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NAŠA
JABLONICA
Vážení spoluobčania.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo
čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi
šťastia, pohody a harmónie.
Atmosféra vianočných dní je
plná spomienok i očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné,
napriek tomu, že Vianoce sú
každý rok, ich okúzľujúce
čaro sa nedá ničím nahradiť
ani napodobniť.
Veľmi dobre vieme, že Vianoce sa nehodnotia počtom
darčekov, ale tým, ako sa dokážeme podeliť o rodinnú pohodu, harmóniu a čas prežitý
v čarovnej atmosfére sviatkov s najbližšími. Štedrosť
je aj o odpustení, úprimnom
poďakovaní a pokore. O tom,
aby sme sa pristavili pri hodnotách, tradíciách a spomienke na tých, ktorí s nami
nemôžu zasadnúť k štedrovečernému stolu. O tom, aby
sme získali silu rozpoznávať,
čo je skutočne dôležité od
toho, čo je nevyhnutné alebo
aj nepodstatné. Aby sme cez
Vianoce, ale aj po nich mali
srdcia otvorené porozumeniu, odpúšťaniu, pomoci a aj
pochvale.
Vianoce sú hlavne o láskavosti a spolupatričnosti ľudí,
ale je to i najvhodnejší čas
kedy si človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje
len peniaze a hmotné statky,
ale hlavne potrebujeme porozumenie, pochopenie, úprimnosť a dobrosrdečnosť.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom
k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce
sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si
uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého,
kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou
zastaviť sa, a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú
skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či
len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí
vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu. Vianočné sviatky – čas radosti, vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach
nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavoňajú
dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach
stopu pohody a radosti.

Informačné periodikum
obce Jablonica
november - december 2020
www.jablonica.sk

I keď tohtoročné Vianoce budú troška zvláštne z dôvodu pandemických opatrení a obmedzení, prežime ich tradične, nech sa z nášho života z ich čara nič nestratí, nedajme sa obmedziť hlavne v našej duši, v našich mysliach,
v našom vnútri, lebo tam, v tom vnútornom prežívaní, sú
Vianoce najkrajšie.

Drahí spoluobčania, v mene pracovníkov
obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj ja osobne Vám želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov,
všetko dobré, šťastie, pevné zdravie, veľa
lásky a úsmevov.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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O SCHVÁLENOM
ROZPOČTE 2021

Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici sa uskutočnilo
10. decembra 2020. Rokovanie zvolal a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta
obce. Prítomných bolo 8 poslancov, účtovníčka obce, zapisovateľ a prizvaní
hostia.
OZ schválilo:

- program 10. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici.
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti
– novovytvoreného pozemku registra
„C“, parc. č. 16/9, zastavané plochy
a nádvorie, vo výmere 57 m2 žiadateľovi Marek Polák, 906 32 Jablonica č.
233, za cenu určenú Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva - 5€/m2, t.j. 285 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti –
novovytvorený pozemok registra „C“
KN, parc. č. 397/204 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 4 m2,
- diel 2 o výmere 5 m2, odčlenený
podľa GP č. 53/2020 zo dňa 14.7.2020
od pozemku vo vlastníctve obce Jablonica parcela registra „C“ KN č. 397/27,
zastavané plochy a nádvoria, LV 1226,
k.ú Jablonica, včlenený do existujúcej
parcely registra “C“ KN č. 502, zastavané plochy a nádvoria v pôvodnej výmere 144 m2, LV 3266, k.ú. Jablonica,
- diel 3 o výmere 5 m2, odčlenený
podľa GP č. 53/2020 zo dňa 14.7.2020
od pozemku vo vlastníctve obce Jablonica parcela registra „C“ KN č. 397/27,
zastavané plochy a nádvoria, LV 1226,
k.ú Jablonica, včlenený do existujúcej
parcely registra “C“ KN č. 503/3, zastavané plochy a nádvoria v pôvodnej výmere 228 m2, LV 3266, k.ú. Jablonica,
žiadateľovi Sebastián Vozár, 906 32
Jablonica č. 411, za cenu určenú Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom
štátu, ktorý obec užíva - 5€/m2, t.j.
70 €, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti –
diel 3 o výmere 23 m2, odčlenený podľa GP č. 96/2020 zo dňa 24.10.2020 od
pozemku vo vlastníctve obce Jablonica
parcela registra „C“ KN č. 392/5, zastavané plochy a nádvoria v pôvodnej
výmere 2569 m2, LV 1226, k.ú Jablonica, včlenený do existujúcej parcely
registra “C“ KN č. 391/1, zastavané
plochy a nádvoria v pôvodnej výmere 2335 m2, LV 1199, k.ú. Jablonica,
žiadateľovi Ing. Milan Palkovič, Lipová
1233, 905 01 Senica, za cenu určenú
Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva - 5€/m2,
t.j. 115 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti –
diel 1 o výmere 27 m2, odčlenený podľa GP č. 13/2007 zo dňa 15.10.2007 od
pozemku vo vlastníctve obce Jablonica
parcela registra „C“ KN č. 105/1, zastavané plochy a nádvoria, LV 1226,
k.ú Jablonica, žiadateľovi Helena Svitačová, rod. Ha

merlíková, 906 32 Jablonica č. 145,
za cenu určenú Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva - 5€/m2, t.j. 135 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- nájom majetku obce – nebytové
priestory v budove Zdravotného strediska v Jablonici, č. súp. 733, miestnosť č. 13, v celkovej výmere 18,97
m2 nájomcovi Denisa Peričková, bytom Jablonica č. 208 z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
- dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Jablonica,
- 5. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2020
podľa predloženého návrhu,
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. štvrťrok 2021,
- hlavnej kontrolórke obce Marte Hazuchovej odmenu za rok 2020 vo výške 30 % mesačného platu, čo predstavuje sumu 1112 €,
- Zmluvu o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Jablonica.
OZ splnomocnilo:
- starostu obce na koncoročnú úpravu rozpočtu podľa skutočných príjmov
a výdavkov obce v roku 2020 – 6. úpravu rozpočtu.
OZ súhlasilo:
- s odpredajom tohto prebytočného
majetku za minimálnu predajnú cenu
nasledovne:
- Nákladné motorové vozidlo
AVIA valník .......minimálna suma 50 €
- Kontajnerové vozidlo
LIAZ 151.260.....minimálna suma 500 €,
- s nákupom štiepkovača pre potreby
obce Jablonica do hodnoty 25 000 €,
- s kúpou spoluvlastníckeho podielu
¼, parcely reg. „C“ KN číslo 2500/7,
orná pôda, k.ú. Jablonica vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
Výmera podielu je 221 m2.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých
na 9. riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva konaného dňa 21.10.
2020,
Úplne znenie zápisnice so všetkými uzneseniami, informáciami a diskusnými príspevkami z 10. 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

Obecné zastupiteľstvo v Jablonici dňa
21.10.2020 uznesením číslo 59/2020

schválilo rozpočet obce na rok 2021
ako prebytkový v sume 79 039,- Eur.
Tak ako každodenný život zasiahla
pandémia ochorenia COVID-19, aj pri
tvorbe rozpočtu sme museli zohľadniť túto skutočnosť. Presný dopad na
rozpočet a hospodárenie obce sa nedá
predpokladať, ale je pravdepodobné,
že negatívne zasiahne najmä príjmovú
časť. V rozpočte obce sme rozpočtovali príjmy približne na rovnakej úrovni ako v roku 2020 a vo výdavkovej
časti sme zahrnuli povinné výdavky
obce a niektoré akcie, ktoré by sme
chceli zrealizovať. Rozpočet je „živý“
dokument, mení sa počas roka ako
v príjmovej, tak i výdavkovej časti,
v závislosti od skutočností a nepredvídateľných okolností a práve na to slúži
inštitút zmeny rozpočtu.
V roku 2021 máme naplánované
aktivity ako napr. výsadbu a údržbu
verejnej zelene, opravy ciest a chodníkov v obci, plánujeme nakúpiť ďalší nábytok a vybavenia do materskej
školy, v parku vybudovať nové detské
ihrisko, reštaurovanie a opravu sakrálnych pamiatok, nákup kamerového
systému, investície sú vyčlenené aj na
opravu a údržbu priestorov Ocú, kultúrneho domu a školskej jedálne. Taktiež chceme začať s opravou vedenia
miestneho rozhlasu v obci, vybudovaním náučného chodníka pri kostole
sv. Štefana a pokračovať, za využitia
dotácie z Ministerstva kultúry siedmou etapou na revitalizácii historického parku. V pláne je aj rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice, ale tá by mala byť
financovaná z rezervného fondu.
Záverom treba dodať, že do budúcoročného rozpočtu sme sa snažili
zapracovať všetko, tak aby obec a jej
občania čo najmenej pocítili dopad
pandémie a všetci veríme, že na konci
budúceho roka budeme môcť konštatovať, že máme za sebou ďalší úspešný rok.
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CENA STAROSTU OBCE
A POĎAKOVANIE
ANNE DINGOVEJ
A ZLATICI ŠKÁPIKOVEJ
Po oficiálnom ukončení posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v tomto roku čakala na starostu príjemná povinnosť, resp. povinnosti dve.
Pri príležitosti životného jubilea udelil cenu starostu
obce a pamätnú plaketu Anne Dingovej, bývalej pracovníčke obce, prednostke a aktívnej členke viacerých organizácii a združení pôsobiacich v Jablonici. Starosta obce
poďakoval pani Dingovej za dlhoročnú činnosť v prospech obce v rôznych oblastiach jej pôsobenia z pohľadu
pracovníčky Obecného úradu. Taktiež ďakoval najmä za
predsedníctvo v Zbore pre občianske záležitosti a trvácne pôsobenie v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Jablonica, ale aj za podiel na chode ostatných organizácií
v obci ako územný spolok Slovenského červeného kríža,
miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov,
či Jednota dôchodcov. Na záver zaželal jubilantke veľa
zdravia a tvorivej práce do ďalších rokov života.
Cena starostu obce bola udelená aj v súčasnosti najdlhšie pôsobiacej pracovníčke Obce Jablonica a jubilantke pani Zlatici Škápikovej. Starosta poďakoval pani
Škápikovej za takmer 30- ročné pôsobenie na Obecnom
úrade v Jablonici, ocenil jej pracovné skúsenosti a široké
znalosti miestnych pomerov a poprial jej veľa zdravia
v ďalších rokov a ešte mnoho elánu počas ďalšieho pôsobenia na Obecnom úrade.
Mgr. Martin Štvrtecký

ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY
Ako už sme vás informovali, tak obec požiadala o úver z Ministerstva financií vo výške 42.914,00 € na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, u ktorého je predpoklad, že by sa mohol zmeniť na
grant a obec by danú čiastku nemusela MF SR vracať. No a ako
nám už odmalička mnohí prízvukovali, tak najlepšia investícia

je do škôl a vzdelania. Tým sme sa až doslovne riadili aj my,
a preto bolo z úveru financované zateplenie Materskej školy,
ktoré určite nepriamo vytvára lepšie podmienky pre vzdelávanie tých najmenších. Budova MŠ a deti si určite zaslúžili takúto
rekonštrukciu, skrášlenie areálu a v neposlednom rade aj predpokladanú úsporu nákladov.
Mgr. Martin Štvrtecký

Ing. Silvester Nestarec, starosta obce
Erika Dvorská, účtovníčka

POĎAKOVANIE
STANISLAVOVI
HAMERLÍKOVI
Starosta obce ďakuje pánovi
Stanislavovi Hamerlíkovi za dlhoročnú službu obci a občanom
pri údržbe a opravách verejného
osvetlenia v Jablonici.
Pán Hamerlík na vlastnú žiadosť ukončil spoluprácu. Jednalo sa o náročnú prácu, častokrát
aj v noci, v zime, v daždi a počas
rôznych nepríjemných vonkajších
podmienok.

foto: Jozef Krutý st.
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA

FALOŠNÝ A PRAVÝ POKOJ

Ježiša Krista, nebudem mať čo šíriť, čo dávať; budem si naopak strážiť svoj „pokoj“, ktorým môže byť moje pohodlie,
moje posudzovanie a odsudzovanie druhých, v konečnom
dôsledku to bude hriech v mojom srdci a mať „pokoj“ od
druhých. Vieme z Matúšovho Evanjelia, ako sa nielen Herodes, ale aj celý Jeruzalem rozrušil a znepokojil, keď mudrci
priniesli správu o narodení Mesiáša. Dokonca ani zistenie,
že sa má narodiť v Betleheme, ešte neznamenalo, že sa
obyvatelia Jeruzalema pôjdu o tom presvedčiť, ani sa nezaujímali, čo by mali vo svojom živote urobiť a ako privítať
svojho Záchrancu. Falošný pokoj je hriešna spokojnosť so
sebou, uspokojenie sa s tým, čo som už urobil, nezáujem
o druhých, nezáujem pýtať sa Pána, čo treba zmeniť vo svojom živote, nezáujem dať sa viesť Cirkvou a tými, ktorí sa
snažia s pomocou Ducha Svätého rozpoznávať Božiu vôľu,
ktorú má s každým človekom Boh.
V tomto období sme mnohí podstúpili testovanie na koronavírus. Určite sa každý tešil, keď vyšiel po teste negatívny.
V duchovnom význame by sme mohli prirovnať testovanie
s negatívnym výsledkom k dobrej svätej spovedi. Ale zostať
potom falošne spokojným, že sa mi nič nemôže stať, bolo
Betlehem I., autor: akad. mal. Ladislav Záborský by nesprávne. Treba sa ďalej usilovať o prevenciu pred vírusmi – pred hriechmi, posilňovať si imunitu osvedčenými
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej duchovnými prostriedkami a predovšetkým dobrovoľne privôle“ (Lk 2,14). Týmito slovami vyjadrili anjeli v Betleheme jať duchovnú vakcínu a tou je úprimné a skutkové pokánie.
radosť z narodenia Spasiteľa a zvelebovali Boha, ktorý sa Bohom obľúbení ľudia sú tí, korí majú dobrú vôľu zmeniť sa
zmiloval nad hriešnym ľudstvom. Druhá časť tejto vety má a zároveň stálosť a vytrvalosť v osobnej premene a v snahe
možný aj takýto preklad z gréckej pôvodiny: „A na zemi nadobúdať čnosti. Byť čnostným človekom sa nedá improvipokoj ľuďom, v ktorých má Boh zaľúbenie.“ Bohom obľúbe- zovať, ale to musí byť naša stála pripravenosť povedať Bohu
ná je predovšetkým Panna Mária, ktorá prijala Božiu vôľu svoje áno a tiež naše dobré a nezištné skutky.
stať sa Matkou Spasiteľa a neskôr ju budeme vzývať ako
Pamätám si na dve rodiny, ktoré bývali vedľa seba v jedKráľovnú pokoja; ďalej je to svätý Jozef, spravodlivý muž nej obci ako susedia. Mali medzi sebou veľmi zlé vzťahy
a učenlivý na Božie usmernenia; aj pastierov si vybral Boh, a prenášalo sa to z rodičov aj na deti. Keď prišli Vianoce,
aby sa stali prvými svedkami narodenia jeho Syna a po nich jedna z týchto dvoch rodín sa rozhodla, že pôjde predsa susú Bohom obľúbení mnohí ďalší, ktorí uverili a prijali Ježi- sedom zavinšovať ku sviatkom, pretože ich trápili narušené
ša Krista, ako to čítame v Prológu svätého apoštola Jána vzájomné vzťahy. Zobrali niečo napečené, zašli k susedom
(porov. Jn 1,12). Bohom obľúbení sú aj tí, ktorých Ježišove a zazvonili. Keď domáci otvorili, pred sebou uvideli susedov,
blahoslavenstvá opisujú ako chudobných, kajúcich, trpia- ktorí začali spievať vianočnú koledu, zavinšovali a odovzdali
cich, šíriacich spravodlivosť a pokoj, milosrdných, tichých, im sladký darček. V prvom momente zostali zarazení, ale
čistých, prenasledovaných.
potom sa spamätali, poďakovali a od tých Vianoc sa prestali
Pokojom je vlastne Ježiš sám; on je darom pokoja pre hnevať a aj deti sa opäť začali spolu kamarátiť.
všetkých ľudí. Mať pravý pokoj znamená prijať Ježiša Krista, prijať jeho dar odpustenia, ktorý daroval svojim učeníMilí Jabloničania, prajem Vám, aby Vás Pán Ježiš nielen
kom po svojom Zmŕtvychvstaní slovami: „Pokoj vám!“ Ale naplnil svojím pokojom, ale aby ako Pokoj stále prebýval
aj pred svojím umučením a teda pred skúškou, ktorou mali medzi Vami. Nech naše vzájomné vzťahy, jednota a vzájomprejsť jeho učeníci, im zanechal pokoj ako dar: „Pokoj vám ná služba odrážajú, že sme Bohom obľúbení a šírime prazanechávam, svoj pokoj vám dávam“ (Jn 14,27).
vý pokoj okolo seba. Možno niekedy treba urobiť prvý krok
Súčasnú pandémiu koronavírusu označil Svätý Otec Fran- alebo odpustiť, ale nikdy nemusíme ľutovať, keď sme urobili
tišek ako skúšku, ktorou treba prejsť, ale ktorú treba aj niečo navyše, z lásky a pre dobro našich blížnych.
dobre zvládnuť. Treba sa zamyslieť, aká je naša viera, aké
Prajem Vám zo srdca požehnané, pokojné a milostiplné
sú vzťahy v našich rodinách, aký je náš vzťah k Božiemu vianočné sviatky, aby ste nikdy neľutovali čas investovaný
slovu, ako sa modlíme a či sa nevytráca z našej modlitby aj do dobrých skutkov, do ticha modlitby a rozjímania, čas vespoločný aspekt, vzájomné zmierenie, spolucítenie a mod- novaný druhým pri spoločnom prežívaní krásnych sviatočlitba za druhých.
ných dní. Chcem tiež úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste
Pokoj je dar, ale aj úloha; pokoj máme prijímať cez Božie akýmkoľvek spôsobom pomáhali v našej farnosti počas ceslovo, sviatosti, služby lásky od druhých, ale pokoj máme aj lého roka. Nech Vám to dobrý Boh štedro odmení!
šíriť, rozdávať okolo seba. Ak by som neprijal pokoj v osobe
Roman Stachovič – farár

POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA
Prišiel posledný mesiac v roku a s ním obdobie adventu
- očakávanie príchodu Ježiša Krista a príprava naň po duchovnej stránke, po tej svetskej zase obdobie postupného spomaľovania životného tempa a nasávania atmosféry
prichádzajúcich najväčších sviatkov v roku.
Advent symbolizuje veniec so 4 sviecami, ktoré nám
aspoň iluzórne skracujú čakanie na vianočné sviatky.
No a vďaka iniciatíve zručných občanov vznikol v našej
obci veľký adventný veniec, ktorý si premiérovo našiel
svoje miesto pred kostolom. Na prvú adventnú nedeľu

pán farár požehnal veniec za prítomnosti starostu obce
a obaja popriali občanom hlavne pokojný advent v neľahkých časoch. Ozdobou 1. adventnej nedele nebol len adventný veniec pred kostolom, ktorý je „majákom Vianoc“
pre Jabloničanov a početný dav okoloidúcich motoristov,
ale aj veľmi šikovné deti s vlastnoručne vyrobenými adventnými vencami, ktoré si počas popoludnia vyhotovili
na fare.
Mgr. Martin Štvrtecký

NAŠA JABLONICA / november - december 2020 / www.jablonica.sk

5

6

NAŠA JABLONICA / november - december 2020 / www.jablonica.sk

SVÄTÝ MIKULÁŠ,
Svätý Mikuláš. Postava z histórie
opradená legendami, o ktorej vieme
málo a pritom tak veľa vďaka jej skutkom. Čo skutočne vieme, že bol biskupom, bol prenasledovaný za kresťanskú vieru, bol veľkým dobrodincom
a nezištne pomáhal blížnym. Bol skutočným svätým. Až takým, že na neho

PRÍĎ MEDZI NÁS...
každoročne čakajú milióny detí po celom svete.
Na Mikuláša čakali aj deti v škôlke a škole. Keďže aj Mikuláš so svojimi spolupútnikmi dodržiavajú nariadené opatrenia, tak im v tomto roku
výrazne pomohol pán starosta, ktorý
s mikulášskymi balíčkami navštívil MŠ
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ODPADÁČIK

ALEBO FANTÁZIA Z ODPADU
ŠKOLSKÉ KOLO

a prvostupniarov v škole. V materskej
škole ale predsa prišiel rozžiariť deťom
oči Mikuláš osobne aj s anjelom a čertom. Svätý Mikuláš navštívil deti taktiež v kostole po veľkej nedeľnej omši
a samozrejme aj v domácnostiach.
Mgr. Martin Štvrtecký

Žiaci 1.stupňa ZŠ Jablonica sa zapojili do súťaže s názvom Odpadáčik alebo Fantázia z odpadu, ktorú vyhlásilo
Záhorské osvetové stredisko v Senici.
Do školského kola sa zapojili
žiaci 1. A: Ďurišová Nela, Mikúšková
Nelly, Manďáková Ester Sára, Cebulová Zuzana,
žiaci 2.A: Klvačová Petronela, Králik
Dalibor, Dosoudilová Sára, Peterková
Nela, Blažková Emma, Križan Teodor,
Čopák Alexej, Hlatký Kristián, Mihál
Markus ,Šimková Katarína, Jurovatá
Michaela,
žiaci 3.A: Jančovič Gregor, Galba
Alex, Zanyková Viktória, Poláčková
Vanesa, Nemčeková Viktória, Jamrichová Sofia, Vráblová Lucia, Fandel
Erik, Medovičová Vanda
žiaci 4.A: Malík Ľubomír, Manďáková
Lara Sophia, Pernecká Sofia, Drinková
Anabela.
Žiaci vytvorili zaujímavé práce z odpadového materiálu. Našli sme tu zvieratká, dopravné prostriedky, rozprávkové postavičky, ozdobné predmety,
hračky, ktoré boli vyrobené z odpado-

vého materiálu, ktoré by inak skončili
na smetisku. Všetky práce sme vystavili v triedach. Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže dostali pochvalný list
a postupujúci sladkú odmenu. Do Senice postúpilo 7 prác:
Kocúrik Ingo -Nelka Ďurišová 1.A
Pes Husky - Dosoudilová Sára 2.A
Grut – Teodor Križan 2.A
Tučniak – Petronela l Klvačová 2.A
Yeti – Alexej Čopák 2.A
Krokodíl -Alex Galba 3.A
Krokodíl – Ľubomír Malík 4.A
Zdravá desiata....v 2.A
Všetkým deťom, aj mamičkám dávam veľkú pochvalu za vynaložené
úsilie a aktivitu.
Deň jablka - deti ozdobovali jabĺčka. Vytvorili pekné výtvory, ktoré si
pomenovali. Práca ich bavila, boli sústredení a veľmi sa tešili z toho, čo vytvorili!
Mikuláš v škole
Starosta našej obce, Silvester Nestarec, nezabúda na deti ani v tom-

to náročnom období. A hoci Mikuláš
nemohol vzhľadom na situáciu prísť,
prišiel v piatok 4.12. v jeho zastúpení
a priniesol deťom mikulášsku nádielku
rovno do školy. Každý žiak 1. stupňa
dostal svoj mikulášsky balíček od OÚ
Jablonica z rúk pána starostu. Deti mu
za to poďakovali svojimi výtvarnými
prácami a prianím pokojných sviatkov.
V pondelok 7.12.čakalo na deti v škole ešte jedno mikulášske prekvapenie.
Balíček sladkostí od Mikuláša venovalo
deťom i Rodičovské združenie ZŠ Jablonica.
Sladký balíček od Mikuláš čakal aj
na stravníkov školskej jedálne.
Ocenenie TTSK ZOS Senica - Odpadáčik
4.12.2020 Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko
v Senici ocenilo prácu s názvom YETI
žiaka Alexeja Čopáka, žiaka 2.A triedy,
v detskej súťaži s environmentálnou
tematikou ODPADÁČIK alebo fantázia
z odpadu. Gratulujeme!
Kolektív ZŠ Jablonica
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(NE)STRETNUTIE SENIOROV
A JUBILANTOV
Naša obec má pekné, dá sa povedať už tradície, týkajúce
sa starších občanov. Vždy v októbri usporiadame stretnutie
seniorov pri muzike s posedením a na zápis do pamätnej
knihy obce sú pozvané jubilujúce manželské páry. Raz za
polrok sa koná stretnutie jubilantov. Najstarších z našich
jubilantov pozývame na slávnostnú udalosť do obradnej
siene, zápis do pamätnej knihy obce a malé posedenie, na
ktorom spoločne zaspomínajú na časy prežité v Jablonici.
Žiaľ, rok 2020 nám priniesol pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19, a plánované podujatia pre seniorov sa nemohli uskutočniť. Starosta obce zaslal jubilantom
a jubilujúcim párom aspoň poštou blahoželanie a darček.

VIANOČNÝ POZDRAV PRE
JABLONIČANOV V DSS
V čase a čare adventu starosta obce rád navštevuje Jabloničanov, ktorí sú umiestnení v domovoch sociálnych služieb. I keď epidemiologická situácia je nepriaznivá a tento
typ zariadení je azda v najväčšom ohrození, tak napriek
tomu sme na našich seniorov a chovankyňu detského domova nezabudli a starosta im aspoň sprostredkovane odovzdal vianočné balíčky a pozdravy.
Krásne gesto...

Mgr. Martin Štvrtecký

Mgr. Martin Štvrtecký

KYNOLÓGIA JABLONICA ČINNOSŤ V 2. POLROKU 2020
Kynológia Jablonica má v druhom polroku 2020 bohatú
a rôznorodú činnosť s prihliadnutím na epidemiologické
opatrenia:
- zorganizovanie Majstrovstiev SR malých plemien (19. september 2020),
- brigádnická činnosť, ako je kosenie cvičiska a jeho bezprostredného okolia, údržba areálu a výcvikových prekážok
a tiež vybudovanie nového prestrešenia kontajnera,
- výlet šiestich členov na Smolenický zámok, spojený so
zdravotnou prechádzkou na čerstvom vzduchu,
- výcvik psovodov a psov v skupinách s dodržiavaním
„Rúško – Odstup – dezinfekcia Rúk“,
- poskytovanie areálu kynologického cvičiska v rámci
spolupráce iným občianskym združeniam (KST Jablonica)
a iným kynologickým zložkám (služobná kynológia Finančnej správy),

- skromný kynologický Mikuláš, ktorý na deti nezabudol ani
tento rok a pripravil balíčky s ovocím a sladkosťami pre
detských členov a deti naši

RNDr. Jana Marečková, predsedníčka Kynológie Jablonica

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV
Jeseň je jedno z krásnych, farbami hýriacich ročných období. V určitom zmysle pripomína náš život. Dni slnečné,
úspešné a veselé, no i pochmúrne a smutné. Symbolicky
akoby spájala v jedno, dobro a zlo.
Magický dátum 11.11., tiež priniesol do života ľudí veľa.
Na papieri sa ukončili boje I. svetovej vojny. Ľudia sa radovali, že bude všetko už len dobré. Všade sa deklarovalo, že
už nikto nikdy vojnu nechce, nerozpúta. Predstavitelia štátov niekoľko rokov zasadali za rokovacie stoly, aby vytvorili
optimálne podmienky pre pokoj a mier. Napriek veľkému
úsiliu o niekoľko desaťročí opäť vstúpili štáty do vojny. Akoby to nestačilo, akoby neboli výsledky dostatočne zreteľné,
celá druhá polovica 20. storočia bola v znamení lokálnych
konfliktov, ktoré našťastie neprerástli do svetovej vojny, ale
aj tak poznačili život ľudí.
Už v škole sa učíme o príčinách vecí a udalostí , ktoré
sa okolo nás udiali. Príčiny vojen, ktorých obete si dnes
pripomíname, sa dajú charakterizovať všeobecnými veľmi
miernymi slovami, ako boj o nové rozdelenie sveta. Vnímame to ako niečo, čo sa nás celkom netýka. No nie je to celkom tak, lebo aj my sme, aj naši predkovia boli, súčasťou
spoločnosti. Každý z nás sa nejakým spôsobom podieľa na
jej fungovaní, prispieva svojim dielom. Sú situácie kedy je
potrebné obetovať majetok, čas, slobodu, aby sme prežili.
Vždy s túžbou a cieľom, aby bolo lepšie. Najväčšou obeťou
je strata vlastného života.
Keď prechádzame v dnešný sychravý deň ulicami obcí
a miest, zastavme sa pri pomníkoch obetí nielen I. svetovej,
ale všetkých vojen a bojov. Postojme, prečítajme mená, pozrime do tvárí na fotografiách… Boli to ľudia ako my. Život
ich postavil do situácie, z ktorej nebolo úniku. Chceli žiť, milovať svoje rodiny, chceli vychovávať deti a v kruhu svojich
blízkych zostarnúť. Nebolo im to dopriate. Mnohí zahynuli

v ďalekom svete, v špine, zranení, v strachu a bolesti,
Niekto by sa spýtal, že prečo si stále máme jatriť staré
rany, vracať sa k veciam bolestným a nepríjemným. Odpoveď je jednoduchá. Za každým menom sa skrýva konkrétny
človek, ktorý mal menej šťastia ako tí, ktorí prežili. Vďaka
každému z nich sme tu dnes my. Žijeme svoj život s malými
i veľkými radosťami. Žime tak, aby bolo v našich životoch
menej zla ako dobra.
Ján Kostra napísal báseň Každý deň stretnúť človeka.
Prvý verš ukončil slovami, ,,to stačí”. Pokúsme sa teda
byť ľuďmi z jeho básne. Začnime sa prví usmievať, komunikovať, zdraviť, odpúšťať, inšpirovať, chváliť, stávať sa pre
iných človekom s veľkým Č. Dobro, radosť a nádej, ktorú
venujeme iným, sa nám určite stonásobne vráti. Pokúsme
sa už dnes 11.11. v Svetový deň veteránov a Deň červených
makov, ale i v nasledujúcich dňoch, stať ľuďmi, ktorých srdce bije pre iných a v iných ľuďoch.
Ing. Silvester Nestarec
Mgr. Anna Hamerlíková
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ŠK JABLONICA - ATLETIKA
Prinášame Vám prehľad toho úplne
najdôležitejšieho, čo sa udialo v ŠK
Jablonica od augusta, najmä čo sa
týka výsledkov. Ostatné príspevky
a výsledky športového klubu môžete nájsť na internetovej stránke:
www.skjablonica.sk/
Atletika
MSR mužov a žien v atletike 2020
Atletický štadión Trnava 29. 30. 8. 2020
Na majstrovstvách Slovenska mužov a žien sme behali oba dni.
V sobotu sa Aďke Vaškovej podarilo uchmatnúť 4. miesto a nový osobný
rekord (4:54.53 ) na 1500m. V nedeľu
si zabehla 200m (27.18).
Peter Obcovič bežal v sobotu 100m
(11.78 ) a 400m (0:55.05 ) a na oboch
tratiach sa mu podarilo zabehnúť nové
osobné rekordy. V nedeľu bežal 200m
(24.55 ).
Simona Hrajnohová bežala v sobotu 400m (1:04.84 ) a v nedeľu 200m
(29.20 ).
V nedeľu sa na štart 200m postavili
aj Lucka Režnáková (27.39) a Miška
Koptáková (29.74).
Adam Zubák tiež bežal v nedeľu a to 800m. Zabehol si 8. miesto
a čas 2:03.86.
V nedeľu si dievčatá v zložení Miška
Koptáková, Simona Hrajnohová,
Lucia Režnáková a Adriana Vašková zabehli štafetu 4x400m a skončili
na 5.mieste s časom 4:11.53.
Majstrovstvá dorastu a mužov
a žien do 23 rokov
Atletický štadión Slávia Bratislava 5.
9. - 6. 9. 2020
Tento víkend (5.-6. 9.) sa niesol
v znamení jedného z vrcholov našej
atletickej sezóny. Slnečné počasie
nám zabezpečilo dobrú náladu a výkony našich atlétov ju pozdvihli na
výbornú. V sobotu začala naše me-

dailové ťaženie Lucka Režnáková, ktorá v behu na 800m získala striebornú
medailu (2:19.96). Medaila len o kúsok
unikla Adamovi Zubákovi na rovnakej
trati (2:04.71), no svojim časom získal 5. miesto. Na záver dňa sa podarilo Aďke Vaškovej stať majsterkou
Slovenska na 2000m prek.(7:31.11),
keď v záverečnom finiši všetkých
predbehla. V sobotu bežala tiež Miška
Koptáková na 100m prek., kde si časom 17.73 vybojovala 11. miesto v kategórii dorasteniek. Na 800-metrovej
trati sa predstavili tiež Tomáš Krahulec, Megi Čuvalová (2:39.85 ) a Miška
Koptáková (2:38.44 ). Tomáš Krahulec
si časom 2:09.71 zabehol nový osobný
rekord a obsadil 12.miesto. Na 400m
bežala Simona Hrajnohová, ktorá si
časom 1:04.88 vybehala 11. miesto.
V sobotu bežal na majstrovstvách Slovenska mužov do 23 rokov Peter Obcovič, ktorý si zabehol 100m (11.98)
a 400m (0:55.22).
V nedeľu sme začali hneď prvou
disciplínou a to 1500m dorastencov,
kde si Adam Zubák napravil chuť zo
soboty a na 1500-metrovej trati si časom 4:20.43 a novým osobným rekordom vybojoval bronzovú medailu. Na
1500m pretekala tiež aj Aďka Vašková a časom 5:16.39 získala 6. miesto.
Lucka Režnáková bežala 3000 metrov,
no a na tejto trati sa stala aj majsterkou Slovenska, keď časom 10:59.55
predstihla všetky dorastenky. V tom
istom behu bežala tiež Megi Čuvalová, ktorá časom 12:17.34 získala 7.
miesto. 3000m bežal aj Tomáš Krahulec 10:08.60 a novým osobným
rekordom si dobehol po 10.miesto.
V kategórii mužov do 23 rokov bežal
Peter Obcovič, ktorý si časom 23.89
utvoril nový osobný rekord a získal
tak 16. miesto. Na záver dňa bežala
ešte štafeta dorasteniek na 100-200-

300-400m v zložení Lucka Režnáková,
Aďka Vašková, Simona Hrajnohová
a Miška Koptáková. Časom 2:28.72
získala na záver dňa 8. miesto.
Skvelé naše atlétky na MSR vo
viacboji mladšieho žiactva 2020
Michalovce 12.9. 2020
Tami Svatíková a Adel Gbelcová super zabojovali a v najnáročnejšej atletickej súťaži 5-boja, ktorá zahŕňa:
1. beh na 60m cez prekážky
2. skok do diaľky
3. beh na 60m
4. hod kriketkou
5. beh na 600m..a to všetko v čase
9:00-13:30
vybojovali:
3.miesto - TAMI
9.miesto - ADEL
MSR starších žiakov a juniorov
2020
Atletický štadión Trnava 19.9. –
20.9. 2020
V sobotu (19.septembra) a v nedeľu (20.septembra) sa uskutočnil v Trnave jeden z vrcholov našej sezóny.
A to majstrovstvá Slovenska staršieho
žiactva a juniorov v Trnave.
ŠK JABLONICA sa v prvý deň Majstrovstiev SR jednotlivcov kategórií staršieho žiactva a juniorov rozhodne nestratili a svojimi bojovnými
výkonmi (i z diaľky rozoznateľnými dresmi) rozhodne boli vidieť.
10 štartov premenili na: 6 os. rekordov OR, 3 klub. rekordy KR, 2x
4.miesto, 1x FINÁLE.
Aďka Vašková
300m -> 41,68s OR+KR 4.miesto
Naty Králiková
Hod oštepom 500g -> 31,27m
OR+KR 4.miesto
Kiko Hlaváč
100m PREKY -> 16,55s a 16,79s vo
FINÁLE 6.miesto
Tere Kubíčková
3000m chôdza ->17:48,8min. OR
(7.miesto)
štafeta 4x60m v zostave: Tami Svatíková, Megi Jursová, Adel Gbelcová, Naty Králiková->časom 32,84s
vylepšila KR (8.miesto)
Miška Koptáková
100m PREKY -> 17,93s OR
300m -> 46,48s
Sima Hrajnohová
1500m -> 5:17,61min. OR
Peťo Obcovič
400m -> 54,87s OR
100m -> 11,72s
Druhý deň MSR takisto výborne.
Naty: disk 26.84m osobák 4.miesto
Miška: 300m prekážky 49.68 osobák 6.miesto
Simonka: 800m 2:29.97 osobák
8.miesto
Alex 1500m prekážky bežal výborne ale pred nábehom na vodnú priekopu šliapol jemne za čiaru a musel byť
v cieli DQ, no aj to patrí k športu.
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Na záver to okorenila Aďka víťazstvom na 1500m prekážok a získala
majstrovský titul.
Majstrovstvá SR v krose 2020
Krupina 5.12. 2020
Tohtoročné majstrovstvá v krose
boli značne iné ako tie minuloročné,
zasiahnuté pandémiou. Tiež sa uskutočnili aj v inom termíne ako býva
zvykom. Tá ovplyvnila aj počet štartujúcich (pretekalo sa len v kategóriách
juniorov a dospelých) i prípravu na samotné preteky, dlho sa nevedelo či sa
vôbec uskutočnia.
Na pretekoch sa mohli zúčastniť len
ročníky 2004 a starší, preto sme do
Krupiny vycestovali v zložení 5 bežcov
(Lucka Režnáková, Adam Zubák, Tomáš
Krahulec, Peter Obcovič a Simona Hrajnohová) spolu s trénerom Tomášom
Zavadilom a ujom Lacom Režnákom.
Skoré ranné vstávanie, dlhá cesta a pred pretekmi testovanie. Takto
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prebiehalo naše ráno v sobotu 5. decembra. Neskôr sme si išli prejsť trať
a rozcvičiť sa. No a o 12:00 na trať vybehli,,juniorky” - Lucka a Simona, ktoré pretekali v konkurencii o 3 resp. o 2
roky starších dievčat na 4,4km dlhej
trati. Lucka skončila na 8. mieste a Simona na 12. mieste. Neskôr, o 12:30
na trať (5,5km) vybehli,,juniori” Adam
Zubák (roč. 2004), Tomáš Krahulec (roč. 2003) a Peter Obcovič (roč.
2001). Svojimi výkonmi sa nestratili
a obsadili-Adam 11. miesto, Tomáš 16.
miesto a Peter 19. miesto.
Poďakovanie
Na konci sezóny by sme radi poďakovali všetkým sponzorom, obci
a všetkým ľuďom ktorí nás podporujú. Za toto ťažké obdobie pre šport sa

nám podarilo viac vecí ako sme očakávali. Je to hlavne zastrešenie 75m rovinky a doskočiska v atletickom areály
v Jablonici, kde už môžeme trénovať aj
za nepriaznivého počasia. Plány do budúceho roka sú ešte vybudovať klietku
na hod diskom, rozbežisko na hod oštepom a oprava asfaltového hádzanárskeho ihriska.
Do ďalšej sezóny vstupujú Lucia
Režnáková a Adriana Vašková ako dorastenecké reprezentantky Slovenskej
Republiky v behoch na 800m, 1500m,
3000m a 2000m prekážok. Ďalší naši
atléti sú v širšom výbere v žiackych
alebo dorasteneckých kategóriách.
V cestnej cyklistike sa bude naša
mladá 15- ročná cyklistka Megan Čuvalová pokúšať o miestenku do reprezentácie. Na pláne má jazdiť Slovenský pohár v kategórii kadetiek.
Držte nám palce a ďakujeme.
ŠK Jablonica

ŠK JABLONICA CYKLISTIKA
Birell bikefest covid edition Kálnica 2020
Megi Čuvalová sa v sobotu 29. augusta zúčastnila pretekov MTB Bikefest Kálnica:
Jej komentár k pretekom: Som rada, že
som sa mohla zúčastniť týchto pretekov.
Trať bola zaujímavá, pre mňa nová,
nakoľko MTB nejazdím. Zo začiatku
bol rozbitý zjazd, potom sme pokračovali dlhým stúpaním, až sme prišli
po zjazdy. Zjazdy sa mi páčili najviac.
Išli sme po úzkych cestičkách. Pri
zjazdoch ma boleli dosť ruky, ale to
ma neodradilo a zvládla som to. Prišla
som v pohode do cieľa, nespadla som,
čo som veľmi rada, že som to vôbec
zvládla. Mala som čas hodina aj 49 minút. A skončila som 1. v kategórii Kadetky do 16 rokov.
Piko Bike maratón 2020
V sobotu 12. septembra sa naši cyklisti predstavili na pretekoch v Komárne, kde sa im podarilo uchmatnúť 2
prvé miesta. Megi Čuvalová zvíťazila
v kategórii junioriek a v kategórii Master muži vyhral Peter Poláček.
Časovka jednotlivcov - Voderady
a vyhodnotenie Trnavskej cyklistickej ligy 2020
Sobota 3.10. 2020 Voderady - Samsung 15,8 km časovka jednotlivcov
Na posledných pretekoch, Megi
po druhých a tretích miestach konečne víťazstvo! Deniska tretia!
Andrej a Deniska vyhrail v konečnom poradí ligy, Megi skončila druhá.
Gratulujeme!
Výsledky:C2: Andrej Hološka 2.
miesto/1. v TCL, Megi Čuvalová 1.
miesto ženy/2. v TCL, naši noví pretekári Juraj Černek 3. miesto, Rado
Kubíček 5. miesto, Marek Malovec 9. miesto, Denisa Dubovská
4.miesto/1.miesto TCL
B: Roman Bachratý 7.miesto
C: Tomáš Zavadil 9.miesto
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ROZHOVOR
S MÁRIOM BÚRANOM

neurobia. Všetko dostanú pod nos bez

Je dušou klubu.
Keď v dedinke Jablonica pri Senici poviete meno MÁRIO BURAN,
každý sa usmeje. Vie, že ide o človeka, ktorý zasväcuje miestnej
Telovýchovnej jednote celý život.
Polievate ihrisko, kosíte a staráte sa o bufet. Nedávno ste dokonca vybudovali posilňovňu. Ako to
stíhate?
Popritom pracujem v závode na trvalý pracovný pomer a chodím chystať drevo do lesa. Takže sa nenudím,
spím pomenej. Keď však človek chce,
všetko sa dá. Treba robiť srdcom a nie
z povinnosti. Moje bije pre futbal a TJ
Tatran Jablonica.
S bufetom mi našťastie pomáha
manželka a ďalšie dievčatá. Touto
cestou im preto ďakujem, pretože to
niekedy nie je jednoduché.
Aj hrávate?
Občas. Ale našťastie nie často. Je
to zväčša pre zranenia, ktorých sme
mali na jeseň viac ako dosť. Občas sa
na ihrisku vyskytnem kvôli pár menej
disciplinovaným, ktorí na zápas jednoducho neprišli.
Človeka takéto správanie zamrzí. Niekedy si poviem, že už stačilo
a na všetko sa vykašlem. Ale stále je
v mužstve viac tých, ktorí chcú. Tí ostatní sa dajú ľahko nahradiť.
Za našich čias to bolo inak.
Ako?
Na tréningy a zápasy sme chodili vo
veľkých počtoch s láskou. Bolo nás
minimálne 15 a vždy mal kto nastúpiť.
Áno, aj my sme chodili na zábavy, ale
vždy mal kto hrať. Stalo sa, že jeden
– dvaja chýbali, ale nie osem kusov.
Žeby sme nezložili jedenástku. Nedávno sa nám stalo, že sme museli volať
chlapcov, ktorí futbal roky nehrávajú.
A to je tak akurát na zranenie.
Prečo mladí chalani nechodia?
Majú iné priority. Keď nemusia urobiť nič naviac, mnohí to jednoducho

väčšieho úsilia a sú tak spoľahnutí na
druhých.
Netuším, čo bude s futbalom, keď
skončí naša generácia s fungovaním
okolo neho. Snáď si mladí od nás niečo
zoberú a v budúcnosti zužitkujú.
Kde ste hrávali vy?
Celý život hlavne v Jablonici. Chvíľu
som bol vo vyššej súťaži v susednej
Cerovej, ale hrával som prevažne
doma. Boli sme silný ročník, rád spomínam na staré časy.
Po tridsiatke som mal meniskus kolena, ale dal som sa pomerne rýchlo
dokopy. Občas to cítim aj teraz, ale
snažím sa udržiavať. Zimnú prípravu
vždy absolvujem s tímom a chodím si
s chalanmi aj zacvičiť do posilňovne.
Žijem s nimi. Ale ako hovorím, najradšej som, keď hrajú mladí. Momentálne je tu kvalitný tím, pôsobí u nás
viacero futbalistov, ktorí hrali vyššie
dorastenecké súťaže.
Šikovní chalani, dovolím si tvrdiť, že
momentálne je v Jablonici lepší tím
ako za našich čias.
A čo kvalita šiestej ligy kedysi
a dnes?
Aj tá sa posunula dopredu. Hrá sa
tu veľa dobrých zápasov. Je to tým, že

MIROSLAV BÚRAN −
PRÍHODY Z LESA: KOČIAR
Mám rád prechádzky v mojom lese.
Teda vlastne nie je môj, je štátny, ale
ja som si ho takpovediac privlastnil. Aspoň ten malý kúsok, ktorý z času na čas
okupujem.
„Dnes sa mi nechce nič,“ spieva Smatanová z rádia a úplne jej rozumiem.
Sedím zatvorený v paneláku a varím
sa ako sardinky v konzerve pohodené
na smetisku. V tieni je najmenej štyridsať stupňov. Premýšľam, čo by sa dialo,
keby sa Slovensko premenilo na púšť.
To by zasa bolo odborníkov na vládnutie. Krízový štáb by bol tvorený výlučne
z ľudu. Slováci sú veľmi múdry národ.
Už odjakživa všetci ľudia všetko vedia.
Najmä tí mudrci, ukrytí za monitormi
svojich počítačov. Z myšlienok ma vyrušil kamarátov telefonát. „Ideme prejsť?“
„Možeme, o púlhodzinu?“

„Jasné, môže byť.“
„Tak zatát čau...“
„Zatiaľ!“ zložil som.
Super, pomyslel som si. Záchrana prišla v poslednej chvíli, inak by som sa
v tej saune načisto uškvaril. Nalial som
si do fľaše ľadovej vody a vyrazil za kamarátom. Sedel v aute pred domom
a potmehúdsky sa usmieval.
„Máme společníčku,“ ukázal na zadné
sedadlo. Tam sa majestátne vynímala
sučka farbiara Lada. Keď ma zbadala,
radostne zavrtela chvostom. Bola vo
svojom živle. Odviezli sme sa kúsok za
dedinu a vyrazili po žltej. Lesná cesta
sa kľukatila medzi listnatými stromami.
Ovanula nás vôňa čerstvo porezaných
stromov. V niektorých úsekoch svietilo
slnko, čo sa nám vôbec nepáčilo. Dychčali sme všetci traja s jazykmi vypla-
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viacero kvalitných celkov sa posunulo
z piatej ligy do okresu.
Celkovo mi súťaže ObFZ Senica prídu na solídnej úrovni.
V poslednej dobe hráme dobre,
začali hojne chodiť diváci. Aj na zápasy von. Dokonca kúpili nové dresy
a lopty.
Máme skvelú partiu mladých hráčov,
vekový priemer je 22 rokov. Keď budú
všetci poctivo chodiť a nehľadať výhovorky, klub môže ísť raketovo nahor.
Vďaka čomu máte takú výbornú
partiu?
Sú tu všetko mladí chalani, ktorí sa
poznajú odmalička, buď z klubov alebo
zo školy. Navyše, my vo vedení sa im
snažíme vytvoriť podmienky, aby im
nič nechýbalo. Či už technické zázemie alebo posedenie s občerstvením.
Koľko zápasov z jarnej časti budete musieť dohrávať?
Štyri. Čaká nás nahustený program.
Mohlo by sa začať skôr na umelých
trávach, pretože ihriská zrejme nebudú spôsobilé. A aby sa zbytočne nezničili.
Vy máte aké ihrisko?
Veru nie dobré. V lete je tvrdé a keď
poprší je zas mäkké. Je postavené na
ílovitej pôde a my s tým nemáme čo
spraviť. Aj súperi sa sťažujú.
Hnojíme to, možnosť je prepieskovať ho. To je však všetko. Ostatné je
otázka peňazí a tie momentálne na
rozsiahlu rekonštrukciu nemáme. Pomohla by dotácia.
Kto váš klub podporuje?
Drobní sponzori a hlavne obec. Starosta je veľký fanúšik, tiež bývalý futbalista. Vážime si jeho podporu, chodí
sa pozerať aj na zápasy.
Aké máte futbalové prianie?
Aby chlapci tvorili partiu a nerobili
skupinky. Pretože jedine spolu a nie
individuálne dosiahnu dobré výsledky,
na ktoré budú ako starší spomínať.
Aby nehrali futbal pre peniaze, ale
srdcom a preto, že chcú a nájdu si pri
futbale priateľov na celý život.
A hlavne, aby skončila pandémia
a robili sme to, čo máme radi. My
všetci na Slovensku.
Zdroj: sportnet.sme.sk/futbalnet/,
Ivan Mriška - autor článku

zenými až po zem. Museli sme si dávať
prestávky. Kamarát fajčil, Lada ležala
a ja som tam len tak stál a načúval ako
strážny pes.
Ťahala nás hlbšie do lesa a my sme
ju poslušne nasledovali. Občas aj z pána
môže byť pes a naopak. Bolo nám to
jedno, chceli sme sa čím skôr ukryť pred
peklom, ktoré vonku panovalo. Lada pobehovala zo strany na stranu, tešila sa,
že je voľná. Na chvíľu zmizla v húštine,
potom sa znova zjavila, akoby nás prišla
skontrolovať. Tieklo zo mňa ako z koňa.
Pot som mal takmer všade. Závidím ľuďom, ktorí sa nepotia. Čo by som len za
to dal. Hlasno som zahrešil.
„Cicho!“ zahriakol ma kamoš a ukázal
smerom hore. V kríkoch sa čosi mihlo,
no nevedel som rozoznať, čo to je.
„Srna?“ zašepkal som.
„Né,“ pokrútil hlavou.
„Diviak?“ skúsil som neisto.
„Neco večí.“
„Medveď?“ zvolal som vystrašene.
„Šibe ti, v Karpatoch, žádný medveď,
človek!“ uzemnil ma kamoš. Zastal som
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a hodnú chvíľu civel na miesto pohybu,
ale nič som nevidel. Čudné, napadlo mi.
Na to, že vonku pražilo ako besné, bolo
v lese pomerne mokro, až ma to prekvapilo. Nové botasky sa mi kvalitne zabárali do blata. Aspoň ich poriadne otestujem, pomyslel som si. Lada sa hodnú
chvíľu neukázala.
„Zavoláš ju?“ skúsil som.
„Netreba, dojde sama,“ odbil ma.
„Ako myslíš,“ pokrčil som ramenami.
Z ničoho nič ma premkol čudný pocit,
akoby nás niekto sledoval.
„Do riti, kde tá Lada je,“ šepkal som si
sám pre seba. Akoby ma počula. Z kríkov sa zrazu ozval hlasný štekot.
„Lada, ke mne!“ zrúkol kamoš. Myklo
ma. Zvuk prichádzal z miesta, kde sme
predtým videli pohyb.
„Poďme!“ zavelil som a obaja sme sa
rýchlo pohli vpred. Takmer sme bežali.

Šli sme najrýchlejšie, ako nám terén dovoľoval. Aj keď sme nevládali, hnal nás
adrenalín. Ladin brechot neustával. Užuž sme boli takmer pri nej, keď odrazu
zúfalo zakňučala a stíchla.
„Lada, si v poriadku?“ zvolali sme obaja. Vtom sme ju uvideli, sedela v blate
bez pohnutia a hľadela do prázdna.
„Lada!“ oslovil ju kamoš. Nereagovala.
Len tam tak sedela, akoby nás nepočula.
Premkol ma strach. Na zemi ležal zlomený konár, zohol som sa a vzal ho do ruky.
„Pre istotu!“ zašepkal som.
„Lada, co je s tebu?“ vyriekol kamoš
a zohol sa k nej. Skočila mu do náruče
a olizla mu tvár. Spoznala ho.
„Hej, pozri sem!“ zvolal som na kamoša. Pár metrov od nás stál ružový detský
kočík. Podišli sme bližšie, bol prázdny.
„Haló, je tu niekto?“ zvolal som neisto.
Nič. Absolútne ticho.

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

„Aha, veď je starý, nechápem, ako sa
sem dostal?“ zapochyboval som. Rozhliadol som sa po okolí, nikde nič, žiadne stopy. Kolesá kočíka boli zaborené
v blate.
„Ako to, že tu nie sú žiadne stopy, čo
to potom bolo?“ nedopovedal som.
„Víš co, podme odtálto do prdele!“ zavelil kamarát a ja som neprotestoval.
Tak, ako rýchlo sme prišli, tak rýchlo
sme sa aj poberali. Po celom tele som
mal husiu kožu. Pocit, že nás niekto
pozoruje, nebol vôbec príjemný. Lada
bola ako vymenená, celú cestu späť sa
držala pri nás. Žiadny krík, žiadna húština, akoby ju niečo poriadne vyplašilo.
Cestou nazad mi kamoš povedal, že sa
medzi poľovníkmi povráva, že v tom lese
pred rokmi zmizlo dievča. Nikto ho vraj
nikdy nenašiel.
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Jubilanti:
h70 rokov:
Jozef Regásek
Gabriel Kalúz
Anna Dingová
Viliam Hlavatý
Anton Ligas
Ivan Hasa
Ján Hazucha
Anna Šullová

h75 rokov:

Benedikt Janerla
Anna Konečná

h80 rokov:

Anna Galieriková
Pavlína Oslejová

h95 rokov:

Emília Hazuchová

Narodili sa:

Ella Karaffová
Diana Kadlečíková Patrik Bardoň

hZosnulíg
Helena Štefaňáková
vo veku 89 rokov
Michal Mesároš
vo veku 95 rokov
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