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Milí spoluobčania.
Situácia, ktorej sme dnes svedkami,
ale najmä priamymi účastníkmi, je veľmi
zložitá, náročná, nazvime to aj neprebádaná a vyžaduje si od každého z nás
mnoho úsilia, energie, vzájomnej spolupráce, dôvery a podpory. Ocitáme sa
častokrát v nových, zložitých pozíciách,
sme postavení pred okolnosti, či pomery, vyžadujúce si nové, niekedy neštandardné stanoviská a riešenia, sme konfrontovaní s problémami, ktoré sme si
v minulosti nevedeli ani predstaviť. Ak
by som sa mal pozrieť na celú vec z pohľadu obce, tak si myslím, že situáciu
zvládame dobre, o čom svedčí i úspešný
priebeh plošného testovania v našej obci
a takisto bezproblémové zabezpečenie
všetkých potrebných služieb a povinností, súvisiacich s pandémiou a vyhláseným
núdzovým stavom. V plošnom testovaní
v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 sme
zvládli otestovať bez dlhšieho čakania
nielen svojich občanov vo veku od 10 do
65 rokov, ale aj našich dôchodcov, ktorí prišli a takisto cezpoľných záujemcov.
Z 1610 otestovaných sme nezaznamenali
ani jeden pozitívny prípad a preto sme
s prekvapením prijali správu, že sa bude
v dňoch 7.11.2020 a 8.11.2020 v našej
obci opätovne testovať...
V súvislosti s pandemickou situáciou
z pohľadu obce, by som chcel dať do pozornosti ešte jednu vec. V minulom čísle
Našej Jablonice som uviedol, že nebudeme žiadať úver od štátu na vykrytie strát
na príjmoch z podielových daní. Odvtedy
sa situácia troška zmenila najmä v tom
zmysle, že je veľký predpoklad, že pôžička sa zmení na dotáciu, to znamená, že
nebude sa musieť vracať. Na to zareago-

vali viaceré samosprávy a o tento bezúročný úver štát požiadali a požiadala aj
naša obec, ktorá na tomto nemá čo stratiť. To preto, že máme dostatočne vysokú
finančnú rezervu a v rámci tejto rezervy
sme si vyčlenili finančné prostriedky vo
výške úveru, ktoré si ponecháme na prípadné splatenie. Teda ak bude treba úver
v roku 2024 začať splácať, máme na to
finančné prostriedky v rezervnom fonde
a nemusíme splátky riešiť z bežného rozpočtu na daný rok. V prípade, že sa úver
zmení na dotáciu, v čo všetci veríme, tak
rezervované financie môžeme použiť na
ďalšie investície. V tomto zmysle to bolo
predložené Komisii finančnej a správy
obecného majetku, ktorá návrh odporučila schváliť a následne návrh na prijatie tejto finančnej výpomoci schválili
i poslanci obecného zastupiteľstva a svojim stanoviskom podporila i kontrolórka
obce, za čo im patrí vďaka. Následne pri
schvaľovaní úveru poslancami sme sa
rozhodli, že finančné prostriedky získané
z úveru, použijeme na zateplenie budovy
Materskej školy, čo bolo aj tak plánované
a mali sa na to použiť práve prostriedky
z rezervného fondu, ktoré nám tam zatiaľ zostanú.
I v tejto neľahkej dobe nám príroda nadelila ďalší údel a to v podobe výdatných,
dlhšie trvajúcich dažďov. Okrem toho, že
dažďová kanalizácia v strede obce nestíhala odviesť všetku vodu a ako sa hovorí
táto vyrážala na cesty a do priestranstiev, problémom bola i voda v pivniciach občanov. K tej prvej problematike
len toľko, že kanalizácia bola po dažďoch v kritických úsekoch zrevidovaná,
prepchatá a nefunkčné úseky opravené.
Čo sa týka vody v pivniciach, tak si treba uvedomiť, že tieto dlhotrvajúce daž-

de, spôsobujú vzostup hladiny spodnej
vody a táto potom vyráža do pivničných
priestorov rodinných domov. I starší ľudia konštatujú, že „Jablonica je na vode“
a hladina spodných vôd je u nás vo všeobecnosti dosť vysoká. O tomto svedčí
i výsledok kontrolných vrtov, ktoré boli
vykonané v rámci prípravy podkladov
pre stavebné konania v lokalite Políčko
(na poli medzi ul. Hurbanova a PD Jablonica), kde by sa mala realizovať výstavba rodinných domov. Voda v pivniciach
bola ako na dolnom konci obce, tak i na
hornom. A nebola to povrchová voda,
ale spodná, ktorú žiadne bežné opatrenia neodstránia. Ako sa hovorí, čerpadlo
by sa malo stať súčasťou každej pivnice... Obec v niektorých lokalitách spravila určité opatrenia na zmiernenie tejto
situácie, ale tie v podstate nezabránia
vzostupu hladiny spodnej vody. Pri tejto
príležitosti by som chcel poďakovať našim dobrovoľným hasičom, za neoceniteľnú pomoc pri zvládaní tejto situácie, či
už formou pomoci pri stavaní pieskových
bariér, alebo i čerpaní vody z pivníc niektorých rodinných domov.
Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že si i v tejto ťažkej dobe zachováme úctu a dôveru jeden k druhému, že sa
nenarušia medziľudské a nebodaj rodinné vzťahy a že všetky problémy zvládneme spoločne v zdraví a pohode.
Buďme k sebe empatickí, ohľaduplní
a tolerantní, konajme a prajme každému
len dobro, úctu a lásku. Lebo každý z nás
to a nielen v tejto dobe, potrebuje a pomôže to nielen jednotlivcom, ale nám
všetkým.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

2

NAŠA JABLONICA / september - október 2020 / www.jablonica.sk

POĎAKOVANIE STAROSTU

Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici sa konalo 09. septembra
2020. Rokovanie viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce. Prítomných bolo
8 poslancov, kontrolórka obce, účtovníčka obce a zapisovateľ.
OZ schválilo:
- program 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici.
- regulatív výstavby rodinných domov
v lokalite Políčko tak, ako bol predložený
a prezentovaný.
- predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
roky 2015 – 2020 do prijatia nového
programového dokumentu.
- 3. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov
obce Jablonica v roku 2020 podľa predloženého návrhu.
- použitie rezervného fondu na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice, vrátane
výdavkov na projektovú dokumentáciu i následné náklady na verejné obstarávanie, na opravy a rekonštrukcie
miestnych komunikácií, na zakúpenie
schodiskovej plošiny pre invalidov na
Zdravotnom stredisku.
- Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Jablonica, spolu s cenníkom
služieb a poplatkov.
- správu o činnosti kontrolórky obce za
I. polrok 2020.
OZ súhlasilo:
- s odkúpením parcely reg. „C” č. 122/3

o výmere 11 m2 v k.ú. Jablonica, za cenu
5€/m2.
- s odpredajom tohto prebytočného majetku za minimálnu predajnú cenu nasledovne:
1. Nákladné motorové vozidlo AVIA valník
minimálna suma 150 €
2. Kontajnerové vozidlo LIAZ 151.260
minimálna suma 1.500 €
3. Multikára Magma
minimálna suma 1.500 €
- s kúpou dvojnápravového obytného prívesu značky City v hodnote max.
1200 €, pre potreby občana Jána Kalaya,
906 32 Jablonica č. 206.
- s darovaním dvojnápravového obytného prívesu značky City občanovi Ján Kalay, 906 32 Jablonica č. 206.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na
7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 06. 2020.
- správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jablonica za
rok 2019.
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
obce Jablonica a Základnej školy Jablonica k 30. 6. 2020.

Dňa 21. októbra 2020 sa uskutočnilo 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jablonica. Rokovanie viedol starosta obce Ing. Nestarec za prítomnosti
7 poslancov, kontrolórky obce, účtovníčky obce, riaditeľky ZŠ a zapisovateľa.
OZ schválilo:
- program 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici.
- návrh na prijatie návratnej finančnej
výpomoci v celkovej sume 42 914 € na
výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku registra „C”,
parc. č. 397/205 vo výmere 61 m2 žiadateľovi Marián Samek, č. 923, 906 32
Jablonica, za cenu určenú Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva - 5€/m2, t.j. 305 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
- nájom nebytových priestorov v budove
Materskej školy, súpisné č. 759, označené na pôvodnom pláne MŠ 120 Jablonica „pôdorys hospodárskeho pavilónu”
ako „10 kancelária” vo výmere 6,41 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa: Lucia Búranová, 906
32 Jablonica 683. Nájomné je stanovené
v zmysle Zásad nakladania s majetkom
obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva.
- 4. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov
obce Jablonica v roku 2020 podľa predloženého návrhu.
- rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2021.
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Jablonica za školský rok 2019/2020.
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Jablonica, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.
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- príkaz starostu obce Jablonica č.
1/2020 na vykonanie dokladovej a fyzickej inventarizácie majetku, pohľadávok
a záväzkov k 31.12.2020.
OZ súhlasilo:
- s použitím prijatej finančnej výpomoci na zateplenie budovy Materskej školy
Jablonica.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 8.
riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 09. 2020.
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
- stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu
príjmov a výdavkov obce Jablonca na rok
2021, s výhľadom na roky 2022, 2023.
- rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na roky 2022 a 2023.
- správu nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky,
zostavenej k 31.12.2019 a overenie súladu konsolidovanej výročnej
správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2019.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
uzneseniami, informáciami a diskusnými
príspevkami z 8. a 9. 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

Akcia „Spoločná zodpovednosť”
Testovanie COVID-19 v našej obci najlepšie vystihujú dve čísla, a to 1 a 0.
Veľká 1-čka patrí všetkým občanom
za účasť, disciplinovanosť a ohľaduplnosť
a celým tímom za mimoriadne nasadenie
na jednotlivých odberných miestach počas celého víkendu.
Veľká 0 je celkový počet pozitívnych
prípadov z testovaných v Jablonici !!!
Odberné miesto č. 1 - Kultúrny dom
31.10.2020- 709 testovaných/0 pozitívnych 01.11.2020- 255 testovaných/0
pozitívnych
Odberné miesto č. 2 - budova TJ Tatran
31.10.2020- 458 testovaných/0 pozitívnych
01.11.2020- 188 testovaných/0pozitívnych
Obec Jablonica - celkom spolu: 1610
testovaných/0 pozitívnych
Ako vo väčšine miest a obcí, aj u nás
bol ďaleko väčší záujem o testovanie už
v sobotu. Od rána sa postupne vytváral
na oboch odberných miestach rad ľudí,
ktorý zotrvával prakticky až do večerných hodín, no všetci boli priebežne vybavovaní bez veľkej čakacej doby, zásluhou dobrej spolupráce a zohratosti
odberných tímov. V nedeľu prichádzali na
testovanie už len menšie skupinky občanov alebo jednotlivci.
Niektorí občania prichádzali na test
radi, niektorí to vzali ako občiansku
povinnosť a boli iste aj takí, ktorým sa
nechcelo. Ale všetkých spájal pokoj, príjemná nálada a vzájomná ohľaduplnosť,
aj napriek tomu, že museli prísť v jesennom chladnejšom počasí a počkať si
chvíľku aj na odber, aj na jeho výsledok.
A týmto „testom” sme všetci Jabloničania a testovaní v Jablonici prešli s výsledkom „pozitívny”, za čo každému patrí
poďakovanie.

foto: Jozef Krutý st.

foto: Jozef Krutý st.

Mgr. Martin Štvrtecký

Poďakovanie Ozbrojených síl SR
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa
cez víkend zúčastnili plošného testovania
na COVID 19. Za to, že boli slušní, milí
a rešpektovali určené pravidlá. Naozaj
sme boli veľmi milo prekvapení prístupom, reakciami aj gestami poďakovania.
Veľká vďaka patrí aj všetkým členom
testovacieho tímu, starostovi aj všetkým, čo zabezpečovali túto akciu. Komunikácia medzi zúčastnenými bola ukážková.
Prajeme pevné nervy pri dodržiavaní
opatrení a taký skvelý výsledok aj v druhom kole.
Tešíme sa na Vás aj ďalší víkend pri
druhom kole.
čat. Svetlana PAVLÍNKOVÁ, veliteľka
odberného miesta č. 2 TJ Tatran a kpt.
Ing. Slavomír DZUROVČIN, Veliteľ odberného miesta č. 1 - Kultúrny dom

foto: Jozef Krutý st.

Vážení občania,
v sobotu 31. 10. a nedeľu 01. 11. 2020 sme zažili novú
a dosiaľ asi nepredstaviteľnú udalosť - celoplošné testovanie
COVID-19 v rámci akcie „Spoločná zodpovednosť.“ Keď sme
zachytávali prvé informácie o tejto plánovanej akcii, tak asi
viacerí z nás pochybovali nad realizovateľnosťou a vynárali
sa mnohé otázniky. Testovanie malo byť akciou Ozbrojených
síl Slovenskej republiky, no už všetci zainteresovaní sme
vedeli, že bez miest a obcí to nepôjde, i keď v pôvodných
plánoch sa úlohy obcí ocitli niekde úplne na konci. Mali sme
veľmi málo informácii, ba v určitých oblastiach žiadne a čas
testovania sa nezadržateľne blížil. Ešte týždeň pred testovaním sme okrem jeho termínu (ktorý sa aj tak nakoniec upravoval, keď vypadol piatok) nemali žiadne informácie a pokyny. Keď aj začali prichádzať, tak vyvolávali množstvo otázok,
boli nejasné a neustále sa menili. Nakoniec veľká časť zodpovednosti padla na plecia samospráv, ktoré boli kľúčové
pre úspešnú realizáciu. Ak hovorím za našu obec, tak sme
kompletne pripravili odberné miesta v kultúrnom dome a budove TJ, vypracovali harmonogram testovania pre občanov,
zháňali zdravotnícky personál do odberných tímov, čiastočne
zabezpečili materiál a hygienické potreby a spravili množstvo
ďalších úkonov, ktoré nás stáli nemálo síl a prostriedkov. Nakoniec sme to zvládli na výbornú v extrémne krátkom čase.
Preto by som na tomto mieste v prvom rade vyzdvihol prácu a poďakoval zamestnancovi obce Martinovi Štvrteckému,
ktorý bol takým administratívnym pilierom a mojou pravou
rukou počas celej akcie, za veľké nasadenie a pomoc pri celkovej organizácii testovania v našej obci a takisto zamestnankyni Zuzane Križanovej za materiálnu a technickú prípravu odberných miest a ich upratovanie. Veľká vďaka patrí
zdravotníkom Petre Regáskovej, Linde Jurkovičovej, Mgr. Danielovi Krutému, MUDr. Jane Timekovej, Bc. Vanese Miškovičovej, Bc. Angelike Krutekovej, Andrei Baránkovej, Mgr.
Kataríne Faturovej a Radke Dudíkovej, ktorí niektorí realizovali, a iní vyhodnocovali odbery. Vieme aké problémy mali
viaceré samosprávy so zabezpečením zdravotníkov a my
sme mali ako jedna z mála obcí v okrese plné tímy. Ešte raz
vďaka zdravotníci. Taktiež ďakujem za kus práce pri pomoci
s vyhodnocovaním testov dobrovoľným pomocníkom Viktórii Jurovatej a Jane Nemčekovej. Za priebežnú dezinfekciu
priestorov a výpomoc Branislavovi Máčalkovi. Administratívu
počas odberných dní mali pod palcom šikovní hasiči z DHZ
Jablonica - Peter Vrábel, Lukáš Chovanec, Tomáš Kubisa,
Michal Kubisa, Stanislav Žák ml. a Vladimír Regásek ml. Ďakujem taktiež za asistenciu príslušníkom Policajného zboru
SR, ktorí dohliadali na plynulý priebeh - kpt. Daniel Pavlík,
ppráp. Filip Marcinčák a kadeti Mário Galba a Kristína Žiaranová. Takmer všetci domáci... V neposlednom rade ďakujem
za výbornú vzájomnú komunikáciu, spoločnú prípravu testovania v obci a za velenie odberným miestam príslušníkom
Ozbrojených síl SR, kpt. Slavomírovi Dzurovčinovi - veliteľovi
odberného miesta č. 1 v kultúrnom dome a čat. Svetlane
Pavlínkovej - veliteľke odberného miesta č. 2 v budove TJ,
obaja z Dopravného leteckého krídla v Kuchyni.
No a na záver patrí veľká vďaka vám občanom za účasť
a bezproblémový priebeh testovania v Jablonici. Opäť sme si
spoločne spravili veľmi dobrú povesť. Prosím vás o podobný
priebeh aj počas 2. kola testovania.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

foto: Jozef Krutý st.
Obec Jablonica ďakuje predajni UNI-STAVBA-ZÁHRADA v Jablonici za sponzorský dar vo forme dezinfekcie,
hygienických potrieb a ostatného materiálu podľa vlastného výberu, potrebného k celoplošnému testovaniu,
v celkovej hodnote takmer 100 €. Veľmi si takéto gesto vážime.
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ŽIVOT A SMRŤ
Milí Jabloničania!
Vstúpili sme do posledných dvoch
mesiacov tohto roka nezvyčajným
spôsobom. Po celom Slovensku sa
nenavštevovali cintoríny, ale odberné miesta, aby sme sa tak spojili a zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Dve skutočnosti, život
a smrť, aj keď si protirečia, veľmi
úzko vzájomne súvisia. Smrť našich
blízkych neznamená ich zánik a zabudnutie, pretože veríme vo večný
život a myslíme na našich drahých,
ktorí od nás odišli do večnosti, najmä pri návšteve našich cintorínov
a modlíme sa za nich, aby sme im
vyprosili odpustenie a možnosť získania neba. Preto aj celý mesiac
november môžeme získavať úplné
odpustky za našich zosnulých, ak
sme v stave milosti posväcujúcej,
pomodlíme sa za zosnulých na cintoríne alebo doma, prijmeme sväté
prijímanie a pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Druhá skutočnosť, život, je veľký Boží dar a práve v tomto období si ho viac vážime
a chránime.
Život tu na zemi sa dá prirovnať
k putovaniu do cieľa, ktorým je
večnosť, nebo, prebývanie v Božej
prítomnosti s našimi drahými a so
všetkými svätými. Toto putovanie si
vyžaduje ísť správnou cestou, ktorá
nebýva ľahká a pohodlná, ale neraz
namáhavá a strmá. Práve preto by
bolo chybou, keby sme blúdili, stratili správnu cestu, alebo išli tou opačnou, ktorá by nás od neba vzďaľovala a priviedla do večného zatratenia.
Aj keď návšteva kostola a bohoslužieb bola v tomto období obmedzená, predsa je dobré pripomenúť, že
práve Eucharistia, sväté prijímanie,
je veľmi dôležitým prostriedkom na
tejto ceste do večnosti. Pán Ježiš hovorí, že sväté prijímanie, prijímanie
jeho samého v Eucharistii, priamo
súvisí s večným životom. A potom
je to modlitba, ktorá nám pripomína, že ako ľudia sme v mnohých veciach obmedzení a slabí, ale Boh je
všemohúci a voči nám veľmi zhovievavý, trpezlivý a štedrý. Chceme si
preto od Boha vyprosiť Božie dary,
najmä dar života, ale aj kvalitu života, a to znamená odpustenie našich hriechov a silu milovať a slúžiť
druhým za každých okolností.
Posledný mesiac, december, ktorým sa budeme pripravovať na Vianoce, je zároveň časom očakávania
príchodu nášho Spasiteľa, Ježiša
Krista. Je to výzva, aby sme Advent
prežili v pokoji, vyrobili si alebo kúpili si do domácnosti adventný veniec a viac sa spoločne modlili a počúvali Božie slovo.
Krásnym príkladom pre nás je
mladý pätnásťročný chlapec Carlo
Acutis, ktorý bol 10. októbra 2020
v talianskom meste Assisi vyhlásený

PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA
za blahoslaveného. Môžeme ho spoznať aj cez tento jeho krátky životopis. Narodil sa 3. mája 1991 v Londýne talianskym rodičom. Krátko
po jeho narodení sa rodičia presťahovali do Milána. Už v rannom detstve rodičia pochopili, že Carlo má
výnimočnú inteligenciu a schopnosť
pracovať s počítačovými programami. Vytváral webové stránky, strihal krátke videá a vytváral vlastné
programy. Od malička prežíval aj
osobný vzťah s Ježišom. Hovorieval, že naším kompasom k nebu sa
má stať Božie slovo. K dosiahnutiu
neba však potrebujeme aj špeciálne
prostriedky: sviatosti a modlitbu.
Mal osobitný vzťah k Pánovi Ježišovi
v Eucharistii. Preto od svojho prvého svätého prijímania, ku ktorému
pristúpil v siedmich rokoch, chodil
denne na svätú omšu, rozjímal pred
Sviatosťou Oltárnou a každý týždeň
sa spovedal. „Eucharistia je moja
diaľnica do neba,“ hovorieval svojej mame Carlo Acutis. Svedectvom
jeho vzťahu k Eucharistii je aj výstava eucharistických zázrakov, ktorá

proti potratom, kým ostatní mlčali. Svoje spolužiačky vedel povzbudiť k tomu, aby si vážili svoje telo,
ktoré je krásne a posvätné. V lete
niekoľko týždňov pred smrťou položil Carlo svojej mame otázku: „Podľa
teba mám sa stať kňazom?“ Matka
mu odpovedala veľmi jednoducho:
„To musíš spoznať sám. A Boh ti
to dá spoznať.“ Začiatkom októbra
roku 2006 sa Carlo zrazu začal cítiť
veľmi zle a bol preto hospitalizovaný v nemocnici. Všetci si na začiatku
mysleli, že má chrípku. Vyšetrenia
však zistili, že má akútnu leukémiu.
Na smrť bol pripravený a o večnom
živote sa vyjadril takto: „Naším cieľom by mala byť večnosť, ktorá je
naším domovom. V nebi sme očakávaní.“ Pred smrťou obetoval svoje utrpenie za pápeža a celú Cirkev,
aby nemusel trpieť v očistci a ísť
rovno do neba. A utrpenia a bolesti prišli. Keď sa ho zdravotná sestra pýtala, ako sa má, odpovedal:
„Dobre. Je veľa ľudí, ktorí sa majú
horšie ako ja. Prosím vás, nebuďte
moju mamu, ktorá je veľmi unavená
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Pandémia koronavírusu nám neumožnila stretávať sa a museli sme zrušiť mnohé
akcie, na druhej strane sme však mohli
spoznať mnohé krásy prírody okolo nás
i v rámci Slovenska.
Ponúkame Vám zopár fotografií z farských akcií.
Roman Stachovič - farár

Výlet na Lipovec a Bojkovú - stretnutie s rehoľnými sestričkami

Byciklový výlet z Jablonice na Katarínku

Výlet vo Vysokých Tatrách - na chodníku ku vodopádu Skok

putovala po mnohých farnostiach
v rôznych krajinách sveta. Jeho rodičia ho v tom podporovali a predtým spolu navštívili veľa miest, kde
sú zachované eucharistické zázraky.
Takto ich zdokumentoval 142. Keď
sa často stretali na cestách s prázdnymi kostolmi, Carlo sa vyjadril, že
keby ľudia vedeli, že nebo sa prežíva
už tu na zemi cez sväté prijímanie,
kostoly by boli plné. Jeho životným
heslom bola myšlienka: „Byť vždy
spojený s Ježišom, to je program
môjho života.“ Keď mal Carlo dvanásť rokov, bol spolu s rodičmi na
púti v Lurdoch. Pred jaskyňou zjavenia zložil sľub, že sa bude denne
modlievať svätý ruženec. Mal zmysel aj pre pomoc chudobným, svojim kamarátom rozprával o Bohu.
Jeho rovesníci ho poznali ako stále
usmiateho. Bol aj odvážny a jeden
profesor spomína na Carla, že ako
jediný v triede sa otvorene vyjadril

a ešte viac by sa o mňa bála.“ Požiadal o pomazanie chorých. Carlo
zomiera vo veku pätnástich rokov
12. októbra 2006. Na jeho pohrebe
bolo niekoľko sto prítomných. Jeho
matka vydala svedectvo, že na pohrebe boli aj mnohí ľudia, ktorých
nepoznala: chudobní, bezdomovci,
deti... Jej rodina dostávala množstvo listov, v ktorých boli vyjadrené
úprimné poďakovania alebo niektorí
chceli vedieť viac o tomto výnimočnom chlapcovi.
Milí Jabloničania, modlím sa za to,
aby sme s Božou pomocou a so silnejšou vierou toto náročné obdobie
zvládli. Nech nás posilňuje aj nádej,
aby sme mohli spolu sláviť Narodenie Pána v kostole a mohli sa opäť
stretávať na fare a na spoločných
akciách.

Miništrantský výlet
pod Borišovom vo Veľkej Fatre

Roman Stachovič – farár

Výlet v Račkovej doline v Západných Tatrách
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HASIČI POMÁHALI
Výdatné októbrové dažde priniesli na území Slovenska
veľa nepríjemných situácií a hlavne zanechali po sebe veľké
škody. Dlho trvajúci každodenný dážď zasiahol aj našu obec.
Cesty a chodníky boli plné vody, polia nestíhali prijímať také
veľké množstvo vody, ba voda sa dostala aj do pivníc a iných
priestorov.
V tomto daždivom počasí nastúpili pomôcť našim občanom
aj dobrovoľní hasiči, ktorí dva dni ťahali vodu z pivníc /aby
uchránili zatopené kotle/ hlavne na ulici Nádražná, Kočovská
a Trnavská. Tiež pomáhali pri ukladaní pieskových bariér,
v strede dediny odstraňovali nánosy z kanalizačných poklopov,
odstránili aj spadnutý strom v lokalite Bosý Jarok. Na týchto
prácach sa podieľali hasiči Ľubomír Peterka, Branislav Máčalka,
Peter Vrábel, Michal Kubisa, Peter Ďuriš a Pavol Piskla.
I napriek tomu, že v tomto čase pandémie je prerušená
činnosť mnohých organizácií, naši dobrovoľní hasiči sú vždy
pripravení pomôcť všade tam, kde to je potrebné. Patrí im
naše poďakovanie.
Anna Dingová, DHZ

FS JABLONIČANKA
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
v Senici usporiadala v sobotu 19. 09. 2020
5.ročník „Stretnutie seniorských speváckych súborov“. Zúčastnilo sa 10 súborov,
pozvali aj našu FS JABLONIČANKA, čo sme
s radosťou prijali.
Po dlhšej dobe sme sa zase mohli predviesť v našich krásnych krojoch a od srdca
si zaspievať. Bolo to veľmi milé stretnutie
a napriek prísnym opatreniam mali vystupujúci aj diváci pekný umelecký zážitok.
Nás príjemne prekvapil Mužský spevácky súbor zo Smolinského, kde sa zišlo 12
chlapov a tie hlasy bolo radosť počúvať.
Veríme, že na budúci rok bude omnoho
viac kultúrnych akcií, kde sa rady zúčastníme.
Anna Nemečkayová

ZO ÚNIA ŽIEN JABLONICA
Rok 2020 sa blíži ku koncu a naša organizácia v dôsledku
pandémie vyvinula minimálnu činnosť. V marci sme stihli zvolať Výročnú členskú schôdzu, kde sme si posedeli, zhodnotili
bohatú činnosť za rok 2019, kytičkou kvetov sme si uctili jubilantky. Potom už boli všetky akcie zrušené. Najviac nám chýbal 2-dňový zájazd, kde sme plánovali trasu: Rajecké Teplice
, Betlehem v Rajeckej Lesnej, Čičmany, hrad Beckov a Mini
Slovensko v Podolí. Budeme sa na to tešiť o rok. V Senici sa
19.09.2020 konal 5. ročník „Stretnutie seniorských súborov”.
Aj naša FS JABLONIČANKA sa zúčastnila a s chuťou sme si po
dlhej dobe zaspievali. Mali sme aj rúška, ale tie sme na pódiu
odložili. Chcem sa poďakovať našim členkám, Hele Vávrovej
a Anne Kováčovej, za sponzorsky darované, krásne rúška pre
našu Folklórnu skupinu. Vďaka patrí aj Kvetke Valáškovej, ktorá sa obetavo stará o hrob Aničky Michlovej a položila tam tiež
kyticu kvetov.
25.10.2020 oslávila naša dlhoročná členka, p. Anna Mikulová
vzácne 95.narodeniny. S kyticou a malým darčekom sme ju na
chvíľu doma navštívili. Veľmi ju to potešilo a my sme rady, že
je zdravá a spokojná. Veríme, že jej pôjdeme gratulovať aj ku
100-tým narodeninám. Všetkým členkám ÚNIE ŽIEN prajem
pevné zdravie, optimizmus a pokojné sviatky Vianoc, ktoré sa
už blížia. Dúfam, že sa všetko obráti k lepšiemu a o rok sa budeme viac stretávať.
Anna Nemečkayová
Predsedníčka ÚŽ v Jablonici

NAUČÍME SA TRIEDIŤ ODPAD
V našich novinách sa už veľa popísalo o triedení odpadu,
ale aj o zbernom dvore. No nedá mi, aby som nepoukázala
na takmer pravidelný problém, napríklad len v Sídlisku. Je tu
dostatok kontajnerov vyčlenených na triedenie odpadu. Je tu
aj veľa bývajúcich, ktorým na triedení záleží, no je ešte veľa
takých, ktorým triedenie odpadu nič nehovorí. Kebyže áno, tak
by do komunálneho odpadu nedávali plasty, sklo i papier.
No je veľa aj takých bývajúcich v Sídlisku, ale aj nebývajúcich, ktorí privezú odpad k našim kontajnerom. Napríklad
v tomto čase sú pri kontajneroch odložené dvoje biele dvere
a časť detského kočíka. Vraj to tam priviezla biela dodávka. To
mal vodič tak ďaleko zaviezť to do zberného dvora? Čo je to za
svedomie človeka, keď to uloží tam, odkiaľ to musí ktosi odpratať. No akosi pravidelne sú pri kontajneroch odložené aj iné
veci – záchodové misy, umývadlo, poličky, skrinky, koberce,
a iné nepotrebné veci, ktoré tam nepatria.
Najhoršie asi na tom je, že tí občania, ktorí odpad netriedia
ani naše postrehy nečítajú. No je to na škodu veci.
Anna Dingová
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MAJSTROVSTVÁ SR
MALÝCH PLEMIEN 2020
Kynologický klub Jablonica usporiadal
15. ročník Majstrovstiev SR vo výkone
psov malých plemien, ktoré sa uskutočnili na Kynologickom cvičisku Kynológia
Jablonica dňa 19. septembra 2020 pod
záštitou OÚ Jablonica.
V neistom období pandémie Covid19
a za dodržania protiepidemiologických
opatrení sa podarilo bez problémov
zorganizovať už 15. ročník týchto
majstrovstiev. Účasť bola primeraná
k situácii, ale bohužiaľ sa nemohli
zúčastniť kynológovia z Českej republiky,
keďže hranice boli prísne strážené. Aspoň
počasie nám prialo a akcia sa vydarila
na výbornú. Výkony psovodov a ich
psov boli hodnotené vysokým bodovým
hodnotením,
čomu
predchádzala
aktívna ale individuálna predpríprava
jednotlivých kynológov.
Na týchto majstrovstvách boli otvorené
2 súťažné kategórie:
• SMP 1 (Skúška malých plemien
1. stupňa),
• ZMMP (Základné minimum malých
plemien).
Celkovo bolo prihlásených 7 súťažných
tímov. Najlepším psovodom týchto
majstrovstiev sa stal MVDr. Ján Hamerlík,
ktorý je aktívny kynológ od roku 1972
a už v minulosti získal viacero titulov
„Majster SR“ v rámci kynológie, a to
7 krát.
Prácu našich kynologických tímov
posudzoval rozhodca p. Igor Malina,
hospitáciu vykonal p. Alojz Pristach
a obranu figuroval figurant p. Dušan
Michalec.
Náplňou súťažných kategórií ZMMP
a SMP 1 boli tri disciplíny: 1. pachové
práce – stopy, 2. poslušnosť, 3. obrana
a špeciálne cviky malých plemien,
všetko podľa Národného skúšobného
poriadku ZŠK SR.
Tohtoročným víťazom Majstrovstiev
SR malých plemien (kategórii SMP 1)
sa stal MVDr. Ján Hamerlík so psom
malý bradáč ILEX Malé uško. Zároveň
mal najlepšiu stopu, poslušnosť aj
obranu a špeciálne cviky (Stopa 99
bodov, Poslušnosť 93 bodov, Obrana
a špeciálne cviky 100 bodov), celkovo
292 bodov z 300. Srdečne gratulujeme.
Víťazi kategórie SMP1:
1.miesto - MVDr. Ján Hamerlík so
psom malý bradáč ILEX Malé uško,
2.miesto - MVDr. Ján Hamerlík so
sučkou malý bradáč IRIS Malé uško,
3.miesto - Božena Hamerlíková so
psom malý bradáč JIMMY JOE Malé uško.
Víťazi kategórie ZMMP:
1. miesto - Karol Krajčovič so psom
malý bradáč ARON Ante Castrum Lewa,
2. miesto - Martina Paníčková so
sučkou jazvečík TEREZKA,
3. miesto - Miloš Lapák so psom malý
bradáč ELO.
Všetci
súťažiaci
boli
odmenení
hodnotnými
cenami,
trofejami
aj
upomienkovými
predmetmi.
Za

hodnotné ceny aj zdarný priebeh celej
akcie patrí veľké poďakovanie Obci
Jablonica, sponzorom a samozrejme
členom Kynologického klubu Jablonica.

Ďalšie fotografie z majstrovstiev
nájdete na našej web-stránke: www.
kynologia-jablonica.sk
RNDr. Jana Marečková
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„GREGOR HOLOŠKA V SIETI”
Gregor Hološka (43) je hercom a osobnosťou, ktorú už nielen v Jablonici, netreba príliš predstavovať. V septembri sa stal laureátom národnej filmovej ceny Slnko
v sieti za rok 2019 za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe, keď stvárnil
kriminálnika Gujdu vo filme Amnestie. Nie je väčší dôvod ako pozvať práve Gregora
na slovíčko.

Zdroj: pluska.sk
Gregor, určite väčšina našich čitateľov, a nielen tých z Jablonice, Ťa
už veľmi dobre pozná z bežného života, divadla, či televízie. Pochádzaš
z umeleckej rodiny, no ostatné príbuzenstvo sa venovalo alebo venuje
iným umeleckým smerom. Ako to, že
nie si dnes maliarom, sochárom či
spisovateľom, ale si hercom? Čo Ťa
viedlo k herectvu?
Človek počas vývoja, ako rastie, zaznamenáva mnohé veci, ovplyvňuje ho
rodinné zázemie, okolie, zaujímavé detaily a zážitky. A tak, ako je pestrý tento svet, pestré sa stáva i ľudské vnútro.
My už na tento svet prídeme s bohatým
arzenálom zdedeného, a to sa rozvíja aj
v závislosti od toho, čo nás osloví. Samozrejme, ak má človek blízko knihy, obrazy a počuje klavír, je šanca, že sám sa
naladí na niečo z toho – všetko to súvisí
s ľudským správaním. To ma zaujalo, nejako to vo mne videli i rodičia, mama ma
prihlásila na dramatický krúžok, a tam to
celé začalo...
Kedy si sa už s plnou vážnosťou
definitívne rozhodol pre štúdium
herectva? Aké bolo štúdium? Kto ťa
počas neho najviac ovplyvnil? A bolo
štúdium herectva taká „sranda“, ako
nám to častokrát herci prezentujú
v rôznych zábavných reláciách pri
vtipných historkách?
Dramatický krúžok, recitačné súťaže..., nevedel som si predstaviť inú vysokú školu. Prvýkrát som sa na herectvo
nedostal, študoval som výtvarnú – francúzštinu, z čoho najlepšie mi išla výtvarná teória. Na druhýkrát ma na herectvo
vzali. Štúdium bolo pre nás iný svet. Emil
Horváth a Juraj Slezáček boli skvelí pedagógovia. Emilova schopnosť zanalyzovať situáciu, bravúrne ju zahrať, vyžmýkať ju tak, že človek má pocit, že už
v nej ťažko niečo iné objaví, patrí dodnes
k mojim najväčším zážitkom. A to, čo vyzerá na javisku ľahko a zábavne, skrýva
v sebe hodiny úmornej práce. Veľakrát

človek tápe – a tu bol skvelý Ďuri Slezáček, ktorý nás vedel pragmaticky uzemniť a okom skúseného herca nasmerovať
k podstate. Dodnes som presvedčený, že
tie najlepšie veci vznikajú veľmi ťažko, je
to priama úmera, čo vložíte, to sa vráti.
Dlhé obdobie si bol predovšetkým
divadelným hercom, teraz Ťa čoraz
častejšie môžeme vidieť aj v televíznej alebo filmovej produkcii. Aký
prínos má pre Tvoju hereckú kariéru
a prejav to, že si takpovediac „odkojený“ divadlom? Sú divadelné dosky
Tvojou srdcovkou alebo je Ti bližší
filmársky pľac? Čo sa týka natáčania, myslíš, že je lepšie ak príde niekto z divadelného prostredia, alebo
ak pred kamerou „vyrastá“?
Myslím si, že divadlo je základ všetkého. Zapájate všetko, tvár, oči, hlas,
chôdzu, konfrontujete telo s priestorom,
jeho energiou, energiou kolegov. Každé
ďalšie odvetvie, rozhlas, film, dabing či
iné platformy herca rozvíjajú a dotvárajú. Je to všetko o tom, koľko tomu dáte.
Keď robíte všetko naplno, pomáha to
celej vašej osobnosti. Na javisku je to
potom komplexné a najviac vidno. Film
pracuje s očami, detailom, je citlivý na
každý pohyb, aj najmenší, rozvíja vyjadrovacie prostriedky touto cestou. Divadlo
mám veľmi rád, film tiež, ale divadlo
vnímam ako základnú robotu, ktorá je
štartovacou plochou pre všetko ostatné. Samozrejme, každý má individuálnu
cestu, ktorú si nevyberá sám, závisí od
príležitostí. Osud ho môže naštartovať
filmom, rozhlasom, čímkoľvek. Závisí to
na ňom, ak sa chce rozvíjať a má ambíciu zachytiť všetky platformy, prácou to
vždy dosiahne.
Poďme ale už k filmu Amnestie,
ktorý zožal veľký úspech medzi divákmi, ale aj v odbornej obci, o čom
svedčí 6 laureátov národnej filmovej
ceny Slnko v sieti (pozn. red. kamera, strih, zvuk, architekt - scénograf,
ženský herecký výkon vo vedľajšej

úlohe, mužský herecký výkon vo
vedľajšej úlohe), a ktorý Ti priniesol pravdepodobne najväčší úspech
v Tvojej doterajšej kariére. Mýlim
sa? Určite veľa čitateľov si nestihlo
tento film pozrieť... Skús nám ho pár
slovami priblížiť. Ako si sa dostal
k úlohe vo filme? A čo bolo motiváciou ísť skúsiť práve tento projekt?
Chcel som hrať vo filme, v hocijakom,
zúročiť svoju prácu, využiť šancu a mal
som šťastie, na základe castingu ma vybrali. Vedel som niečo o amnestiách, ale
podrobnejšie znalosti mi prinieslo štúdium scenára. Od castingu po prvú klapku prebehlo niekoľko mesiacov a dlho
vznikal aj sám scenár. Dlhá príprava je
zárukou toho, že vznikne kvalitná vec.
Súhlasím, že je to najhmatateľnejší výsledok v mojej kariére a je zaznamenaný na plátne. Pravdou však je, že okrem
kvalitného tímu a dlhej prípravy sa na
tom výsledku podpísala aj dlhoročná herecká práca. Film by mal byť v novembri
na televíznych obrazovkách aj na DVD.
Všetci Ťa poznáme ako vždy usmievavého, kamarátskeho, bezprostredného a inteligentného človeka. Ako
je vôbec možné, že Gregor Hološka
tak exceloval v úlohe primitívneho,
vulgárneho a agresívneho kriminálnika Gujdu? Je naozaj pravdivý paradox, že hrať hlavného „záporáka“
je pre herca väčšia výzva, a zároveň
jednoduchšia, ako zahrať „hlavného
hrdinu“? Ak by čitatelia nevedeli, tak
postava Gujdu hovorila vo filme záhoračtinou, ktorá sa bežne používa
aj v Jablonici. Bol to Tvoj nápad, réžie, alebo ako to vzniklo?
Kladná postava prakticky neexistuje.
Vždy je to zmes určitých vlastností, kde
dobré alebo zlé prevažujú. Čím rozporuplnejší človek, tým zaujímavejší pre
stvárnenie i pozeranie. Správanie aj toho
najhoršieho človeka má niekde prazáklad. Čiže v Gujdovi som sa nastavil tak,
že na všetko, čo robí, má právo a chová
sa tak preto, lebo je to správne. V záhoráčtine som improvizoval na castingu.
Počas procesu som sa pripravoval podľa
predlohy klasického textu a zhruba v polovici mi režisér povedal, že tá záhoráčtina na castingu bola super, že si to mám
skúšať v nej. A odhadol to správne, vyplatilo sa, zafungovalo to!
Popravde ja keď som odchádzal
z kina po filme Amnestie, tak som
povedal, že to bola Tvoja one man
show, o čom svedčili aj reakcie divákov priamo pri projekcii filmu a hneď
mi prebleslo hlavou, že týmto výkonom sa určite zaradíš medzi tú
skutočnú hereckú elitu, aspoň teda
z pohľadu mainstreamového diváka.
Nemýlil som sa. Mal si po natáčaní
taký ten pocit veľmi dobre odvedenej práce? Čo bolo kľúčové pre Tvoj
vynikajúci výkon? Dobrá partia na
pľaci, režisér, prostredie, v ktorom
sa natáčalo, ... ?
Celý tím bol skvelý. Režisér, maskérka,
kostymérka , scenárista, dramaturgička, naša herecká „partia v base“. Patrí
to k mojim najväčším a najkrajším zážit-
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kom v práci. Už na castingu som sa cítil
dobre, išla mi improvizácia, vo filme bola
skvele vybraná chémia ľudí. Keď sme sa
bavili o dobre a zle, tak napríklad, Janko
Jackuliak a Jurko Bača, ktorí sú vo filme
na inej strane brehu, sú v súkromí moji
skvelí kamaráti. Zistil som, že fantastickým kolegom a spolupracovníkom je pre
herca priestor. V našom prípade to bola
basa v Mladej Boleslavi so svojou hrozivou atmosférou. Točilo sa aj v Ústave pre
výkon trestu v Leopoldove, ale tam som
ja nebol. V Mladej Boleslavi sme točili
v priemere 14 hodín denne, odnieslo si
to aj naše zdravie, zápaly pľúc, prechladnutia...ale nikto z nás to neľutuje, lebo
atmosféra bola úžasná. Rovnako skvelý vizuál, tetovania, holá hlava, fúzy, to
všetko umocnilo silu atmosféry. Zážitkom bolo aj točenie veľkej scény „opekanie prasaťa“ na streche budovy Istrochemu. Trávili sme celé hodiny vo výške a ja
napríklad výšky nemusím. Príprava bola

náročná po mnohých stránkach, počnúc
jednotlivcami (napr. Juraj Bača niekoľkomesačný tréning karate) až po náročné
hromadné scény s obrnenými transportérmi, psami, vojakmi, kukláčmi...Myslím
si však, že vďaka tomu všetkému je aj
samotný film pestrý. Divák má možnosť
vidieť scény rozmanitého druhu.
Čo pre Teba znamená národná filmová cena Slnko v sieti za najlepší
herecký výkon vo vedľajšej úlohe?
Správne ju označujem za „slovenského Oscara“?
Ocenenie si veľmi vážim, bolo sprevádzané mnohými úprimnými gratuláciami
a je pre mňa výzvou i záväzkom k práci,
ktorá ma čaká. Áno, cena sa označuje
ako slovenský Oscar, čo je lichotivé.

Čo plánuješ v najbližšej dobe a aké
máš plány do budúcna? Koronakríza
Ťa ako umelca asi príliš neteší...
Tak v momentálnej situácii, ktorá nás
mnohých neteší, veľa čítať, pozerať dobré filmy a pripravovať sa na inscenácie,
ktoré mám rozoskúšané a aj na tie nové,
ktoré sa plánujú.
Gregor, čo by si na záver odkázal
našim čitateľom a spoluobčanom?
Aby boli k sebe láskaví a trpezliví, lebo
to je určite cesta k lepšej budúcnosti.
Gregor, ďakujem pekne za veľmi príjemný rozhovor. Prajem Ti ja, a určite
aj naši čitatelia, ešte množstvo dobrých
úloh a projektov, na ktorých sa budeš
podieľať a veľa uznaní a ocenení. Možno
nabudúce aj niekde za hranicami. Taktiež
samozrejme všetko dobré v osobnom
živote. Radi sa s Tebou zase stretneme
napríklad na nejakom obecnom podujatí.
rozhovor pripravil
Mgr. Martin Štvrtecký

„BOJUJEME S KORONOU”
V súčasnej situácii v „zajatí“ COVID-19
je nevyhnutné dodržiavať hygienické
pravidlá, čím chránime nielen seba, ale
aj ostatných. Tí najmenší z obyvateľov
sú paradoxne najodolnejší voči rizikám
spojeným s chorobou, no na druhej strane sú zväčša najviac náchylní k ochoreniu. Preto je potrebné aj ich chrániť.
V rámci programu Trnavského samosprávneho kraja „Bojujeme s koronavírusom“ sme požiadali o dotáciu na zakúpenie germicídneho žiariča do Materskej
školy a refundáciu časti nákladov na zakúpenie rúšok pre občanov. TTSK nám
pridelil dotáciu vo výške 1000 €, a tak
sa deti v škôlke môžu tešiť z nenápadného tichého pomocníka, ktorý ich chráni
nielen pred COVID-19, ale aj ostatnými
vírusmi, baktériami, či plesňami. Samozrejme ani ten najlepší germicídny žiarič
nie je zázračný prístroj, a preto je treba
už tým najmenším detičkám vštepovať
základné pravidlá dodržiavania hygieny.
Mgr. Martin Štvrtecký

OBMEDZENIA
PRE ŠPORTOVCOV (názor)
Som atlét, tréner, rodič športovcov. Pri tomto rozhodnutí vlády o obmedzení športu som už skoro rezignoval, ale musím to
dostať aspoň zo seba von a možno sa dajú nejaké veci ešte
včas zmeniť.
Nechcem veľa rozpisovať o všetkých veciach čo sa teraz
dejú, zatvorené telocvične, obmedzené tréningy mládeže, obmedzené alebo zrušené telesné výchovy na školách, zrušené
preteky vonku, no a potom motivácia trénovať a veľa ďalších.
Vieme, že šport na Slovensku sa pretĺka už roky a vláda to
moc nepodporuje, ale to nebudem rozoberať, o tom vieme.
Včera po cyklistických pretekoch som sa na skok zastavil
v Tescu v Trnave a bol som zhrozený! Plné nákupné centrum,
rodiny s deťmi, deti sa vozili a húpali na autíčkach, ľudia sa
poflakovali len tak a najhoršie, že tam bolo extrémne veľa starších ľudí, ktorí stáli a vykecávali s rúškami pod nosom!
No a dnes stojím v reštaurácii na zimnom štadióne, ktorý
má kapacitu 4000 ľudí, pri malom okienku aby som videl svoje
dieťa hrať hokej „ŠPORTOVAŤ”!!!!
JE MI TO VEĽMI ĽÚTO, ŽE MY ŠPORTOVCI SA MUSÍME OBMEDZOVAŤ „LEBO MY SME BOLI VŽDY SOLIDÁRNI A POKORNÍ, PRETOŽE TAKTO TO UČÍME ŠPORTOVÚ MLÁDEŽ“ A KVÔLI
TÝMTO ĽUĎOM A TÝMTO NEZMYSELNÝM OPATRENIAM DOPÚŠ-

ŤAME, ABY SA VÝVOJ SLOVENSKÉHO ŠPORTU UBERAL OPAČNÝM SMEROM! BUDUJEME TO DESAŤROČIA, TAK PROSÍM VÁS
ŠPOTOVCI ZAČNITE HOVORIŤ, LEBO TO ZNIČÍME BEHOM JEDNEJ SEZÓNY!
Tomáš Zavadil
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HODOVÁ SV. OMŠA
A POSVÄTENIE KALVÁRIE

BEZPLATNÁ POMOC OBČANOM
dokázali vyupratovať a dnes po povodni
nie sú v chráme ani stopy, čo je paralelou
k vnútru človeka, ktorý sa môže obdobne
očistiť,
- máme skutočne krásny, bohato zdobený barokový chrám, na ktorý môžeme
hrdí, no nebol by ničím ak by bol prázdny, pretože jeho najkrajšou výzdobou je
živý Boh a veriaci, ktorí prichádzajú za
modlitbou.

S pomaly zakrádajúcou sa jeseňou nastal v našej obci čas hodov a hodovania,
kedy si pripomíname výročie vysviacky
nášho krásneho honosného chrámu, ktorý je zasvätený sv. Štefanovi, uhorské-
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mu kráľovi. Mimochodom patróna nášho
kostola sme si vo farnosti uctili osobitne
na sviatok sv. Štefana kráľa 16. augusta sv. omšou, posvätením pastoračného
centra na fare a usporiadaním Farského
dňa. No a hodová sv. omša mala
samozrejme taktiež
slávnostný
charakter i napriek
hygienickým opatreniam
a neúčasti krojovaných.
Veľmi
milým
prekvapením
bolo, že hodovú
sv. omšu celebroval vdp. Stanislav
Lieskovský, ktorý
v našej farnosti pôsobil v rokoch 2002 - 2004
a rád po rokoch
zavítal
medzi
nás. V peknej
a obsiahlej homílií, ktorej leitmotívom bolo slovo
„chrám“
vyslovil pár pútavých
myšlienok:
- každý človek
je vo vnútri chrámom, ktorý by
mal zveľaďovať
a nemal by byť
prázdny,
- keď sa dozvedel o povodni,
ktorá
zaplavila
bahnom náš kostol, cítil ľútosť, no
Jabloničania ho

Po skončení sv. omše pozval náš pán
farár všetkých prítomných ku Kalvárii,
nakoľko táto si prešla obnovou pod rukami nášho spoluobčana reštaurátora
Mgr., Mgr. art. Ivana Pilného, ktorý v príhovore popísal vykonané práce a pripojil
historku o tom, že súsošie Kalvárie bolo
ešte za študentských čias v podstate
prvým dielom, na ktorého reštaurovaní
sa podieľal v čase, kedy sa mu ešte ani
len nesnilo o tom, že by sa mohol usadiť v Jablonici. Po Ivanovi Pilnom vystúpil
starosta obce Ing. Nestarec, ktorý poďakoval všetkým, ktorí prispeli k obnove
tejto kultúrnej pamiatky a predstavil občanom zámer, ktorý má s danou lokalitou
Obec Jablonica. Ten zahŕňa vybudovanie
náučného chodníka so všetkými náležitosťami, vyhotovenie oplotenia v súlade
s oplotením parku, vegetačné úpravy,
tak aby sa historické jadro obce na línii
kostol - kaštieľ - park naďalej zveľaďovalo a rozvíjalo. Taktiež pripomenul obnovu a reštaurovanie ostatných sakrálnych
pamiatok v obci, z ktorých už niektoré
prebehli, prebiehajú alebo sú plánované
v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Pred samotným požehnaním obnovenej
Kalvárie, pán farár Roman Stachovič
poďakoval Obci Jablonica a obecnému
zastupiteľstvu za finančný dar na obnovu
tejto
národnej
kultúrnej
pamiatky
a vyslovil presvedčenie, že súsošie
sa môže stať miestom pre modlitbu,
prosbu a zamyslenie. Následne pri
krátkom obrade bola Kalvária posvätená
a dav veriacich rozpustený ku svojím
sviatočným stolom.
Súsošie Kalvárie je najhodnotnejšou
vonkajšou sakrálnou pamiatkou v obci.
Dokončená bola v roku 1758, údajne na
mieste, kde stál oltár predchádzajúceho
kostola, ktorý bol zbúraný v roku 1752.
V okolí Kalvárie sa taktiež nachádzal cintorín.
Celé dielo tvorí schodisko s balustrádou, podstavec s nápisom a reliéfom
modliaceho sa Ježiša a samotné sochy
- výjav na Golgote s Ukrižovaným Ježišom Kristom a pod krížom kľačiacou Máriou Magdalénou, vľavo Pannou Máriou
a vpravo sv. apoštolom Jánom. V spodnej časti na balustráde je naľavo socha
zroneného sv. apoštola Petra, ktorý je
zobrazený pre neho s typickými symbolmi - kľúče a kohút, vpravo je sv. Dismas,
kajúci sa zločinec ukrižovaný po Kristovej pravici, zobrazovaný s typickým krížom z guľatiny. Hore na balustráde sú na
každej strane smútiaci anjeli.
Mgr. Martin Štvrtecký
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NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

v mesiacoch
september - október
2020

Jubilanti:

h70 rokov:

Mária Danihelová
František Šeliga
Jozef Závodný

h75 rokov:

Oľga Jurovatá
Jozefa Kocúriková

h80 rokov:
Jarmila Blažková
Edita Klimková
Rudolf Krchňavý

h95 rokov:
Anna Mikulová

Narodili sa:

Lea Lemešová
Emma Kováčiková
Nella Omastová

hZosnulíg
Mária Peričková
vo veku 88 rokov
Milan Jankovič
vo veku 74 rokov
Milan Herák
vo veku 70 rokov
Štefan Vacula
vo veku 79 rokov
Štefan Koporec
vo veku 90 rokov
Anna Michalcová
vo veku 64 rokov
Miroslav Tomek
vo veku 60 rokov (rodák)
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