti odovzdalo vedenie školy žiakom,
ktorí dosiahli v tomto školskom roku výborný prospech a úspechy v olympiádach, vedomostných súťažiach, alebo športe, diplomy a drobné ceny ako poďakovanie za skvelú reprezentáciu
školy.
Nasledovalo vyhodnotenie súťaže o najčistejšiu triedu, v ktorom sa na 1. mieste umiestnila 9.A, na 2. mieste skončila
4.A a 3. miesto si právom zaslúžila 7.A. Súťaž prebiehala počas
celého školského roka pod patronátom Mgr. Koňuchovej a žiackej školskej rady.
Gratulujeme a veríme, že kolektívy týchto tried budú motiváciou pre ostatných žiakov v budúcom školskom roku. Víťazné
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POLOČENSKÁ
KRONIKA

V mesiacoch máj a jún

hsa dožívajú:g
70 rokov:

Viktor Kepert
Ľudovít Poláček
Jozefa Hasová
Marta Mičová

75 rokov:

triedy boli odmenené krásnymi tortami, ktoré upiekol náš šikovný deviatak
a predseda žiackej školskej rady Filip
Jankovič. Ďakujeme :-)
Končí sa jeden školský rok, pre niekoho to bol prvý školský rok, pre niekoho
to bol posledný školský rok v základnej
škole. Žiakom, ktorí odchádzajú zo základnej školy prajeme, aby vedomosti, ktoré v našej základnej škole získali
využili na ďalší rozlet a na ďalší rozvoj
svojich osobností tak, aby sa pripravili
na svoje budúce povolania. Veľa šťastia,
deviataci!

Na záver slávnostnej časti si deviataci
pripravili príhovor na rozlúčku, v ktorom
sa poďakovali všetkým pani učiteľkám
a učiteľom, ale nezabudli ani na pani
vychovávateľky, kuchárky, upratovačky, pána školníka a pani ekonómku. Po
skončení oficiálnej časti sa prišli s každým rozlúčiť aj osobne...
Najdlhšie sa deviataci lúčili s triednou
pani učiteľkou...“Neučili ste nás len to,
čo bolo treba sa naučiť, ale aj to, o čom
ste si mysleli, že potrebujeme do života
vedieť.
Ďakujeme Vám za všetko!“

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

Kamila Heráková
Magdalena Holická
Eva Holásková
Anna Colombová
Marta Cserepová
Štefan Slávik
Lýdia Rédlerová
Emília Vandeliová

80 rokov:

Anna Ďurišová
Mária Klimešová

90 rokov:

Irena Brezovská
Irma Fialová

hnarodili sa:g
Sofia Karaffová
Silvester Nestarec
Sofia Chovancová
Jakub Peterka

Zosnulí:
Jozef Vignát
vo veku 83 rokov
Tomáš Faltýnek
vo veku 72 rokov
Juraj Jursa
vo veku 48 rokov
Pavel Vacula
vo veku 85 rokov
Karol Polák
vo veku 70 rokov
Ján Banda
vo veku 79 rokov
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