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Milí spoluobčania.
Ako tak sme sa už prehupli z pochmúrnejších zimných dní do teplejšieho a slnečnejšieho jarného
obdobia. Bohužiaľ, stále so sebou
„ťaháme“ pandémiu a s tým spojené zákazy, príkazy a obmedzenia,
čo samozrejme nikoho z nás neteší.
No a s tým je spojené i každotýždenné testovanie, ktoré je takisto
záležitosťou síce potrebnou, ale pre
mnohých zasa nepríjemnou povinnosťou... Na druhej strane sa zdá,
že príchodom teplejších jarných dní
„hnusoba“ stráca na sile, opatrenia
sa postupne uvoľňujú a verme, že sa
uvoľnia na maximálne možnú mieru
tak, že nielen jarné dni, ale hlavne
letné a i tie ďalšie, si užijeme podľa
svojich predstáv.
I napriek tomuto obmedzujúcemu
stavu máme na obci rozpracované
viaceré aktivity a investície, o ktorých ste už boli predbežne informovaní. Konečne sa nám podarilo
dokončiť projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, čo je ale len začiatok. Čaká nás
ešte stavebné konanie, výsledkom
ktorého bude stavebné povolenie
a súčasne aj verejné obstarávanie,
čo je takisto časovo náročný proces a až následne realizácia rekonštrukcie, ktorej náklady sa vyšplhali

na cca 300.000,- €. I plánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií
na „dolnom konci“ obce je v procese administratívneho vybavovania,
no v oboch týchto projektoch sa nič
urýchliť nedá a musíme byť trpezlivý.
Ďalšou väčšou investíciou je inštalácia schodiskovej plošiny pre imobilných v Zdravotnom stredisku. Táto
by mala byť podľa vyjadrení zhotoviteľa dokončená v priebehu mesiaca
jún a verím, že bude prínosom nielen
pre ordinujúcich lekárov, ale najmä
pre imobilných pacientov.
Možno ste si viacerí všimli, či
navštívili náš historický park. V tomto jarnom období si myslím, že je
najkrajšou dominantou našej obce
a kvitnúce tulipány sú jeho honosnou ozdobou. No a práve pokračovanie v revitalizácii parku je ďalšou
investičnou akciou, naplánovanou na
tento rok. Zostáva nám len dúfať, že
nám ministerstvo kultúry schváli dotáciu, aby sme naďalej mohli zveľaďovať túto kultúrnu pamiatku. V tejto súvislosti treba spomenúť i ďalšiu
skutočnosť, a to futbalové ihrisko,
ktoré by sa malo perspektívne presunúť do inej lokality. Treba zdôrazniť, že robíme všetko preto aby sa to
podarilo, ale jedným dychom musím
dodať, že to nie je taká jednoduchá
a hlavne rýchla záležitosť, ako by
si niekto predstavoval. Najväčším

problémom v súčasnosti je vlastníctvo pozemkov, kde by sa eventuálne
mohlo ihrisko presunúť. A to je zatiaľ
hlavný kameň úrazu tohto zámeru,
podrobne sa rozpisovať na tomto
mieste by bol na dlhšie, no uisťujem
všetkých, že na tom usilovne pracujeme. Nakoľko ale nie všetko záleží
od obce, ako sa hovorí tromfy v rukách majú iní a obec má obmedzené
možnosti, výsledok je zatiaľ neistý
a v nedohľadne.
I v oblasti kultúry a kultúrno - spoločenských aktivít sme mali naplánované rôzne akcie a podujatia tak
ako v minulosti, ba i niečo naviac,
ale bohužiaľ, súčasné opatrenia nám
zatiaľ nedovoľujú a neumožňujú realizovať v tejto oblasti skoro nič....
Treba len veriť a dúfať, že situácia
sa zlepší a opäť sa budeme stretávať
na tradičných i netradičných akciách
a podujatiach.
Na záver mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že súčasná epidemiologická situácia sa zlepší a postupne
sa vrátime do normálu a zároveň poďakovať za zodpovedný prístup väčšiny občanov pri dodržiavaní opatrení a testovacom maratóne. Prajem
všetkým najmä veľa zdravia, pohody
a optimizmu.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici sa uskutočnilo 25. marca 2021.
Rokovanie zvolal a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce. Prítomných bolo 8 poslancov, hlavná
kontrolórka obce, účtovníčka a zapisovateľka.
OZ schválilo:
- program 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- volebnú komisiu v zložení Ing.
Jaroslav Stanek predseda, členovia Ing. Libor Dohnálek a Ing. Jozef
Vulgan (voľba hlavného kontrolóra
obce)
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“, parc.
č. 397/194 vo výmere 49 m2, k.ú.
Jablonica, žiadateľom Peter Kašárik
a Ida Kašáriková, za cenu určenú Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 5€/m2, t.j. 245,00 €, z dôvodov
hodných osobitného zreteľa,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – novovytvorený pozemok registra „C“ KN, parc.č. 16/10 vo výmere 9 m2, odčleneného od pozemku
vo vlastníctve obce Jablonica parc.
č. 16/1, k.ú. Jablonica, žiadateľovi
Peter Žák, za cenu určenú Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom
štátu, ktorý obec užíva - 5 €/m2,
t. j. 45,00 €, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa,
- Záverečný účet obce za rok
2020 a celoročné hospodárenie bez
výhrad,
- prebytok rozpočtu v
336.715,21 € nasledovne:

sume

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zúčtovať výsledok hospodárenia vo
výške 336.715,21 € na tvorbu rezervného fondu,
- použitie rezervného fondu vo
výške 336.715,21 € na financovanie
kapitálových výdavkov a splácanie
úveru,
- 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2020
podľa predloženého návrhu,
- nasledovnú výšku dotácií z rozpočtu obce Jablonica na rok 2021:

Organizácia

OZ nesúhlasilo:

Dotácia

1. Poľovnícke
združenie

200,00 €

2. Slov.zväz chovateľov

250,00 €

3. Únia žien Slovenska

200,00 €

4. ZO SZ záhradkárov
5. Jednota dôchodcov
6. Slovenský červený kríž ZO

0
275,00 €
0

7. Klub slovenských turistov

335,00 €

8. Kynológia Jablonica

350,00 €

9. Kynologický
klub Barvínek

225,00 €

10.Rodičovské
združenie pri ZŠ

200,00 €

Nerozpís.rezerva pre jednoraz.
dotácie

2.835,00 €

SPOLU:

4.870,00 €

- zápis do kroniky obce Jablonica
za rok 2020 tak, ako bol predložený
a schválený komisiou kultúry, mládeže, športu a vzdelávania,
a)
poradovník na pridelenie
uvoľneného 2- izbového nájomného
bytu č. 5 v bytovom dome súp.č.
964 tak, ako bol schválený komisiou, zriadenou starostom obce
1.)
Mgr. Martin Štvrtecký, 906
32 Jablonica č. 662
2.)
Erika Olahová, 906 32 Jablonica č.100
3.)
Simona Jurovatá, Jablonica
č. 512
b)
pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 5 v nadstavbe bytovom dome súp. č. 964, uchádzačovi Mgr. Martin Štvrtecký, 906 32
Jablonica č. 662
OZ súhlasilo:
- s poskytnutím finančného príspevku vo výške 500 €, na rehabilitáciu zdravotne ťažko postihnutej
osoby PaedDr. Anny Kováčovej,
bytom Horeckého 7A, 94901 Nitra-Dražovce.

- s predajom pozemkov vo vlastníctve obce Jablonica JUDr. Jaromírovi Sasákovi, Vinohrádok 255, 906
12 Osuské tak, ako ich žiadal žiadosťou zo dňa 21.1.2021.
OZ zvolilo:
- za hlavného kontrolóra obce
Jablonica pani Martu Hazuchovú.
OZ určilo:
- deň 1.4.2021 ako deň vzniku
pracovného pomeru a nástupu do
práce hlavného kontrolóra,
- pracovný úväzok 0,2 a určuje
plat v zmysle § 18c ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo
výške 349 €.
OZ udelilo:
- cenu obce Jablonica MUDr. Anne
Olšovskej za dlhoročnú obetavú
prácu a obzvlášť významné zásluhy
o rozvoj obce a jej obyvateľov,
- cenu obce Jablonica Valérii Gažovej za dlhoročnú obetavú prácu
a obzvlášť významné zásluhy o rozvoj obce a jej obyvateľov.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 11. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11. 2. 2021,
- správu hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu obce za rok
2020.
Úplne znenie zápisnice so všetkými uzneseniami, informáciami
a diskusnými príspevkami z 12.
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici nájdete na
internetovej stránke obce - www.
jablonica.sk - v záložke „Obecný
úrad“ v kategórii „Úradné dokumenty“.
Mgr. Martin Štvrtecký

VÝBER DANÍ
A POPLATKOV
Oznamujeme občanom, že od
10. mája 2021 sa začne vyberať
daň z nehnuteľností, daň za psa
a poplatok za komunálny odpad.
Žiadame občanov aby si uvedené
dane a poplatok prišli uhradiť.
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ASISTOVANÉ
SČÍTANIE

Vážení spoluobčania,
od pondelka 3. mája 2021 bude
prebiehať asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa
nemohli sčítať sami elektronicky.
Splňte si svoju povinnosť a sčítajte
sa na kontaktnom mieste v zasadacej miestnosti obecného
úradu alebo požiadajte o mobilné
ho asistenta na telefónnom
čísle 034/6583123, ktorý príde
ku vám domov a pomôže vám so
sčítaním. Sčítajte sa do 13. júna
2021 pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku.
Prevádzkové hodiny kontaktného
centra - zasadacia miestnosť obecného úradu: Po - Pia 08:00 - 12:00
13:00 - 15:00.
Viac informácií nájdete na www.
scitanie.sk alebo priamo na obecnom úrade.
K 31. 03. 2021 sa v Sčítaní obyvateľov 2021 samosčítalo 89,01%
obyvateľov. Je to úctyhodné číslo
na obec takejto veľkostnej kategórie, o 3%-uálne body nad celoslovenským výsledkom. Ďakujeme za
spoluprácu.
Mgr. Martin Štvrtecký
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CELOPLOŠNÝ SKRÍNING
COVID-19 V JABLONICI
POČAS MARCA A APRÍLA

Výsledky celoplošného skríningu v Jablonici:
dátum
testovania

počet testovaných osôb

počet pozitívnych osôb

06. 03. 2021

1009

14

Aj v jarných mesiacoch pokračovalo v mobilnom
odberovom mieste Jablonica celoplošné testovanie
ochorenia COVID-19 tak, ako určoval tzv. COVID
automat.

13. 03. 2021

1005

3

20. 03. 2021

992

0

27. 03. 2021

922

4

V predchádzajúcom čísle novín sme končili s veľmi
nepriaznivým stavom (30 pozitívnych osôb), no
našťastie odvtedy sa situácia v obci už len výrazne
zlepšovala.

03. 04. 2021

970

1

10. 04. 2021

910

0

17. 04. 2021

905

1

Uvidíme ako sa „testovacia politika“ bude naďalej
vyvíjať, čo záleží najmä na schválenom COVID
automate a politických rozhodnutiach na celoštátnej
úrovni. O všetkom budeme samozrejme včas
informovať.

24. 04. 2021

902

1

01. 05. 2021

839

2
Mgr. Martin Štvrtecký
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POĎAKOVANIE
Končil január, opäť sa rozbiehalo antigénové testovanie a my,
striktne dodržiavajúci nariadené
pravidlá osobného a pracovného života - sme mali naivnú predstavu,
že čakáme oznámenie „negatívny“.
Aj preto nás zaskočila správa pracovníka firmy mojich rodičov, že sa
náhle necíti dobre a po antigénovom testovaní mu vyšiel pozitívny
výsledok. Samozrejme, rodičia –
obaja v seniorskom veku - okamžite zabezpečili pre celú firmu PCR
testovanie a od tejto chvíle sa všetko rozbehlo... Dvaja nakazení, ďalší
dvaja nakazení, ďalší štyria nakazení... A zrazu bola pozitívna takmer
celá firma a kompletne naša štvorčlenná rodina. Na počiatku bol šok
a strach – pocity, ktoré asi zažil
každý nakazený covidom 19. Čo
nám pomohlo? Rýchly, pokojný,
racionálny a odborný prístup našej ošetrujúcej všeobecnej lekárky
MUDr. Janky Timekovej, ktorá
od prvotnej informácie o našej pozitivite stála pri nás – informovala
nás o podpornej vitamínovej liečbe,
po osobnej návšteve nás objednala
na RTG vyšetrenie (bohužiaľ, moji
traja seniori mali diagnostikovaný
zápal pľúc), predpísala potrebné
antibiotiká a preparáty podporujúce imunitu, zabezpečila infúzie...
a mne - ako najmladšiemu členovi
rodiny, ktorý covid 19 zvládal relatívne dobre - dodala odvahu a istotu, že sa mám na koho spoľahnúť
a že to všetko zvládnem/zvládneme! Z rozprávania ľudí z môjho
okolia viem, že MUDr. Timeková
takýto profesionálny postoj zaujala aj k ostatným covid-pacientom.
V čase, keď mnohí lekári ordinovali „po telefóne“ (neodsudzujem
nikoho, pretože rozumiem obavám
a strachu z koronavírusu), si nič
nezľahčovala a nám pacientom dokázala svoju profesionalitu a odbornosť.
Pani doktorka, ďakujeme Vám –
ďakujem za svojich rodičov, za svoju vyše deväťdesiatročnú starkú,
ale aj za ďalších pacientov, ktorých
ste liečili a vyliečili. Rada by som
poďakovala aj pani sestričke Bc.
Monike Čechovej za ústretovosť
a ochotu a firme ADOS 4LIVE – Vy
všetci ste nám a nielen nám pomohli zvládnuť ochorenie covid 19!
Viem, že sa mnohé problémy po
prekonaní covidu 19 ešte objavia
(postcovidový syndróm je skrátka
realita), ale my sme tú prvú bitku
vyhrali. Mnohí také šťastie nemali...
PhDr. Iveta Hazuchová
(text bol zverejnený v časopise
Zdravie 4/2021)
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ZAKLADNÁ ŠKOLA
JABLONICA
Okresné kolo Pytagoriády
Dňa 13. apríla 2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Táto tradičná matematická súťaž sa vzhľadom
k situácii a protipandemickým opatreniam v súvislosti
s Covid-19 uskutočnila netradičnou online formou. Za
našu školu sa zúčastnili úspešní riešitelia školského
kola, ktoré prebehlo v kategóriách P3 a P4 dňa 9. 12.
2020 v triedach tretieho a štvrtého ročníka.
Boli to: Viktória Nemčeková, Radka Sládková,
Mário Faltýnek z 3.A a Simona Fedorová a Karol
Klásek zo 4.A. Všetci prostredníctvom online spojenia zo školy riešili 15 úloh zameraných na matematickú zručnosť a pohotovosť v stanovenom čase.
Výsledky odoslali priamo organizátorovi súťaže, ktorý
zverejnil vyhodnotenie výsledkov.
Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa tak stali
a zároveň získali pekné umiestnenie medzi účastníkmi zo všetkých škôl nášho okresu Simona Fedorová a Karol Klásek zo 4.A.
Obom gratulujeme. Všetkým zúčastneným patrí pochvala za vynaložený čas a úsilie pri príprave na súťaž.

Mgr. Oslejová

Jarné tvorivé dielničky
Jar je spojená s prebúdzajúcou sa prírodou, teplými slnečnými lúčmi a v našej obci aj s príletom „jablonických“
bocianov pri kostole. Už tradične s prichádzajúcou jarou
si deti v školskom klube mohli vyskúšať svoju kreativitu,

zručnosť a trpezlivosť. V tvorivej atmosfére vzniklo veľa
pekných prác s jarnou tematikou.
ŠKD

Srdce pre mamu
Druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek. Stretávame sa v KD. Tento rok bude iný. Kvôli pandemickým
opatreniam deti nemôžu potešiť programom svoje mamičky, babky, či staré mamy. Preto aspoň symbolicky na
diaľku vytvorili „živé srdce“, ktoré im posielajú ako symbol úcty a vďaky.

Básnička pre mamičku
Mamka moja zlatá, mamka mamička,
Tebe patrí táto skromná kytička.
Nech Ti povie každý lupienok a kvet,
že si pre mňa mamka
celučký môj svet.
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FARNOSŤ
Milí Jabloničania!
Po Veľkonočných sviatkoch, od 19.
apríla sa vďaka Bohu môžeme opäť
stretávať na svätých omšiach v našom Jablonickom kostole. Pred nami
sú dva dôležité mesiace: mariánsky
mesiac máj a mesiac jún, ktorý je
zasvätený Božskému Srdcu. Pápež
František vyzval všetkých kresťanov, aby sa celý mesiac máj modlili za ukončenie pandémie, najmä
modlitbu svätého ruženca. K tomuto
úmyslu sa pripájame aj každodennou modlitbou Loretánskych litánií.
V mesiaci máj čaká na nás veľká
slávnosť: Dvadsať našich mladých
chlapcov a dievčat prijme v sobotu,
22. mája sviatosť birmovania, našu
farnosť pri tejto príležitosti navštívi
otec biskup Mons. Jozef Haľko. Bude
to deň pred Turícami, kedy býva
v neďalekom Šaštíne tradičná Svätodušná púť. A v mesiaci jún nás čaká
slávnosť Božieho Tela a najmä slávnosť prvého svätého prijímania, ktorú plánujeme v nedeľu, 13. júna. Na
konci mesiaca, kedy naši žiaci a študenti dostanú v škole vysvedčenia,
oslávime dvoch veľkých apoštolov,
svätých Petra a Pavla, 29. júna.
V mesiaci máj si pripomíname aj
Deň matiek, v júni Deň otcov. Poslanie rodičov v rodine je veľmi dôležité
a nenahraditeľné. Veľké poďakovanie
preto patrí všetkým mamám a oteckom, ktorí svoje sily a čas investujú do dobrej výchovy svojich detí.
Zároveň si môžeme pripomenúť aj
duchovné materstvo cez Pannu Má-

riu a duchovné otcovstvo cez službu
kňazov.
Všetci sme sa v uplynulých mesiacoch naučili, že si nič nemôžeme
naisto plánovať, kedykoľvek hrozí
nebezpečenstvo ochorieť alebo zostať izolovaný v karanténe, a čo je
najviac bolestivé, že nás náhle alebo
predčasne opustili blízki ľudia. Naučili
sme sa aj tomu, že si treba vážiť dar
života a že sa zaobídeme bez mnohých vecí, ktoré sme v minulosti brali
ako samozrejmosť alebo bez ktorých
sme si nevedeli svoj život predstaviť.
Som vďačný všetkým dobrým ľuďom a dobrodincom, ktorí pamätali
na našu farnosť svojimi modlitbami
a mnohí ju podporili aj finančne. Ako
ste si všimli, po Veľkej noci sme začali
s výmenou strešnej krytiny na starej
fare, v kostole boli inštalované dve
drevené zreštaurované zábradlia na
oboch stranách organa (na fotografiách) a do konca júna bude ukončená
generálna oprava nášho organa. Budeme veľmi vďační za Vaše modlitby i milodary aj naďalej. Dostal som
viaceré dobré ohlasy na Jablonický
farský občasník, cez ktorý sa mohli
všetci dozvedieť, čím naša farnosť
žije a prežiť tak Veľkú noc s väčším
duchovným úžitkom.
Chceme s nádejou pozerať do budúcnosti a preto dúfať, že sa v lete
budeme môcť slobodnejšie stretávať
či v kostole, v pastoračnom centre
na fare alebo pri iných príležitostiach. Opäť by sme chceli okolo sviatku svätého Štefana Kráľa, patróna

nášho jablonického kostola, usporiadať farské popoludnie a slávnostnou
svätou omšou poďakovať za dar viery i za náš kostol, ktorý nás spája
a bol svedkom tých najdôležitejších
osobných i spoločenských udalostí
našich dejín.
Milí Jabloničania, prajem Vám, aby
ste v týchto dňoch mohli slobodne
a bez obáv prežívať všetky chvíle
svojho života a pamätali, že bez Pána
Ježiša sa nám nič nepodarí ani nevydarí. Chceme sa pravidelne schádzať
v našom kostole, modlievať sa spoločne v našich rodinách a zveriť naše
starosti aj našej Nebeskej Matke,
Panne Márii. Nech Vás žehná a chráni Trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch
Svätý.
Roman Stachovič, jablonický farár
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ŠPORTOVÝ KLUB
Halové majstrovstvá SR mužov a žien
20.-21.2.2021, Bratislava

V sobotu (20.2.) a v nedeľu (21.2.) sa v bratislavskej
atletickej hale Elán uskutočnili halové majstrovstvá mužov a žien v atletike. Ich súčasťou sme boli aj my. Preteky ovplyvnili (už ako všetko) koronavírusové opatrenia.
Obmedzený počet štartujúcich, testovanie, ...
V sobotu ŠK Jablonica súťažila na tratiach 60m
a 1500m. Peter Obcovič štartoval na trati 60m, s časom
07.58 obsadil 22. miesto celkovo. Na trati 1500m štartovali najskôr štartovali ,,ženy“ Lucka Režnáková, Aďka
Vašková a Simona Hrajnohová. Lucka sa umiestnila na
5. mieste s časom 5:07.00, Aďka na 8. mieste s časom
5:32.38 a Simona na 7.mieste s časom 5:18.99. 1500m
bežal tiež Adam Zubák, ktorý sa umiestnil na 9. mieste
a časom 4:18.45 si utvoril nový osobný rekord!
V nedeľu sme súťažili na tratiach 200m, 800m
a 3000m. Peter Obcovič bežal 200m, časom 25.32 vyhral svoj rozbeh. Na trati dlhej 800m bežali v nedeľu
Lucka Režnáková a Aďka Vašková. Lucka časom 2:19.12
obsadila 5. miesto a na 6. mieste s časom 2:27.87 dobehla Aďka Vašková. V mužskej kategórii bežal Adam
Zubák, ktorý časom 2:05.00 obsadil 6.miesto. 800m
tiež bežal aj Tomáš Krahulec, ktorý bol však diskvalifikovaný. Posledná z atlétov ŠK Jablonica na týchto
majstrovstvách Slovenska bežala Simona Hrajnohová.
3000m zabehla za 11:52.70 a utvorila si nové osobné
maximum a zároveň obsadila 8.miesto.
Komentár trénera Tomáša Zavadila k pretekom:
Takže víkendové halové MSR dospelých dopadli super. Včerajšie preteky sa podarili iba Adamovi 1500m
4:18,45 osobák, dnes zase Lucke 800m 2:19,12 a Simonke 3000m 11:52,70 osobák. Keďže to boli prvé preteky
po dlhej dobe, musíme sa trochu rozbehať, ale verím že
to pôjde a teším sa na ďalší víkend na MSR juniorov.
Ďakujem za dobrú náladu a reprezentáciu klubu.
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Halové majstrovstvá SR
juniorov a junioriek

... ej tak kvitne park...

27.2.-28.2.2021, Bratislava

V sobotu (27.2.) a v nedeľu (28.2.) sa v bratislavskej
hale Elán uskutočnili majstrovstvá SR juniorov a junioriek. Nechýbali ani naši atléti.
V sobotu naši atléti pretekali na tratiach 400m
a 1500m. Aďka Vašková, ktorá bežala 400m (1:02.19),
dosiahla 4. miesto. Adam Zubák a Tomáš Krahulec
bežali 1500m. Adam s časom 4:19.86 si dobehol pre
5. miesto a Tomáš s časom 4:37.05, ktorým si utvoril
nový osobný rekord, obsadil 11. miesto. 1500m tiež
bežala i Simona Hrajnohová a časom 5:13.94 si utvorila
nový osobný rekord a obsadila 5. miesto.
V nedeľu naši atléti pretekali na tratiach
800m a 3000m. Trať dlhú 800m absolvovali Aďka Vašková, ktorá časom 2:22.27 obsadila
4. miesto, a Adam Zubák, ktorý obsadil časom 2:04.33
6.miesto. 3000m dlhú trať bežal Tomáš Krahulec, ktorý si časom 10:19.42 dobehol pre 11. miesto. Simona Hrajnohová tiež bežala 3000m, časom 11:34.83 si
dobehla nielen pre 5. miesto, ale aj pre nový osobný
rekord.

Spojené Majstrovstvá
Česka a Slovenska
na 10 000 m na dráhe

Pri konci apríla s prichádzajúcou jarou vznikol v jablonickom parku nejeden krásny záber, najmä vďaka
žiarivým farbám kvitnúcich tulipánov. Veríme, že park
bude z roka na rok kvitnúť nielen paletou tulipánov a lúčnych kvetov, ale aj vďaka postupne rekonštruovanému
kaštieľu, novým prvkom a nápadom, a najmä jeho návštevníkom.
Mgr. Martin Štvrtecký

24.4. 2021 Skalica

Simonka Hrajnohová a Tomáš Krahulec si prvý krát
vyskúšali preteky na 10km a zvládli to výborne. Tomáš
dobehol na 14.mieste s časom 37:50,19 a Simona Hrajnohová na 3.mieste s časom 43:20,12.

Budujeme športovisko.
Podarilo sa nám prekryť 75m rovinku s doskočiskom
na atletickej dráhe a postupne ju uzavrieme plachtami.
Bude sa dať trénovať aj v nepriaznivom počasí. Ďalej
sme postavili sektor pre hod diskom, vytvoríme tým
lepšie podmienky na tréningy našich atlétov.
ŠK Jablonica

BOCIANY
Tak od piatka 12.3. prichádza do Jablonice
závan jari. Po dlhej púti a tisícoch kilometrov
opäť našli svoje hniezdo
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ČISTÝ CHOTÁR 2021
Pandémia, nepandémia, niektoré časti chotárov obcí
sa žiaľ aj počas tohto obdobia zaplnili odpadmi od nezodpovedných občanov a vodičov. Preto sme radi, že v roku
2021 sa opäť koná v každej obci pod záštitou MAS Podhoran akcia Čistý chotár.
Tentokrát v individuálnejšej forme formou organizovaných skupiniek zložených z členov rôznych organizácií,
združení, spolkov a dobrovoľníkov. V chotári Jablonice
sa nachádza azda najkritickejší úsek z hľadiska znečisťovania komunálnym odpadom na Záhorí, a tým je Biela
Hora. Preto sa ujali v nedeľu 2. mája členovia Dobrovoľného hasičského zboru Jablonica rukavíc a vriec, aby
v najhorších miestach túto situáciu „uhasili“, a pomohli
tak inak krásnemu kusu prírody Malých Karpát. Patrí im
za to veľké poďakovanie, určite nielen od občanov Jablonice.
Niektorým vodičom a spolujazdcom prechádzajúcim
cez tento úsek zase patrí výzva, aby sa zamysleli nad
svojím nakladaním s odpadmi...
Mgr. Martin Štvrtecký

Pri príležitosti sviatku Dňa Zeme sa do čistenia
chotára zapojili aj deti Martin a Kristián Hazuchovci
spolu s Klárkou a Lindou Polakovičovou za sprievodu svojej babky a rodičov. Vyzbierali a vyseparovali odpad z chránenej prírodnej pamiatky Zrúbarka a jej okolia. Väčšinu odpadu tvorili plastové
a sklenené fľaše, plechovky. Medzi odpadom našli
aj staré koleso z bicykla, ktoré zúžitkovali a použili
ako ozdobu do záhrady.

Alena Hazuchová
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OSLOBODENIE JABLONICE

2021

„Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to
budú palice a kamene.“
Albert Einstein

„Vojna je vzájomné hromadné vraždenie miliónov ľudí, ktorí sa nepoznajú, v záujme malého počtu ľudí, ktorí sa poznajú, ale nevraždia sa
navzájom.“

Louis-Ferdinand Céline

„Ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier.
Listy v kalendári patria opäť aprílu.
Riešime každodenné menšie či väčšie problémy. Prekonávame prekážky a obmedzenia, ktoré nám priniesla ,,korona” .Snažíme sa pripraviť
na Veľkú noc tak, aby nič nechýbalo
a rodina bola spolu. Vnímame krásnu
vôňu prebúdzajúcej sa prírody. Je tu
však potrebné pripomenúť si udalosti z minulosti, ktoré ovplyvnili život
našich predkov.
,,Koncom marca 1945 sa v smere
od Trnavy k Jablonici priblížil front.
Pred jeho príchodom utvorili Jabloničania Revolučný národný výbor.
Nálety pokračovali smerom k Senici.
Bombardovali ustupujúce nemecké oddiely. 6. apríla asi o 5. hodine
pricválali z Cerovej kozáci. Jedného z nich, Alexandra Parchovenka,
pri kostole zastrelil nemecký vojak.
Onedlho prišli ďalší vojaci. Stretnutie
okupantov, osloboditeľov a miestnych občanov netrvalo dlho, len jeden deň, no pri bojoch padlo 12 sovietskych vojakov a 9 Jabloničanov”.
Stručná informácia, jednoduchá
správa, ktorú my súčasníci dôverne
poznáme. Medzi riadkami, v srdciach
a pamäti rodín je ukrytých mnoho spomienok, vlastných príbehov.
Šťastných i bolestných. Ľudské príbehy z prvej či druhej svetovej vojny
dodnes spôsobujú zimomriavky ľuďom po celom svete. Aj keď v rámci krviprelievania mnohí odsudzujú
práve vojakov a pokladajú ich výhradne za bezcitných vrahov, aj oni
boli len mužmi so strachom v očiach.
Otcovia rodín, mladí muži, ktorí mali
život pred sebou, ženy a dievčatá,
prostí ľudia bez cieľa ovládnuť svet.
Ľudia ako my.
S uznaním a úctou si každoročne spomíname obeť, ktorú priniesli.
Pri kladení kvetov k pomníku padlých,
pri spomienkach na hrôzu
vojny myslíme nato, že máme veľké
šťastie, že žijeme v mieri a prajeme
si, aby to tak bolo navždy.
Žijúcich pamätníkov týchto čias je

z roka na rok menej, preto je na nás,
aby sme si tieto udalosti pripomínali
a nenechali ich zapadnúť prachom

Benjamin Franklin

zabudnutia a nevedomosti. Otvorme
oči, čítajme, počúvajme, premýšľajme… a poučme sa z minulosti.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti:

h70 rokov:

v mesiacoch apríl - máj 2021

Narodili sa:

hZosnulí g

Linda Vozárová

Michal Štefaňák

Alojz Vávra

Timea Blažeková

Darina Brožovičová

vo veku 74 rokov

Kristína Malíková

František Kuľka

Kvetoslava Reháková

h75 rokov:
Marta Ovečková

Sylva Pinkavová
Karol Hazucha

h80 rokov:

Terezia Jastrábová

vo veku 55 rokov
Valeria Krajčová
vo veku 91 rokov
Eduard Zajonc
vo veku 70 rokov
Juraj Briják
vo veku 83 rokov
Jaroslava Hasáková
vo veku 65 rokov

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom
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