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Vážení spoluobčania.
Po celkom vydarenom lete, aspoň
čo sa počasia týka a verím, že i po
krásnych dovolenkových chvíľach,
sa k nám opäť blížia jesenné dni, začína sa školský rok a verím, že všetci
oddýchnutí, plní energie sa vrháme
do nových dní, za každodennými
radosťami, ale i starosťami a povinnosťami.
Nakoľko dvadsiateho deviateho
októbra sa budú konať komunálne
voľby (prvýkrát spojené so župnými
voľbami) a ďalšie číslo Našej Jablonice vyjde až po nich, pokladám si za
povinnosť, predložiť vám občanom,
nazvime to odpočet svojej práce
v tomto volebnom období, aby ste
si mohli porovnať nielen to, či som
splnil predvolebné sľuby, ale zamyslieť sa aj nad tým, či vaša voľba bola
správna...
Druhé volebné obdobie bolo náročné a špecifické tým, že pred samosprávu, teda obce a mestá, boli
postavené úlohy, s ktorými sa nikdy
nestretli, nemajú ich v kompetencii, ale museli ich vykonávať. Áno,
mám na mysli úlohy, ktoré sme plnili počas pandémie a neskôr počas
utečeneckej krízy. Niektoré obce
a medzi nimi i naša obec boli postavené na úroveň zdravotníckych zariadení a vykonávali úkony patriace

do oblasti zdravotníctva - testovanie
občanov a stým spojené úkony. Výkon testovania zabezpečovali odborne spôsobilé osoby, za čo im touto
cestou ďakujem, ale všetko sa konalo pod gesciou a na zodpovednosť
obce. No a to je len jedna z mnohých
nových úloh, ktoré sme plnili za posledné roky, nehovoriac o pomoci
štátu pri riešení utečencov z Ukrajiny. I tu vidieť, aká je úloha a postavenie starostu a samosprávy ako takej dôležitá a nevyspytateľná, a nie
je to len monotónne a jednostranne
sa opakujúce plnenie bežných úloh
v praxi. Ale myslím si, že sme testovanie, očkovanie, ale i riešenie utečencov zvládli aj za pomoci odborne
spôsobilých osôb a zamestnancov
úradu na výbornú, za čo im ešte raz
patrí vďaka. Popri týchto nezvyčajných úlohách som sa snažil plniť ďalšie predsavzatia a predstavy, nielen
svoje, ale aj iniciatívy občanov, či
organizácií a posunúť život občanov
a obce zasa kúsok dopredu. Bola zateplená budova MŠ a zriadená nová
trieda materskej školy pre predškolákov, zrekonštruovali a rozšírili sme
hasičskú zbrojnicu (rekonštrukcia
ešte prebieha), opravili miestne komunikácie na dolnom konci obce, bol
vybudovaný náučný chodník pred
kostolom Svätého Štefana Kráľa, rekonštrukciou a revitalizáciou prešli

všetky sakrálne pamiatky v obci. To
sú len príkladmo spomenuté tie väčšie a významnejšie investície v tomto volebnom období, okrem toho
bolo zrealizovaných viacero menších
investičných akcií (chodníky, opravy
a úpravy budov, či zariadení a pod.).
O všetkých aktivitách a projektoch
som sa snažil informovať, všetko
bolo riešené v spolupráci s poslancami, ktorých prácu si veľmi vážim
a ďakujem im za to. Funkcia starostu je náročná po všetkých stránkach
a hlavne zodpovedná. Ak človek
chce niečo dokázať a niečo vytvoriť
pre obec a občanov, vyžaduje si to
celého človeka a ako sa hovorí, starosta pracuje dvadsaťštyri hodín
denne, sedem dní v týždni, tristošesťdesiatpäť dní v roku. Verím, že
som väčšinu z vás nesklamal, snažil som sa vyjsť v ústrety každému,
vytvoriť pre obec hodnoty nielen
materiálne, ktoré tu zostanú, ale aj
duchovné a spoločenské a už záleží
len na vás, ako ste tieto veci vnímali,
vnímate a budete vnímať...
Záverom mi dovoľte popriať vám
všetkým krásne jesenné dni, žiakom a študentom úspešný školský
rok a nám ostatným ako vždy, pevné
zdravie a ...úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
19. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Jablonici sa uskutočnilo 19. júla 2022. Rokovanie zvolal
a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce. Prítomných bolo 8 poslancov,
kontrolórka obce, účtovníčka, zapisovateľ a 1 občianka.
OZ schválilo:
- program 19. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- správu o plnení plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce za I. polrok
2022,
- poplatky za služby vyberané obcou
Jablonica s platnosťou a účinnosťou od
1.8.2022,
- novú Prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva,
- poskytnutie finančného príspevku vo
výške 500 €, p. Lubomírovi Harasníko-

vi, Jablonica 915 na nákup športového
vybavenia, prípravu a cestovné náklady
pre mal. syna Kristiána Harasníka.
OZ určilo:
- v súlade s § 166 ods. 3 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledujúce
komunálne voľby jeden volebný obvod,
- v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 166 ods. 3 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. 9 poslancov Obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026,
- v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Jablonica na
plný úväzok.
OZ zrušilo:
- Uznesenie č. 28/2015 zo dňa
19.3.2015, ktorým bola schválená Príloha č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na
18. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 06. 2022.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
uzneseniami, informáciami a diskusnými príspevkami z 19. 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

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Jablonica

Obec Jablonica u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1. Patrik LONČÍK, 49 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
2. Silvester NESTAREC, Ing., 58 r., starosta obce, nezávislý kandidát
V Jablonici 06.09.2022

Mgr. Katarína Závišová
Zapisovateľka MVK

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jablonici
Obec Jablonica u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov. Kandidáti:

1. Libor Dohnálek, Ing., 44 r., Lesný inžinier, nezávislý kandidát
2. Lenka Fedorová, Mgr., 41 r., verejná správa, nezávislá kandidátka
3. Ľuboš Hazucha, Mgr., 43 r., projektový manažér, Starostovia a nezávislí kandidáti
4. Igor Horník, 49 r., SZČO, Slovenská národná strana
5. Zuzana Koch, 34 r., vychovávateľka v ŠKD, Slovenská národná strana
6. Eva Kosová, Mgr., 53 r., asistentka riaditeľa, nezávislá kandidátka
7. Marek Križan, 45 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
8. Ľubomír Malík, 37 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
9. Zuzana Mikulčíková, 44 r., vedúca predaja, zástupca vedúceho pobočky, nezávislá kandidátka
10. Marek Škápik, Mgr., 46 r., príslušník Finančnej správy, nezávislý kandidát
11. Peter Vrábel, 40 r., predajca, nezávislý kandidát
V Jablonici 06.09.2022

VÝDAJ JÓDOVÝCH PROFYLAKTÍK

Mgr. Katarína Závišová
Zapisovateľka MVK

od 14. 09. do 23. 09. 2022

Obecný úrad Jablonica oznamuje občanom s trvalým pobytom a prechodným pobytom, že sa budú vydávať nové jódové
profylaktiká, nakoľko sa naša obec nachádza v oblasti potenciálneho ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach, a to dospelí 4 tabletky na osobu a deti do 8 rokov
(stav k 1. 8. 2022) 2 tabletky na osobu.
Jódové profylaktické tablety sa budú vydávať od stredy
14. 09. 2022 do piatka 23. 09. 2022 v čase 08:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00 hod. vo vestibule Domu kultúry. Prineste si

so sebou aj doterajšie jódové tablety, ktoré sú po exspirácii.
Tabletky je možné vyzdvihnúť aj pre príbuzných.
Upozornenie!
Tabletky nie sú určené k okmažitému užívaniu. Je potrebné
ich užiť len v prípade havárie v jadrovom zariadení spojenej
s únikom rádioaktívnych látok do okolia. Návod na užívanie je
uvedený v príbalovom letáku v každom balení.
Mgr. Martin Štvrtecký
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760. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI JABLONICA
Príhovor starostu obce pri príležitosti
760. výročia obce Jablonica
Vážené dámy,
vážení páni,
vážení prítomní!
Srdečne Vás vítam na dnešnom
slávnostnom Obecnom dni, kedy
naša obec a my, jej obyvatelia, si pripomíname 760. výročie vzniku. Sme
radi, že ste prijali naše pozvanie,
a tak môžeme spoločne osláviť krásne obecné jubileum.
Jabluncha, Jabloncha, Jabloneza,
Jablancz, Jabloniez, Jablonitza - to sú
názvy, ktoré mala obec v minulosti.
Prvá písomná zmienka o Jablonici pochádza z roku 1262, kedy sa začala
písať história našej obce a ako vieme,
je veľmi bohatá na rôzne udalosti.
Pomenovanie našej obce je odvodené
od ovocného stromu jabloň. Jablonica vznikla pri dôležitej ceste zvanej
Via Bohemica - Česká cesta, ktorá
spájala Prahu s Budínom. Typickými
sídlami starých Slovanov boli blatnohrady, ktoré stavali v IX. a X. storočí.
V tejto dobe bol vybudovaný aj jablonický strážny hrad Korlátko. V roku
1608 Jermiáš Pongrác a Pavol Appónyi vybudovali na mieste bývalého
hradiska renesančný kaštieľ a oproti nemu drevený kostolík. Jablonica
bola od roku 1607 do 1704 mestom,
čoho je dôkazom bronzová pečať
okrúhleho tvaru. Uprostred pečate je
strom jabloň, okolo kmeňa had, po
pravej strane je muž, po ľavej strane žena. Výsadu mesta obec stratila pre zradu Jabloničanov počas Rákoczyho povstania. Jablonica v tejto
bitke utrpela veľké škody, kaštieľ bol
zničený, zhorela strecha kostola, vypukla chorela. Vtedajší majiteľ hradu
Korlátko barón Labšanský dal kaštieľ
opraviť a zrenovovať kostol. Základ
nového kostola, ktorý ma dnešnú
podobu začal stavať v roku 1729 Ladislav z Korlátka. Posviacka barokového vybavenia kostola sa uskutočnila 22. septembra 1752 a odvtedy
prvú nedeľu po 22. septembri bývajú
v Jablonici hody. Prvá škola v obci
bola postavená v roku 1712 a mala
jednu triedu. Zásluhou Appónyiovcov
a Windischgrätza bola v roku 1835
postavená nová škola. Toľko v krátkosti z dávnej minulosti. História obce
Jablonica a osudy našich predkov sú
zdokumentované v monografii obce,

ktorá bola vydaná pri príležitosti
740. výročia prvej písomnej zmienky.
Každé životné jubileum je vždy
dôvodom na oslavu, na slávnostnú
chvíľu, na zamyslenie sa, bilancovanie, ale aj premýšľanie o budúcnosti.
Výročie obce je sviatkom a dôvodom
uvedomiť si spolupatričnosť k miestu kde žijeme, k miestu, ktoré sme
zdedili, a ktoré odkážeme budúcim
generáciám. Jablonica má pred sebou budúcnosť a dnes robíme všetko
preto, aby tu zostali žiť nielen naše
deti, ale aj vnuci; aby zostala ich domovom.
V dnešnej uponáhľanej dobe je
dôležité vážiť si minulosť a neustále prebúdzať záujem o históriu svojej obce. S veľkým uznaním, úctou
a vďakou chceme poďakovať naším
predchodcom, ktorí svedomitou prácou, s ich radosťami i starosťami,
úsmevom i žiaľom, dobrým slovom
radou a radou, v každej neľahkej
dobe, cieľavedome tvorili spoločné
dielo v prospech človeka, občana tejto obce. Rokmi obec menila svoju podobu a prostredníctvom schopných
a obetavých ľudí vždy v každom období vytvárala spoločenské a materiálne podmienky potrebné na jej rozvoj a život obyvateľov v nej. A preto
my všetci, ktorí tu žijeme a píšeme
dejiny súčasnej Jablonice sa musíme
snažiť o jej ďalší rozvoj a boriť sa aj
s problémami, ktoré súčasná doba
prináša. Naša obec sa neustále mení
a verím, že stále k dobrému. Stále je
čo budovať, zdokonaľovať, a tak spoločnými silami a dobrou spoluprácou
sa nám plánované aktivity podarí splniť. Ak chceme pre budúce generácie
zachovať Jablonicu peknú a plnú života treba, aby sme spoločným úsilím našu obec budovali a zveľaďovali.
K tomu všetkým obyvateľom našej
obce prajem veľa zdravia, šťastia,
úspechov v práci i v osobnom živote.
Je mojím želaním, aby kolobeh života
stále pokračoval, aby sa návštevníci
u nás dobre cítili, aby sa rodáci radi
vracali domov.
Prajem Vám vážení prítomní príjemné prežitie dnešného dňa a pekný kultúrny zážitok z pripraveného
programu. Nech Vám na dnešný
Obecný deň zostanú tie najkrajšie
spomienky.
Ing. Silvester Nestarec

Oslavy 760. výročia
Pri významnej príležitosti okrúhleho 760. výročia obce Jablonica bol
dlhodobo plánovaný program osláv,
ktorý si naša krásna obec a jej občania bezpochyby zaslúžia. Nakoniec
sa po dlhom plánovaní a prípravách
vykryštalizoval do podoby, akú sme
mohli spoločne prežiť a zažiť počas
predĺženého víkendu 26. - 28. augusta. Poďme si v stručnosti oslavy
pripomenúť.
Piatok podvečer patril pozvaným
hosťom a jablonickým umelcom,
ktorých starosta obce privítal veľmi
milými slovami na recepcii. Nasledovala vernisáž výstavy a prezentácia
jablonických umelcov spojená s výstavou fotografií, ktorá spájala jednotlivé „čriepky Jablonice“ zo zbierok
zanietených fotografov a zberateľov
fotografií a archívu obce. Na vernisáži sa mohli prezentovať Jabloničania, ktorým je blízke umenie, či už
výtvarné, hudobné alebo literárne.
Zúčastnili sa skúsenejší vystavovatelia, ale aj úplní nováčikovia a nadšenci, čo väčšina prítomných veľmi
ocenila. A tak sme sa mohli kochať
vystavenými dielami, vypočuť si talentovaného hudobníka a skladateľa
či spisovateľa a textára. Pri takýchto
príležitostiach môžeme vždy konštatovať, koľko šikovných a nadaných
ľudí v Jablonici žije, či z Jablonice
pochádza. Ak by sme spojili absolútne všetkých od najstaršej generácie
až po nadané deti, určite by nám bol
jeden kultúrny dom málo. Preto sa
budeme snažiť pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach
dávať priestor talentu Jabloničanov.
Piatkový večer zavŕšilo úchvatné
vystúpenie umeleckej tanečnej skupiny Čarovné ostrohy za doprovodu hudobníkov prevažne zo skupiny
Elán. Takú elektrizujúcu atmosféru
akú vytvorili návštevníci vystúpenia sme v Jablonici dlhé roky nemali
a pozitívne zaskočila aj samotných
umelcov. A to ešte hlavný program
osláv bol stále pred nami.
Čulý ruch na zelenej ploche už od
štvrtka predznamenával skutočne
nabitý sobotný program. A tak už
dopoludnia, ešte pred samotným
oficiálnym otvorením, sa taktovky
chopila Osuská kapela. Následne
podujatie oficiálne otvoril starosta obce príhovorom spolu s pozvaným prednostom Okresného úradu

4

Senica a starostami okolitých obcí za

speváckeho doprovodu Folklórneho
súboru Jabloničanka, ktorý bol tradične odetý v krásnom jablonickom kroji.
V ľudovej nôte pokračovala aj Dychová
hudba Hradišťanka. Hradišťanku vystriedal čiastočný Jabloničan Allan Mikušek s kapelou. Deti netrpezlivo očakávali Paci Pac, ktorí svoje publikum
určite pobavili a pobláznili. Hlavným
ťahákom pre návštevníkov bol určite
Adam Ďurica, ktorého hity z rádií a TV
pozná veľmi široké publikum. S blížiacim večerom nás veľmi pomaly roztancovávala tanečná skupina Old school Brothers s Miroslavom Žilkom. No
a večerná zábava patrila vynikajúcej
funky kapele X-band a diskotéke s DJ
Maroshom. Deti iste potešil sprievodný
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program a atrakcie. Vysokej účasti sa
tešilo detské divadielko Teatro Neline
a obrovský Transformer niektorým deťom doslova zatajoval dych :-) Veľmi
všetkých potešila hojná účasť a výborná atmosféra, čo zdôraznili a ocenili aj
samotní účinkujúci. Poďakovanie patrí
úplne všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave víkendového programu. Pevne veríme, že sa
v takom počte a nálade ešte stretneme na nejakom podujatí v našej obci.
No a po zážitkami a zábavou nabitej
sobote nasledovala slávnostná nedeľa,
kedy sa viacerí z nás vystrojili do krojov a s hudobným doprovodom absolvovali pochod do kostola a zúčastnili
sa na slávnostnej sv. omši. Z nedele
by sa patrilo parafrázovať jednu myš-

lienku z inak krásnej homílie (kázne)
vdp. Kizeka, ktorá nie je aktuálna len
na výročie obce - Pokúsme sa žiť tak,
aby možno na výročie obce o tisíc rokov visel na hlavnom oltári náš obraz
ako svätca namiesto obrazu sv. Štefana kráľa.
Fotografie a videá z priebehu osláv
760. výročia budú postupne zverejnené na internetovej stránke obce a Facebooku obce po ich spracovaní treťou
stranou. Budete včas o všetkom informovaní.
Už o pár dní bude ohlásené jedno ďalšie prekvapenie k 760. výročiu
obce, tak sledujte webovú stránku
obce, prípadne Facebook.
Mgr. Martin Štvrtecký

NAŠA JABLONICA / júl - august 2022 / www.jablonica.sk

Pamätná izba
počas osláv
760. výročia
Počas osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jablonica,
bola v sobotu 27. augusta otvore-

ná aj naša Pamätná izba. Veľmi nás
potešilo, že si ju prišlo pozrieť veľa
návštevníkov a to hlavne rodákov,
ktorí bývajú v rôznych končinách
našej republiky /Krásno nad Kysucou, Martin, Bratislava, Oravská Polhora, Pezinok, Žilina, Čataj, Borský
Mikuláš, Holíč atď/. Mnohí z nich sa
podľa vyjadrenia vrátili do krás-

UVÍTANIE NOVÉHO FARÁRA
dp. PETRA KIZEKA
V nedeľu 10. júla čakala na starostu obce milá udalosť. Na veľkej sv.
omši uvítal v Jablonici nového menovaného farára jablonickej farnosti
dp. Petra Kizeka, ktorý po kňazskej
vysviacke doteraz pôsobil ako kaplán v Skalici, Malackách a Bratislave.
Novému farárovi zaželal Ing. Nestarec všetko dobré, aby sa vo svojej
úplne prvej farnosti cítil ako doma
a najmä ponúkol spoluprácu pri poznávaní nového prostredia, občanov
a pri rozvoji farnosti. Vdp. Peter Kizek
vyslovil, že Jabloničania majú veľký dar, keď môžu navštevovať taký
krásny chrám, v ktorom bude veľmi
rád slúžiť a zaželal si, aby kontinuálne
nadviazal na úspešnú prácu svojho
predchodcu. Novému pánovi farárovi želáme aj touto cestou veľa Božích
darov, milostí, dobrých a rozvážnych
rozhodnutí a nápomocných občanov
a farníkov. Dobre fungujúca farnosť
prináša ovocie a rozvoj všetkým občanom a mládeži, obci, farnosti, aj
krásnemu farskému kostolu.
Mgr. Martin Štvrtecký

5

nych čias ich mladosti a spomienok
na svoju rodinu. Boli vďační za to,
že obec týmto spôsobom uchováva
tradície pre budúce generácie. Veľa
z nich vyslovilo aj pochvalu za pekný
program a bohaté oslavy k výročiu
obce.

Anna Dingová a Anna Kováčová
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OTVORENIE DETSKÉHO
IHRISKA

Mnohokrát veľká vec začína úplnou
maličkosťou. Takou maličkosťou bolo vyplnenie registračného formulára starostom obce do súťaže spoločnosti Playsystem - Veselé detské ihriská o detské
ihrisko v hodnote 36 000 €, do ktorej sa
mohli zapojiť všetky obce a mestá. Keď
bola obec Jablonica 3. januára 2021 vyžrebovaná a výhra bola oznámená starostovi, tak to podľa vlastných slov považoval za nejakú skrytú kameru. Následná
komunikácia so spoločnosťou Playsystem

ho ale ubezpečila, že detské ihrisko v našej obci skutočne vyrastie. Žiaľ pandémia
brzdila realizáciu zámeru. Taktiež bolo
potrebné nájsť lokalitu na umiestnenie
ihriska a získať potrebné povolenia, čo
už starosta obce vysvetľoval prostredníctvom viacerých komunikačných prostriedkov. No a dočkali sme sa....
14. júla 2022 za účasti zástupcu spoločnosti Playsystem s.r.o., Košice pána
Mgr. Miloša Géciho, starostu obce Ing.
Nestarca, predškolákov z MŠ a ostatných

detičiek s doprovodom sme mohli slávnostne a oficiálne otvoriť nové detské
ihrisko. Na úvod naši predškoláci zatancovali, zaspievali a zarecitovali, následne
bol starostovi symbolicky odovzdaný šek
s hodnotou 36 000 € na detské ihrisko,
kedy prítomní páni vysvetlili celú genézu
projektu a zaželali deťom veľa úsmevných zážitkov. A ako inak mohli deti nové
ihrisko riadne otvoriť ako hrou.
Mgr. Martin Štvrtecký
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ŠPORTOVÉ HRY
SENIOROV A DETÍ
ZO JDS v Jablonici uskutočnila dňa 12.
augusta 2022 športové podujatie – Športové hry seniorov a detí. Privítať prišiel
prítomných aj starosta obce Ing. Silvester
Nestarec. Mali sme radosť, že prišli medzi
nás aj deti, ktoré mali možnosť prežiť príjemné dopoludnie v blízkosti starých ro-

dičov či starších ľudí. Akcia sa konala na
priestranstve pri Fast Foode. Pre deti sme
pripravili drobné súťaže, maľovanie, výrobu rôznych čeleniek. Odmenili sme ich
sladkosťami, plyšovými hračkami a malým preukazom účasti. Seniori súťažili
v nenáročných disciplínach – šipky, hod

granátom na cieľ a v petangu. Aj víťazi
boli odmenení cenami, ktoré nám venoval Obecný úrad. Nechýbalo ani občerstvenie, prítomní mali možnosť ochutnať
chlieb s masťou, cibuľou, pažítkou, lekvárom atď. Účasť bola celkom dobrá, medzi súťažiacimi vládla príjemná športová
atmosféra, prialo nám aj počasie. Ďakujeme Obecnému úradu, aj našim dobrovoľným hasičom za pomoc, tiež všetkým,
ktorí sa podieľali na uskutočnení akcie.
Anna Dingová, JDS

CELOOKRESNÉ STRETNUTIE KROJOVANÝCH SKUPÍN 2022
„Celookresné stretnutie krojovaných
skupín“ , ktoré organizuje Únia žien už
od roku 1999, sa konalo 9. 7. 2022 v obci
Borský Mikuláš. Krojovaný sprievod
išiel od pamätníka Jána Hollého do am-

fiteátra, kde sa vystupovalo. Úvod mali
búranskí šablári, potom detský FS Atudnička, bratia Šediví z Búrov. Nasledoval
spev našej FS JABLONIČANKA, scénka
z hodov v Sobotišti, FS Častkov a FS Val-

ša Holíč. Počasie nám prialo, nálada bola
výborná, tak sme prežili krásne sobotné
popoludnie.
Anna Nemečkayová
Únia žien Jablonica
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BAROKOVÉ SOCHY
A SÚSOŠIA V OBCI JABLONICA

A ICH REŠTAUROVANIE

V katastri obce Jablonica sa nachádza pomerne hojný počet drobných sakrálnych
pamiatok, pamätníkov a krížov z rôznych historických období. Viacero z nich vedenie obce dalo v posledných rokoch obnoviť či reštaurovať. Ako reštaurátor som
mal možnosť podieľať sa, či už priamo alebo nepriamo, na reštaurovaní sochárskych
pamiatok, ktoré pochádzajú z 18. storočia, teda z obdobia baroka. Sú nimi: súsošie
Kalvárie, socha sv. Jána Nepomuckého, mariánsky stĺp so sochou Immaculaty a mariánsky stĺp so sochou Madony. V nasledujúcom texte sa pokúsim tieto pamiatky
stručne predstaviť v historickom či ikonografickom kontexte a zároveň trochu priblížiť
problematiku ich reštaurovania.
Vo všeobecnosti sú diela tohto typu prejavom dobovej zbožnosti a hlbokej viery. Stavali sa prevažne ako výraz prosby o ochranu pred prírodnými a živelnými
pohromami či inými nešťastiami (vojny, hlad, choroby...), ktoré sužovali vtedajšiu
spoločnosť, prípadne ako prejav vďaky za vypočuté prosby a pomoc, za záchranu
v ťažkých životných situáciách a podobne. V prípade Jablonice ide tiež o pomerne
kvalitné sochárske práce, ktoré v okolitom vidieckom prostredí nie sú rozhodne samozrejmosťou. Hodnota týchto diel minulosti nespočíva ale len v ich umeleckej forme, sochárskych kvalitách či jedinečnosti zobrazenia. Obsahujú hodnoty, ktoré sú
pre spoločenstvo obyvateľov obce častokrát dôležitejšie a majú význam pre všetkých
či už rozumejú umeniu, alebo nie. Jednou z hlavných, je hodnota ich veku, keďže sú
nositeľom cenného autentického odkazu minulosti. V nadnesenom význame slova sú
čiastočne zhmotnenou historickou pamäťou „malých“ dejín obce, ktoré sa odohrávali
na pozadí väčších historických udalostí v krajine. Tieto objekty sú súčasťou identity
obce, niektoré sa viažu k významným udalostiam alebo jej osobnostiam v minulosti,
iné sú ich priamou pripomienkou či mementom (pomníky, morové stĺpy). Odrážajú
miestne dobové spoločenské, sociálne a kultúrne pomery, tradície i duchovné hodnoty, ale napríklad i vývoj sídelnej štruktúry a iné. Celkom iným druhom hodnôt, ktoré
nie sú tak zjavné a sú nezávislé od ich objektívnej umeleckej či historickej hodnoty,
sú tie, ktoré sú súčasťou nášho osobného prežívania – vznikajú napríklad na základe
osobných dojmov, spomienok, zážitkov a podobne. Sú súčasťou našej osobnej histórie, nášho prežívania sveta a duchovného života. V neposlednom rade tieto pamiatky
neodmysliteľne dotvárajú prostredie, v ktorom sa denne pohybujeme, vytvárajú jeho
osobitý, neopakovateľný charakter a spoluvytvárajú genius loci daného miesta obce.
Všeobecným záujmom kultúrnej spoločnosti je pamiatkami reprezentované hodnoty chrániť, uchovávať a zabezpečiť trvanie ich účinku pre ďalšie generácie. Všetky
umelecké diela minulosti si preto vyžadujú primeranú starostlivosť zodpovedajúcu
ich technickému stavu, veku i výtvarným či remeselným kvalitám a vyššie zmieneným hodnotám. Predĺženie ich trvania v čase a rehabilitáciu pôvodného výrazu,
môže zabezpečiť len primeraný odborný zákrok, realizovaný školeným špecialistom
– reštaurátorom. Naopak neodborný zásah, môže napáchať škody, ktoré často končia trvalým a nezvratným poškodením pamiatky (a stratou jej niektorých hodnôt),
napriek tomu, že prvý dojem z takejto opravy niekedy pôsobí, že pamiatka je „ako
nová“. Medzi obzvlášť necitlivé a škodlivé zákroky, časté pri tomto druhu obnovy kamenno-sochárskych diel, patria predovšetkým presekávanie a plošné prebrusovanie
povrchu, opaľovanie farebných úprav, použitie nevhodných materiálov v kombinácii
s nedostatočnou konsolidáciou kamennej hmoty. Nemalá je i ujma na výraze pamiatky z hľadiska prezentácie jej pôvodných výtvarných kvalít, ktoré sú často znehodnotené nevhodnou úpravou výtvarne neškoleného realizátora opravy.

Labšánskom, ktorý bol stavebníkom kostola sv. Štefana Kráľa. Výber miesta pre
súsošie pritom nebol náhodný – údajne
ho postavili približne v mieste kde pôvodne stál oltár starého kostola, zbúraného
v roku 1752 (Gábriš, 1952). Symbolický
význam súsošia Kalvárie v tomto priestore zvýrazňoval aj fakt, že v tom čase sa
v jeho bezprostrednom okolí rozprestieral cintorín. Autorom ikonografickej koncepcie diela ako i sprievodných textov na
podstavcoch bol pravdepodobne miestny farár Jozef Miškovič po celom Záhorí
známy aj ako „Cicero modernus“, ktorý
v testamente odkázal 5 zlatých z úroku
základiny na litánie pri „kalvárskom“ kríži
(Čičo, 2002).
Koncom 90. rokov 20. stor. došlo
k značnému poškodeniu pamiatky, spôsobenému odlomeným konárom stromu
a následne i haváriou s nárazom auta do
objektu. Odborné komplexné reštaurovanie súsošia zabezpečil Ján Gazdík, akad.
soch., no v dôsledku technickej i finančnej náročnosti projektu sa reštaurovanie realizovalo v dvoch etapách v rokoch
2000 – 2002 a 2007 – 2008. Po viac ako
desaťročí od ukončenia reštaurovania si
stav pamiatky vyžiadal odborný zásah.
Súsošie bolo kvôli blízkosti frekventovanej hlavnej cesty výrazne povrchovo
znečistené. Vplyvom tienistého prostredia a mikroklímy, tvorenej okolitými
stromami, bolo tiež pokryté rozsiahlymi porastmi machov a lišajníkov, ktoré
miestami vytvárali súvislé hrubé vrstvy
rozrušujúce pomaly povrch kameňa. Ich
pôsobením došlo aj k čiastočnému narušeniu svetlého lazúrneho náteru, ktorým
sa opticky zjednotil povrch súsošia pri

Súsošie Kalvárie

Detail sochy sv. Petra zo súsošia Kalvárie – stav pred a po očistení.

Súsošie Kalvárie postavené v blízkosti kostola bolo z vyššie zmienených pamiatok prvou, ktorú som mal možnosť
reštaurovať. S pomedzi drobných sakrálnych pamiatok v obci je z umelecko-historického hľadiska bezpochyby najhod-

notnejším dielom a zatiaľ ako jediné
z nich je zapísané aj v Zozname národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Súsošie dali v rokoch 1756 – 1758 postaviť Ján Aponi a Imrich Bošáni, zaťovia
Juliany Otlíkovej, vdovy po Ladislavovi

Detail zadnej strany Kalvárie – stav po
polovičnom očistení povrchu.

poslednom reštaurovaní. Celkový stav
kamennej hmoty bol však dobrý bez
zjavných deštrukcií, ktoré by prezrádzali
hĺbkovou koróziu kameňa.
Vzhľadom k povahe poškodení vydal
Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhod-
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nutie k zámeru na reštaurovanie objektu,
že aktuálny odborný zákrok sa má realizovať v rozsahu odbornej údržby s cieľom
zastaviť nastupujúcu degradáciu pamiatky. Reštaurátorské práce prebehli v intenciách rozhodnutia v mesiacoch júl až október 2020. Súsošie bolo najskôr celoplošne
očistené od povrchového znečistenia, tiež
od machov a lišajníkov. Za účelom likvidácie zvyškov spór ich koreňového systému v štruktúre kamennej hmoty nasledovalo ošetrenie jej povrchu prípravkom
s dlhodobým biocídnym účinkom. Lokálne deštrukcie malého rozsahu, ktoré sa
zistili po celkovom očistení povrchu boli
vytmelené minerálnym tmelom. Na záver
sa povrch pamiatky zjednotil lazúrnym
náterom, ktorý bol na rovnakej technologickej báze a v identickej farebnosti ako
náter použitý v minulosti reštaurátorom
J. Gazdíkom. Novým náterom sa vďaka
jeho zloženiu zabezpečila i hydrofóbna
ochrana povrchu pamiatky. Z dôvodu lepšej čitateľnosti nápisu na ústrednej časti
sokla pod centrálnym súsoším Ukrižovania, sa lazúrnym spôsobom tiež zvýraznili, či skôr opticky podporili kontúry
písma. Očistením a ošetrením povrchu sa
tak súsošiu prinavrátila lepšia čitateľnosť
detailov a opätovne sprístupnili nesporné
umelecko-historické kvality, ktoré táto
baroková pamiatka reprezentuje.

Socha
sv. Jána Nepomuckého
Socha svätca je osadená na podstavci
v blízkosti mosta cez rieku Myjavu. V 18.
storočí patril sv. Ján Nepomucký k najvýznamnejším a najzobrazovanejším
svätcom Strednej Európy. Bol ochrancom
viery proti svetskej moci, ochrancom
dobrého mena, spovedného tajomstva
a ideálom dokonalého kňaza. Stal sa
druhým patrónom jezuitov i vládnuceho rodu Habsburgovcov a z tejto pozície
bol veľmi obľúbeným svätcom v protireformačnom ťažení barokového umenia
v službách katolíckej viery. Pre svoju
mučenícku smrť utopením – bol hodený z mosta do Vltavy – stal sa ochrancom v oblastiach, ktoré nejako súviseli s vodným živlom. Bol patrónom proti
povodniam i suchám, ochrancom mostov
a viacerých povolaní. Práve pre patronáty v týchto oblastiach bol veľmi obľúbený a rozšírený aj vo vidieckom prostredí, kde veľmi často jeho socha stávala
v blízkosti mostov a brodov. Zachovaný
latinský nápis na podstavci obsahuje tzv.
chronogram (číselný súčet všetkých zvýraznených písmen, ktoré sú symbolom
rímskych číslic), udávajúci rok vzniku
diela – 1758. Ide o totožný letopočet,
v ktorom postavili aj súsošie Kalvárie,
preto sa domnievam, že obe diela mohli
vzniknúť v rovnakej sochárskej dielni.
Porovnanie ich rukopisu je však značne
skomplikované väčšou torzovitosťou originálu sochy sv. Jána Nepomuckého (viď
opis poškodení nižšie). Na sokli podstavca je vysekaný ešte letopočet 1789 spolu
s písmenami A. R. – pravdepodobne sa
jedná o skratku latinských slov Renovatum Anno (renovované v roku) – zaznamenaný je tak pravdepodobne rok prvej
významnej obnovy diela, realizovanej
ešte v závere 18. storočia.

Pred reštaurovaním bolo dielo celoplošne znečistené depozitom, lokálne aj
machmi a lišajníkmi. Modelácia sochy, reliéfu a ozdobnej kartuše s nápisom bola
na povrchu prirodzene zvetraná, čo sa
prejavovalo stratou plasticity a horšou
čitateľnosťou niektorých detailov. Veľkou
mierou však dielo poznačili najmä sekundárne zásahy. Pozostatkom z časovo
staršej obnovy, bola hlava svätca, ktorá
nahradila zrejme zaniknutý alebo ťažko
poškodený originál. Novú hlavu, podľa
charakteru modelácie vytvorili pravdepodobne na konci 19. alebo v 1. polovici 20.
storočia. Vysekaná bola z pieskovca kým
originál sochy je vyhotovený z vápenca.
Hlava vzhľadom na kvalitu spracovania
bola zrejme dielom dielensky školeného
kamenosochára, no schematickou formou, strnulosťou a charakterom detailov
nezodpovedala pôvodnému barokovému sochárskemu výrazu. Väčší problém
predstavovali ale nevhodné a neodborné
zásahy pochádzajúce z neskorších opráv
diela (poslednú realizovali v roku 2008).
Pri oprave architektúry podstavca použili
nevhodné tmely na epoxidovej aj cementovej báze. Zrejme z dôvodu optického
zjednotenia povrchu tmelov s povrchom
originálneho kameňa bola zadná a obe
bočné strany drieku podstavca ako aj celý
sokel a jeho hlavica necitlivo vybrúsené
elektrickou kotúčovou brúskou. Zásah sa
prejavil charakteristickými stopami na
povrchu kameňa, ďalej „rozvlnením“ pôvodne priamych línií profilácie architektúry podstavca a tiež neprirodzene vyhladeným povrchom. Tento necitlivý spôsob
úpravy povrchu historických pamiatok je
maximálne nežiaduci a poľutovaniahod-

ný. Na soche a plastických častiach prednej strany podstavca, bol použitý minerálny tmel, ktorého štruktúra povrchu sa
viac približovala originálu. Doplnená modelácia bola ale realizovaná diletantským
spôsobom, ktorý výrazne dehonestoval
pôvodné výtvarné a sochárske kvality
barokovej pamiatky. Absencia výtvarného školenia realizátora opravy sa prejavila hrubou modeláciou tmelov značne potláčajúcich pôvodné jemné tvaroslovie.
Neznalosť ikonografického zobrazovania
svätca zasa prispela k nepochopeniu niektorých fragmentov čo viedlo ku skresľujúcim či zjednodušujúcim rekonštrukciám daných detailov sochy. Chyby vznikli
aj pri obťahovaní písmen latinského nápisu čiernou farbou. Povrch celého objektu pri poslednej oprave zjednotili svetlookrovým náterom, ktorý časom značne
zdegradoval vplyvom poveternostných
podmienok a pôsobením mikroflóry. Na
pôvodnú kovovú konzolu ukotvenú do
hlavice podstavca, ktorá v minulosti slúžila na osadenie lucerny (toho času už
zaniknutej), pri poslednej obnove zavesili nový lampáš, ktorý však prekrýval
ozdobnú kartušu s nápisom. Pôvodná lucerna bola na konzolu osadená zhora.
Reštaurovanie sa realizovalo od augusta 2020 do septembra 2021. Vzhľadom
na technickú a technologickú náročnosť
celého procesu som pamiatku najskôr
rozobral a previezol do ateliéru. Nasledoval reštaurátorský výskum (sondážny
a chemicko-technologický), ktorý priniesol zistenia ohľadom starších povrchových úprav. Z nájdených fragmentov sa
dá predpokladať, že v čase svojho vzniku
mala socha najskôr polychrómnu (viacfarebnú) úpravu v kombinácii so zlátenými
detailmi, zodpovedajúcu ikonografii svätca. Vzhľadom na ojedinelosť fragmentov
a malú mieru ich zachovania nebolo ale

Socha sv. Jána Nepomuckého – stav po očistení a odstránení sekundárnej hlavy
a tmelov (vľavo) a stav po tvarovej rekonštrukcii počas reštaurovania.

10

NAŠA JABLONICA / júl - august 2022 / www.jablonica.sk

Detail reliéfu na podstavci sochy sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním (vľavo), stav po odstránení nevhodných sekundárnych tmelov (v strede) a stav po tvarovej rekonštrukcii počas reštaurovania.

možné si vytvoriť ucelený obraz o charaktere tejto úpravy. Prvá sekundárna
úprava sochy mala naopak podobu celoplošného monochrómneho (jednofarebného) bieleho náteru, doplneného opäť
o akcenty pozlátených detailov. Túto podobu pamiatky zrejme môžeme stotožniť
s jej obnovou v roku 1789, čo by zodpovedalo aj súdobým výtvarným a slohovým tendenciám. Výskum prednej strany
podstavca s ozdobnou kartušou a reliéfom preukázal tiež prítomnosť fragmentov zlátenia niektorých detailov. Nálezy
farebných náterov v hĺbkach sekaného
písma latinského nápisu preukázali, že
rímske číslice chronogramu boli pôvodne
od ostatného písma odlíšené červenou
farbou. Výskumom sa ďalej našlo pôvodné lôžko na ukotvenie obruče svätcovej
svätožiary (už zaniknutej). Dve lôžka boli
v minulosti vysekané aj na vrchnej strane
hlavice podstavca – symetricky po oboch
stranách svätca, na každej strane jedno.
Bohužiaľ už nie je možné zistiť čo v nich
bolo ukotvené – mohli tam byť osadené
lampáše, alebo kované ornamenty... Nie
je vylúčené, že mohli slúžiť na pripevnenie samostatne sekaných sôch anjelikov,
spočívajúcich pri nohách svätca, držiac
niektorý z jeho atribútov – tak ako to
často býva pri iných barokový zobrazeniach. Sv. Jána Nepomuckého.
Počas reštaurovania boli všetky časti
celoplošne očistené od povrchových nečistôt, machu, lišajníkov a zvyškov novodobých náterov. Odstránené boli všetky
nevyhovujúce tmely aj sekundárna hlava svätca – v plnej miere sa tak odhalil
skutočný rozsah poškodenia pôvodnej
modelácie sochy, reliéfu a kartuše. Povrch architektonických článkov podstavca, ktorý pri poslednej oprave vyhladili
brúskou som sa snažil citlivo opracovať
aby opäť získal prirodzenú štruktúru –
išlo o časovo veľmi náročný proces. Po
spevnení a konsolidácii kamennej hmoty
som pomocou minerálnych tmelov prikročil k tvarovej rekonštrukcii poškodených
detailov modelácie s plným rešpektom
k originálu. Silno deštruované prvky bolo

možné rekonštruovať čiastočne na základe dôkladného pozorovania a následnej
analýzy fragmentov či zachovaných nábehov poškodenej profilácie, čiastočne
bolo nutné i štúdium dobových analógií.
Tie som využil aj pri vytvorení novej hlavy svätca, ktorú som sa rozhodol vymeniť s cieľom podporiť pôvodný barokový
výraz sochy. Na základe výsledkov výskumu som následne rekonštruoval povrchovú úpravu objektu, akú mal pravdepodobne v čase jeho prvej obnovy v roku
1789 – celoplošný svetlý vápenný náter
s pozlátenými detailmi. Na základe analógií som dal tiež vyrobiť novú svätožiaru –
bola vykutá tradičným spôsobom z medi
a pozlátená 23,75 karátovým zlatom.

Mariánsky stĺp
so sochou Panny Márie
Immaculaty
Presný rok vzniku pamiatky nepoznáme, no postavili ju pred rokom 1761
kedy sa prvý krát zmieňuje v kanonickej vizitácii (Hoferka, 2011). Z ikonografického hľadiska je socha Panny Márie
príkladným zobrazením typu Immaculata conceptio (Nepoškvrného počatia)
zo všetkými jej atribútmi – Mária nohou

stúpa na hlavu hada s jablkom v papuli (symbol diabla a prvotného hriechu)
obtáčajúceho zemskú sféru, v ruke drží
ľaliu (symbol zbožnej mysle, pokory, čistoty a bohabojnosti), pri nohách jej leží
kosák polmesiaca a okolo hlavy má gloriolu s dvanástimi hviezdami (motívy zo
Zjavenia sv. Jána 12,1 – tzv. Apokalypsa).
V rámci mariánskej ikonografie vzniklo
zobrazenie Immaculaty až v období baroka a v priestore Strednej Európy sa úzko
viaže s protireformačným úsilím Habsburgovcov, pre ktorých sa stala patrónkou
obnoveného katolicizmu. Potom čo v roku
1711 cisárske vojska potlačili posledné
protihabsburgské povstanie vedené Františkom II. Rákocim patrila Immaculata
v sochárskej výzdobe mariánskych stĺpov
k najrozšírenejším ikonografickým typom
počas celého 18. storočia.
Pred reštaurovaním sa objekt nachádzal v havarijnom stave. Príčinou bola
predovšetkým narušená statika, čo sa
prejavilo viditeľným náklonom celého stĺpa do ľavej strany. Ďalším faktorom boli
nevhodné materiály použité pri opravách
pamiatky v minulosti (poslednú obnovu
realizovali v roku 2005). Zrejme aj pre
problémy so statikou v minulosti celý
stupeň pôvodného kamenného pódia pod
podstavcom zaliali do betónu. Betónová

Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty – detail spodnej časti pred rozobratím (vľavo)
a stav počas demontáže po odstránení betónu z vrchného stupňa pódia a odkrytí
spodného stupňa zasypaného zeminou.
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škrupina časom rozpraskala, zatekajúca voda a mrazy následne značne deštruovali, kameň pod ňou. Nevhodné sekundárne zásahy z poslednej opravy sa
prejavovali aj početnými cementovými
tmelmi v povrchovej štruktúre odlišnými
od originálu. V modelácii detailov sochy
i stĺpa boli necitlivo nanesené a hrubé,
čo skresľovalo pôvodné výtvarné kvality
diela. Jednotlivé články architektúry stĺpa
poznačilo aj výrazné zvetranie povrchu
kamennej hmoty, ktoré spôsobilo stratu
ostrosti profilácie a otvorenie povrchovej
štruktúry kameňa. Povrch stĺpa i sochy
pri poslednej oprave pretreli hrubým náterom syntetickej farby – články stĺpa
sivou a sochu bielou. Slabá priedušnosť
tejto povrchovej úpravy spôsobila lokálne povrchovú deštrukciu kamennej hmoty. Na pôvodných kovových atribútoch
bol zasa použitý nevhodný olejový náter
zlatej farby, ktorý časom značne degradoval vplyvom poveternostných podmienok, následkom čoho sa na ich povrchu
prejavila silná
korózia. Nepodareným
sekundárnym doplnkom boli tri hviezdy
svätožiary – oproti precízne tepaným
originálom pripevnených k obruči nitom,
nové hviezdy vystrihli z plechu a pridrôtovali. Pamiatka bola tiež znečistená
depozitom a lokálne boli prítomné machy a lišajníky. Novodobé nízke kovové
oplotenie utilitárneho charakteru svojim
vzhľadom pôsobilo cudzorodo.
Reštaurovanie pamiatky sa realizovalo
od septembra 2021 do septembra 2022.
V tomto prípade som sa na ňom nepodieľal priamo – sprostredkoval som spoluprácu s Katedrou reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,
konkrétne s Ateliérom reštaurovania
kamenných sôch a kamenných článkov
architektúry (pod vedením doc. Mgr. art.
Gabriela Strassnera), v ktorom pôsobím
na pozícii asistenta. Komplexné reštaurovanie sochy aj architektúry stĺpa boli zadané ako praktická časť diplomovej práce
poslucháčovi Bc. Denisovi Dvorskému.
Svedomitý prístup študenta i výsledok
reštaurovania bol pri záverečnej obhajobe ohodnotený najvyššou známkou.
Prvé nové zistenia priniesla už samotná demontáž pamiatky, ktorú sme po
rozobratí previezli do reštaurátorského
ateliéru. Po odstránení betónu, ktorý
prekrýval kamenné články stupňovitého
pódia, sa ukázalo, že pod úrovňou terénu
sa nachádzajú články ďalšieho, nižšieho
stupňa, o ktorého existencii sa nevedelo. V súvislosti s umiestnením stĺpa som
bol upozornený na archívnu fotografiu,
ktorá dokazovala, že prv bol osadený na
inom mieste. Stál cca 20 – 30 m vpravo
od súčasného umiestnenia (pri čelnom
pohľade), natočenie stĺpa ostalo totožné
(za informáciu aj poskytnutie fotografie
ďakujem p. Jastrábovi). To, že stĺp bol
minimálne už raz v minulosti do základu
rozobratý napokon potvrdzoval aj nálezový stav blokov kameňa zo stupňovitého pódia, odkrytého pri demontáži.
V tomto mieste, pre lepšie pochopenie situácie čitateľom, si dovolím menšiu technickú poznámku. Totiž, tradičná
technika, ktorá sa v minulosti používala
na prepojenie dvoch susediacich horizontálne kladených kamenných článkov,
spočívala v tom, že sa spojili železnou
kramľou, ktorej zahnuté konce sa vsadili do vysekaných lôžok a zaliali olovom.

Aby kramľa nevyčnievala nad povrch bolo
nutné pre ňu vysekať plytkú drážku, do
ktorej presne sadla. Počas demontáže
stupňovitého pódia pod stĺpom sme ale
objavili dve veci: 1. Viaceré kramle chýbali a v niektorých prípadoch drážky susediacich blokov vzájomne nenadväzovali na seba, to znamená, že tieto kusy sa
nachádzali v sekundárnej pozícii a oproti
pôvodnej skladbe blokov došlo k zmenám. Niektoré ďalšie pôvodné kusy boli
zasa použité ako výplň do základu; 2.
Druhé zistenie sa týkalo použitého kamenného materiálu. Z výnimkou dvoch
kusov vrchného stupňa boli všetky bloky
vysekané z tzv. dobrovodského zlepenca.
Zmienené dva kusy vyhotovili z napohľad výrazne odlišného materiálu – veľmi
jemného a mäkkého vápenca, pomerne
nevhodného na daný účel. Z určitosťou
išlo o sekundárne kusy, ktorými nahradili
zrejme veľmi poškodené pôvodné bloky,
v čase keď došlo k premiestneniu pamiatky, pričom použili kameň ktorý mali
k dispozícii. Neskoršie zaliatie horného
stupňa pódia betónom bolo pre dva nové
kusy devastačné – kým pôvodné kusy
z dobrovodského kameňa si po odstránení betónu udržali svoju pevnosť, časti
vysekané z jemného vápenca sa doslova
rozpadli pod rukami.
Zaujímavosťou je, že petrografický
výskum preukázal použitie rôznych druhov kameňa aj medzi ďalšími článkami
architektúry stĺpa. Z vyššie zmieneného
dobrovodského zlepenca boli ešte vysekané pätka, driek a hlavica stĺpa a tiež
socha. Blok tvoriaci podstavec stĺpa je
však z litavského vápenca. Vrchná časť
drieku stĺpa ukončená prstencom (tzv.
astragal), tvoriaca medzičlánok medzi
driekom a hlavicou, bola zasa vysekaná
ako samostatný kus z jemnozrnného žltého pieskovca. Už existencia samostatne
sekaného astragalu je zaujímavá, pretože táto časť býva zvyčajne vysekaná
v jednom celku spolu s driekom stĺpa. Aj
v tomto prípade ide asi o výsledok opráv
stĺpa v minulosti, keď poškodený článok
nahradili novým, vysekaným z kameňa,
ktorý bol práve naporúdzi.
Na všetkých častiach stĺpa sa vykonal
aj výskum za účelom zistenia prítomnosti starších povrchových úprav objektu,
bohužiaľ z negatívnym výsledkom. V minulosti dôkladne odstránili všetky staršie
vrstvy a pod novým syntetickým náterom sa v hĺbkach pórov kameňa našli len
nepatrné zvyšky vápna.
Po očistení a odstránení všetkých nevhodných sekundárnych zásahov sa kameň ošetril biocídnym prípravkom a spevnil petrifikačným roztokom. Chýbajúca, či
poškodená profilácia bola doplnená a rekonštruovaná minerálnym tmelom. Tmely
boli farebnosťou a štruktúrou prispôsobené originálu s rešpektom k dochovanému stavu mierne zvetraného povrchu
pamiatky. Keďže všetky pôvodné atribúty
z kovu boli značne poškodené koróziou
boli tradičnou technikou vytvorené ich repliky, ktoré boli povrchovo ošetrené a pozlátené 23,75 karátovým zlatom.
V prípade kamenných článkov stupňovitého pódia vzhľadom na vyššie opísané
poškodenia a sekundárne zmeny, nebolo
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možné v plnom rozsahu použiť všetky
dochované kusy. Kým spodný stupeň sa
dal vyskladať z pôvodných blokov, pre
vrchný stupeň boli z umelého kameňa vyhotovené nové bloky, ktoré boli povrchovo opracované kamenárskym spôsobom.
Po reštaurovaní bol objekt inštalovaný
na nový betónový základ. Vzhľadom na
pomerne rôznorodú farebnosť použitých
hornín sa povrch pamiatky po osadení
všetkých častí opticky a farebne zjednotí
lazúrnym náterom.

Mariánsky stĺp
so sochou Panny Márie
s dieťaťom (Madona)
Ľudovo je označovaná ako Cholerová
Panna Mária, a v tejto súvislosti sa niekedy mylne uvádza, že ju postavili na pamiatku obetí epidémie cholery, ktorá sa
prehnala obcou v roku 1866. Domnievam
sa, že v prípade roku jej vzniku ide o mylnú interpretáciu textu Júliusa Gábriša,
ktorý tieto udalosti spomína vo svojom
rukopise o dejinách obce a farnosti. Július Gábriš vo svojej kronike uvádza,
že chorela zúrila v septembri a októbri
1866 a že vtedy sa začali konať denne
prosebné procesie k soche Panny Márie
oproti pivovaru. Keď koncom októbra nákaza pominula urobili Jabloničania sľub,
že každý rok budú k soche konať procesie a „ ... odvtedy spomenutá socha má
méno Cholerová Panna Mária“ (Gábriš,
1952). Z uvedeného je teda zrejmé, že
v čase konania denných prosebných procesií na jeseň 1866 už musel mariánsky
stĺp stáť a svoje pomenovanie získal až
dodatočne na základe týchto udalostí.
Starší pôvod sochy je jednoznačný aj
z umelecko-historického hľadiska: charakter sochárskeho jazyka a stvárnenie
motívu jednoznačne vypovedajú o príslušnosti k barokovému slohu 2. polovice
18. storočia, ktorého formálne, výtvarné
a štylistické znaky sa výrazne líšia od sochárstva 2. polovice 19. storočia. Z hľadiska výtvarných kvalít sochy je nepochybné, že zobrazenie Madony je dielom
skúseného školeného sochára a kvalitou
spracovania sa plne vyrovná sochám zo
súsošia Kalvárie. V rukopise opracovania niektorých detailov tvárí či zvlnených
kaderí vlasov sú medzi nimi paralely a aj
v tomto prípade by som sa prikláňal k hypotéze, že socha mohla vzniknúť v rovnakom autorskom či dielenskom okruhu, ktorý zhotovil Kalváriu pri kostole.
V takom prípade by sme vznik stĺpu so
sochou Madony mohli datovať do druhej
polovice 50. rokov 18. storočia.
Po stránke ikonografickej jablonická
Madona reprezentuje typ, ktorý v zobrazení matky a dieťaťa vychádza zo vzoru
milostivého obrazu Panny Márie Pomocnej umiestneného pôvodne v Pasove
v Nemecku (tzv. Pasovská Panna Mária).
V 18. aj 19. storočí vzniklo mnoho maliarskych kópií tohto slávneho obrazu,
sochárske stvárnenie Pasovskej Panny Márie je v našom prostredí ale skôr
ojedinelé a napríklad v širšom regióne
ho v rámci skupiny diel mariánskych stĺpov v celom Trnavskom nachádzame len
v Jablonici (Šimon – Pilný, 2014). Pamiatka v stave pred reštaurovaním bola celoplošne znečistená depozitom, lokálne aj
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Zobrazenie Panny Márie Pomocnej (Pasovskej) – originál milostivého obrazu z roku 1537 (vľavo),
jedna z mnohých dobových kópii milostivého obrazu z 2. pol. 18. storočia (v strede)
a detail jablonickej sochy Madony v stave po očistení a odstránení sekundárnych tmelov.

mikroflórou, machmi a lišajníkmi. Modelácia niektorých detailov sochy je poznačená prirodzeným zvetraním povrchu kamennej hmoty vplyvom poveternostných
podmienok. Dielo bolo naposledy obnovené v roku 2008 a nesie totožné znaky
nežiaducich sekundárny zásahov ako sú
opísané už pri soche sv. Jána Nepomuckého: nevhodné epoxidové a cementové
tmely; voči pamiatke necitlivé a z pohľadu reštaurovania absolútne neprípustné
obrúsenie povrchu architektúry stĺpa
elektrickou kotúčovou brúskou; tmely na
soche, ktoré sú z výtvarného sochárskeho i technického hľadiska na veľmi slabej
úrovni a ich tvaroslovie barokový originál po výrazovej stránke dehonestujú.
Obruče svätožiar sú silno skorodované.
Pôvodné hviezdy zo svätožiare Panny Márie sa nezachovali, pri poslednej obnove
ich nahradili novými, ktoré pomerne nerovnomerne vystrihli z plechu a prilepili
k obruči – v každom prípade svojim tvarom, spracovaním a povrchovou úpravou
nezodpovedajú dobovým prácam tohto
druhu. Spodný stupeň dvojstupňového
pódia je z betónu, ktorým pravdepodobne zaliali pôvodné kamenné bloky. Betón
čiastočne prekrýva aj bočné strany vrchného stupňa.
Reštaurovanie objektu začalo v auguste v tomto roku a bude rozdelené do
dvoch etáp. V prvej sa zreštauruje socha
v druhej (v priebehu budúceho roka) architektúra stĺpa. Reštaurátorský výskum
sochy nepriniesol žiadne nové informácie
a nenašli sa ani žiadne stopy po historických povrchových úpravách. Socha bola
zatiaľ očistená, citlivo boli odstránené
všetky staré tmely a jej povrch bol ošetrený biocídnym prípravkom. Momentálne
je v stave po spevnení kameňa petrifikačným roztokom. Po jeho vyzretí bude
vykonaná tvarová rekonštrukcia poškodenej modelácie pomocou minerálneho tmelu, ktorého farebnosť i štruktúra
budú prispôsobené vzhľadu originálu. Pri
tmelení bude rešpektovaná a zohľadnená
miera dochovania modelácie sochy s pri-

znaním menších úbytkov spôsobených
prirodzeným zvetraním povrchu kameňa.
Vzhľadom na technický stav obručí oboch
svätožiar budú z nich zhotovené repliky,
zaniknuté pôvodné hviezdy budú vytvorené podľa dobových analógií.

Božie muky
Na záver sa chcem zmieniť o objekte
Božích múk, na ktorých obnove som síce
neparticipoval ale patria tiež medzi drobné sakrálne pamiatky z obdobia baroka.
Pojmom Božie muky sa označujú drobné
sakrálne objekty, ktoré sú dielom ľudovej
architektúry. Vznikali ako votívne pamätníky šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej pospolitosti. Pôvodne to
boli drevené alebo kamenné stĺpy či piliere ukončené malou búdkou s výklenkom
a ukončené krížom, od 18. storočia prevažujú murované a omietnuté štvorhranné piliere s nikou pre sošku či obraz. Boli
dielom vidieckych remeselníkov a niesli
výrazné znaky ľudovej výtvarnej kultúry.
Presný letopočet vzniku Božích múk pri
ceste na Osuské nie je známy. Približné
obdobie ich vzniku nám ale prezrádzajú
historické mapy. Pravdepodobne vďaka
tomu, že sa tento objekt nachádza na
okraji obce, zaznamenali ho ako orientačný bod v krajine na všetkých troch
historických vojenských mapovaniach.
Najstaršie z nich realizovali v rokoch 1764
– 1787, preto minimálne najneskôr do tohto obdobia môžeme položiť aj vznik daného objektu. S ohľadom na dnešnú podobu
Božích múk, je zrejmé, že pôvodný vzhľad
z obdobia baroka sa nezachoval. Upravili
ho pri niektorej z väčších obnov, pravdepodobne v 2. polovici 19. storočia. Tento
predpoklad vychádza z plastického rámovania ník a tvaroslovia ríms realizovaných
v omietke, ktoré vykazujú znaky historizujúcej architektúry v duchu eklekticizmu
(kombinácia viacerých prvkov historických slohov – v tomto prípade gotického
lomeného oblúka lemujúceho výklenky
a klasicizujúcej profilácie hornej rímsy).

Pamiatku, ktorá dlhodobo chátrala,
umelecko-remeselným spôsobom obnovil
v tomto roku pán Pavol Slezák z Borinky. Pán starosta ma následne oslovil so
zámerom výtvarného dotvorenia štyroch
prázdnych výklenkov, keďže staršia umelecká výzdoba sa nezachovala. Otázku
ikonografických námetov štyroch zobrazení som konzultoval ešte s pánom farárom Romanom Stachovičom. Zapáčila sa
mi jeho myšlienka, že vhodným námetom
by mohli byť štyria evanjelisti, pretože
v minulosti sa tu každoročne na sviatok
sv. Mareka (25. 4.) konala procesia spojená s obradom posvätenia ozimín. Námet
som si najskôr naštudoval a vyhľadal rôzne inšpiračné zdroje z dejín umenia, ktoré sú s vyobrazením evanjelistov spojené
– výsledné diela ale nebudú kópiou historických diel, pôjde o originály. Z aktuálneho procesu tvorby týchto vyobrazení
prezradím, že budú mať podobu reliéfov.
Najskôr som si pripravil kresebné škice
postáv evanjelistov v mierke 1:1, v ktorých som si vyjasnil základnú kompozíciu
jednotlivých výjavov. Momentálne reliéfy
modelujem v modelárskej hline, po dokončení z nich urobím formy pre vyhotovenie výsledných odliatkov z trvácneho
materiálu, ktoré osadím do výklenkov
–vyobrazenie sv. Mareka bude osadené
na čelnej strane. Inštaláciu hotových diel
predpokladám v priebehu jesene a ostáva mi už len dúfať, že budú občanmi Jablonice prijaté pozitívne. :-)
Mgr., Mgr. art. Ivan Pilný

Použitá literatúra:
Čičo, M.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava 2002, s. 181 – 184.
Gábriš, J.: Dejiny Jablonice a jablonickej fary.
1952, strojopis, archív FÚ Jablonica, s. 25 – 26.
Hoferka, M.: Šaštínsky (vice)archidiakonát
v 16. – 18. storočí. Skalica 2011, s. 103.
Šimon, P. – Pilný, I. a kol.: Mariánske a trojičné
stĺpy v premenách času – Trnavský kraj. Nitra
2014, s. 51.
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VEVERIČKINE TRAMPOTY
Miroslav Búran: Veveričkine trampoty. Banská Bystrica :
Signis 2022. ISBN 978-80-99936-28-8. 80 s.

Barbora Gazdíková
Spisovateľ Miroslav Búran si do svojej zbierky kníh
pre deti pripísal novinku s názvom Veveričkine trampoty. O ilustrácie v knihe sa aj tentokrát postarala Ivana
Vargončíková. Táto dvojica je vo svete detskej literatúry
už dobre známa knihou Katkine dobrodružstvá, a preto môžeme predpokladať, že aj v tomto prípade pôjde
o kvalitnú detskú knižku. V knihe dominuje príroda – les,
v ktorom žijú všelijaké lesné zvieratká. Príbeh zachytáva
tri zvieratká: veveričku, drozdíka a zajka, ktoré majú alebo získajú určitý hendikep. Veveričku prestanú poslúchať
pazúriky, drozdík má problémy s krídelkami a zajko nevie
narásť, aj keď veľa papá. Príbeh sa začína veveričkou,
ktorej nefungujú pazúriky, stretne hrdličku Milku, ktorá jej
poradí, aby pre svoje problémy vyhľadala jazveca Joža:
„Rozhodne sa, že musí stoj čo stoj vyhľadať starého jazveca. Síce nevie, kde začať, ale hlavné je, že má nádej.“
(Búran, s. 8). Všetky tri zvieratká sa vyberú teda hľadať
pomoc. Táto idylka sa pretrhne v momente, keď stretnú
zlého medveďa. V tomto momente taktiež prichádza na
rad nádej, keďže veria, že im niekto pomôže vyslobodiť sa.
Práve spomínaná nádej je motívom celej knihy. Nádej sa
ukazuje predovšetkým v myslení zvieratiek, ktoré veria,
že ich problémy budú vyriešené a oni sa budú môcť opäť
zaradiť medzi ostatné zvieratká svojho druhu. Nachádzame
ju v dôvere voči ostatným zvieratkám, ale hlavne k rysovi
Ostré oko, ktorý je najstarším obyvateľom lesa a všetci
ho rešpektujú. V knihe sa ukazuje aj sila priateľstva medzi
zvieratkami: „Každý, pre koho rys niečo znamená, automaticky zamieri na čistinu. Po chvíli je tam obrovské stádo
zvierat. Sú tam zvieratá, ktoré sa za normálnych okolností
vzájomne obchádzajú.“ (Búran, s. 50).
Miroslav Búran ponúkol detským čitateľom opäť veľmi
zaujímavú knihu, v ktorej zvieratká získavajú ľudské vlastnosti a schopnosti. Prostredníctvom zvieratiek poukazuje
na zlé, ale hlavne dobré ľudské vlastnosti a hodnoty, ktoré
je potrebné v deťoch pestovať od útleho veku a môže
ku tomu poslúžiť aj táto kniha. Štýl písania je veľmi jednoduchý a slová sú precízne vybraté, aby im deti rozumeli
a chápali ich. Celkovú komplexnosť diela dotvárajú aj ilustrácie, o ktoré sa postarala Ivana Vargončíková. Obálka
knihy je už na pohľad veľmi lákavá, vo vnútri knihy sú
taktiež ilustrácie, tie sú už čiernobiele a plynú zároveň
s dejom.
Kniha je vhodnou pomôckou aj na hodiny slovenského
jazyka a literatúry a učiteľky ju môžu využívať na spoločné
čítanie na hodinách, keďže ide o príbeh s dynamickým dejom a jednoduchým štýlom písania. Vzhľadom na to, že je
príbeh zasadený do lesa a hlavnými hrdinami sú zvieratká,
kniha môže byť využiteľná aj na hodinách prírodovedy. Tu
sa dá kniha využiť hravou formou. Deti na hodine môžu
určovať, čo jednotlivé zvieratká jedia, kde žijú a podobne.
Zároveň sa dá s knihou pracovať aj na rozvíjaní fantázie
detí: tu sa dá napríklad kniha využiť tak, že deti po
prečítaní knihy nakreslia podľa seba jednotlivé zvieratká
na základe prečítaného.
Deti môže pri čítaní zaujať predovšetkým dynamický
dej príbehu, ktorý je ľahký a bezproblémový na vnímanie.
Pomôže im upratať si hodnoty a odhaliť zlé a dobré na
základe správania jednotlivých zvieratiek v príbehu.
Deťom kniha prinesie pohľad na ozajstné kamarátstva
a priateľstvá a zároveň poukáže na to, že si treba vo všetkom pomáhať. Má potenciál v deťoch príbeh prebudiť
empatiu a chuť pomáhať slabším a zraniteľnejším.
foto: Silvia Fričová
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PERMONÍK
OČAMI DETÍ

ŤAŠKÝ ŽIVOT NA DZEDZINE
1. Pekelné léto.
Poslední leto bulo ozaj pekelné. Došlo na nás také horko, že aj kveciny
v kvecináčoch sa cícili jak v saune.
Sceli nekam utéct, ale nebulo kam.
Slunko pražilo jak besné. Bulo také
silné, že sa voda z krhle v momence
léťá rovno vyparovala. Chytrí Záhoráci
vymýšlali jak s tým živlem vybabrat.
Najvyscanejši chlap z dzedziny Joža,
bul zas o krok pred všeckýma.
Začátkem roka, ket horal starý mlyn,
hasiči hasili tak horlivo jak keby im
patril. Vypumpovali tam štyri plné Tatre vody, no aj tak to bulo hovno platné. Zhoral jak starý papír v kamnách.
Velice ich to sralo, lebo mladý mlynár
bul vlastne, aj šenkár. Tak sa báli, že
nebudú met po šichte kde uhasit smad.
Lenže on tú robotu, to jeho čepovaní
strašne zbožňoval a tak sa vysral na
zhoratý mlyn a začal v tem šenku
bývat. Nemosel sa víc starat o mlyn
a venoval sa už len čepováňú, co večne smadní obyvatelé, pjekne ocenili.
Hasiči mu na znak úcty vjenovali starú
hadicu. Scel si ju nekde zavjesit, ale
nebolo tam dost místa a tak ju nechal
pohodzenú v kúce. Ket sa ráz velice
moc v dzedzine chlastalo, bul tam aj
náš Joža, kerý tú hadicu zmerčil. Začal
ju od teho šenkéra drankat. Ten mu ju
najprv nescel dat, že je to dárek od hasičú, ale nakonec si povidal, že mu je
aj tak na hovno a tak mu ju dal. Joža
teda vúbec nelenil. Jak bul od mala vychcaný, tak načúval šecko co sa v dzedzine šustlo. Vyslechel si teda rozhovor dvoch družstevníkú, kerí poctivo
sledovali šecky predpovedze počasá,
že má byt velice horúcé léto. V tem
momence mu v tej jeho hlavje napadel geniálný plán. Lecel friško na húru
a stáhel dole tú požárnickú hadicu, co
vyžebral od šenkára. Ket ju zrovna táhel stretla ho jeho stará a začala mu
domlúvat, co zas robí za sprostosci. Že
namísto teho, aby robil neco porádného, tahá sa ze starú hadicu. Lenže on
mnel Joža svoju hlavu a ket si do tej
gebule neco zebral, len tak to z nej nepuscil. Zareval na ňu:

„Kuš babo, hledz si svého!“ a tým
bula vybavená. Aj by sa s ním bula hádala, ale už ho za tí roky poznala a tak
si išla po svých. Joža jak byl vychytralý tak mjel v stredze dvora velikú kaďu
do kerej chytal, všecku dažďovú vodu
ze všeckých strech. Z baráka, ze šopy,
z udzárne, z maštale, aj z kurníka. Ze
všetých strech mu trčali plechové rúre
a úscili do tej kade. Jak sa u nás ríká,
ani kvapka nazmar. Takže aj ket druhí
nemjeli čím polévat on mjel vody dost.
Lenže, totok extra suché léto skoro
vúbec nepršalo. Takže tej vody tam
mjel velice málo. Sotva mu to stačilo
na oharky, papriku a rajščáky. Kde je
ešče všecka ostatní zelenina, krumple
a ovocí. Aj voda v potoku tékla ledvaj
cícerkem. Náš chytrák Joža sa rozhodel, že teho využije, než sa voda úplne
strací. Kedže mjel potok rovno za barákem, natáhel tú požárnickú hadicu,
strčil ju do starého čerpadla a začal
tahat tú poslední vodu. Aj ked vjedzel,
že je to zakázané. Dost dúho mu to
aj vychádzalo, až mu na to došli súsedé a spravili s ním krátký proces. Milému Jožovi tú hadicu prerezali a mel
po chlebe. Scel - nescel musel začat
využívat vodu z dzedzinského vodovou
a pekne si ju zaplacit. Aj ket sa mu to
vúbec nelúbilo, nemjel inačí možnosci.
Bulo mu lúto nechat celú úrodu skapat
od sucha. Začalo sa mu nakonec dobre darit s oharkama a tak na nich ten
vychcánek ešte aj zarobil. Chodzil ich
totiš predávat po dzedzine, jedno kilo
po tri koruny a za chvílu sa mu peníze
za vodu pjekne – krásne vrácili. Stará ho pochválila jaký je šikovný a tak
sa nosil jak súsedúv morák. Alebo po
našém povidané jak hovno na palici.
Len chlapi v šenku mu nadávali do lakomcú a daromžráčú, ale nic si z teho
nerobil. Lepší je vrabec v hrsci než holub na streche. Na chytráka Joža ani
slunko nevyzraje, pomyslel si a strčil
padesát korún do starej fusakle. Ešče
sa mu hodzá na horší čase....
autor: Miroslav Búran

Z-BOX UŽ AJ V NAŠEJ OBCI
V našej obci pri parkovisku na Zdravotnom
stredisku bol nainštalovaný Z-BOX - samoobslužné výdajné miesto Packety (bývalá Zásielkovňa),
vďaka ktorému si môžete vyzdvinúť svoju zásielku vždy až vtedy, keď budete mať čas.
Zariadenie je v prevádzke od 18. júla 2022, nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pri Z-BOXe
stačí na vašom mobile zapnúť aplikáciu Packeta, GPS a Bluetooth a schránka sa
sama automaticky otvorí a zásielka je vaša! Platba zásielky je možná priamo
v e-shope alebo v aplikácií. Z – Box neobsahuje platobný terminál. Z-BOX je
úplne autonómnym zariadením, nakoľko je napájaný solárnymi panelmi.

K otvoreniu Z-BOXu stačí mobilná aplikácia Packeta
Akonáhle prídete k Z-BOXu, zapnite si na telefóne lokalizačné služby, bluetooth a otvorte aplikáciu Packeta. Aplikácia sa ihneď automaticky spáruje s vašou schránkou, ktorú následne otvoríte pomocou tlačidla v detaile zásielky.
Potom už stačí len vyzdvihnúť zásielku a zatvoriť schránku.

V spoločenskej sále v Pezinku sa aj
tento rok konala výstava súťažných prác
detí výtvarného odboru v katetórii ZŠ,
I. stupeň – „Pezinský Permoník 2022“.
Z množstva výbraných súťažných prác,
ktorých bolo v sále naozaj plné steny,
bolo hodnotiacej komisii naozaj ťažké
vybrať toho najkrajšieho Permoníka. Vystavované práce boli odmenené vecnými
cenami a diplomami. Z našej ZUŠ Senica
– elokovaná trieda Jablonica, bola vybraná práca a za obrázok odmenená Sára
Ester Manďáková. Zahanbiť sa nedala ani
jej sestra Lara Sophia Manďáková, ktorá
taktiež obdržala diplom za účasť.
Kolektívna cena bola udelená kolektívu
ZUŠ Senica, pobočka Cerová a Jablonica za Lexikóny Permoníkov. Odovzdanie cien sa konalo v DK Pezinok dňa
19.8.2022 počas Pezinského Permoníka.
Za výtvarné práce detí a možnosť,
že aj deti v našej ZŠ sa môžu výtvarne
vzdelávať a rozvíjať svoj talent si zaslúžia
poďakovanie učitelia výtvarného odboru
Mgr.art. Ľudmila Pilná a Mgr.art. Mário
Harnúšek.
Anna Kováčová

Z ČINNOSTI
HASIČOV
Aj počas letného obdobia mali hasiči viacero výjazdov
k spadnutým
stromom.
Zásahová jednotka sa zúčastnila aj hasenia požiaru na smetisku
v Cerovej. Hasiči v Hradišti pod Vrátnom
organizovali varenie gulášu, ktorého sa
zúčastnilo jedno naše družstvo.
Dňa 6. augusta 2022 sa v Trenčíne konali oslavy 100. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Zišli
sa tu dobrovoľní hasiči z celého Slovenska na veľkolepých oslavách. Aj náš DHZ
sa osláv zúčastnil s historickou zástavou
z roku 1929 a prevzal si Pamätnú stuhu –
100. výročie Zemskej hasičskej jednoty
na Slovensku a tiež medailu Zemská hasičská jednota na Slovensku 1922 Trenčín 2022. Dňa 13. augusta sa družstvo
mužov a detí zúčastnilo pohárovej súťaže v Bíňovciach. Súťaž bola zaradená do
3.kola ZHL /Záhoráckej hasičskej ligy/.
Muži obsadili pekné 3. miesto a darilo sa
aj našim deťom, ktoré sa tiež umiestnili
na 3. mieste.
Anna Dingová, DHZ
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INŠTITÚT
DENTÁLNEJ MEDICÍNY
V mesiaci august bola v našej obci otvorená nová zubná klinika s názvom Inštitút dentálnej medicíny, ktorá sa nachádza
v budove zdravotného strediska obce Jablonica na 1. nadzemnom podlaží.
Klinika poskytuje komplexné služby v oblasti záchovnej stomatológie, estetickej stomatológie, endononcie až po dentálu
hygienu a bielenie zubov.
Pozostáva z dvoch samostatných ambulancií, samostatnej
čakárne a RTG pracoviska s panoramatickým röntgenom.
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NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

S

POLOČENSKÁ
KRONIKA

V mesiacoch
júl - august

h

g

sa dožívajú:

70 rokov:

Anna Poláčková
Ivan Hrčka
Eva Závodná
Ľubomír Máčalka
Božena Hazuchová
Karol Michalec

75 rokov:

Štefan Hamerlík
Magdalena Krchňavá
Oľga Bročková
Jaroslava Pšenková

80 rokov:

Anastázia Mihelová

85 rokov:

Anna Ligásová

h

g

narodili sa:

Ester Harasníková
Alex Pucheľ

Zosnulí:
Barbora Peričková
vo veku 91 rokov
Ján Kalay
vo veku 55 rokov
Ervín Holdoš
vo veku 94 rokov
Pavlína Oslejová
vo veku 81 rokov
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