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Milí spoluobčania.
Leto sa nám skončilo a čaká nás
tak, ako každý rok, jeseň. Na úvod
mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že leto a dovolenkové obdobie
sme prežili všetci v zdraví a pohode
a tí, ktorí boli na dovolenkách či už
v doma, alebo v zahraničí, sa vrátili nielen zdraví, ale aj bez „pridanej hodnoty“ – covidu.... Z pohľadu
tohto fenoménu dnešnej doby nevieme čo nás čaká na jeseň, ale podľa
médií a v nich vyjadrených názorov rôznych odborníkov (niekedy aj
„odborníkov“), čaká nás tretia vlna
pandémie. I keď pozerajúc sa okolo
seba, nič tomu nenasvedčuje, okrem
predpovedí a článkov v médiách.
Nechajme sa prekvapiť, musíme žiť,
fungovať a hlavne pracovať ďalej.
Školáci nám nastúpili do škôl, deti do
materských škôl, treba len dúfať, že
v tomto režime vydržia čo najdlhšie.
Dovoľte mi, aby som sa v krátkosti
pristavil pri niektorých témach, ktoré rezonujú v obci a občania sa na
ne pýtajú, resp. sú v súčasnosti aktuálne z pohľadu života v našej obci.
V prvom rade by som chcel, opäť
stručne vysvetliť aktuálnu situáciu
s výstavbou 3. etapy kanalizácie
na „hornom konci“ obce + ul. Riadok, čomu som sa síce už venoval
v minulosti, ale táto otázka je stále
aktuálna... Obec patrí medzi najpripravenejšie, čo sa týka výstavby,
teda má pripravenú projektovú dokumentáciu, právoplatné územné
rozhodnutie i platné stavebné povo-

lenie. Nakoľko sme mali prísľub, že
vyjde potrebná výzva, v rámci ktorej by sme mohli čerpať prostriedky
z eurofondov, začali sme už i proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa. Príslušná výzva na čerpanie
fondov bola vyhlásená, ale čuduj sa
svete, na prekvapenie všetkých boli
už vo výzve určené konkrétne obce
a mestá, ktoré sa môžu o financie
uchádzať a naša obec tam chýbala.
Jemne povedané veľmi netradične,
ba až netransparentne a účelovo vyhlásená výzva. Nech si každý urobí
záver sám....Nezostáva nám nič iné,
len opäť čakať. Ďalším problémom
ja rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Za účelom začatia stavebného konania na vydanie stavebného povolenia sú potrebné vyjadrenia niektorých dotknutých inštitúcií a orgánov
k projektovej dokumentácii. No a tu
opäť narážame na problém, keďže
niektoré inštitúcie žiadajú dosť nepochopiteľne projektovú dokumentáciu upraviť, či prerobiť, čo zdržuje
začatie rekonštrukcie. I tu vidieť, že
byrokraticko - administratívne činnosti a papierovačky trvajú oveľa
dlhšie, ako samotná stavba, či rekonštrukcia...
Ešte by som sa chcel pristaviť pri
dvoch záležitostiach, ktoré som sa
i na podnet niektorých občanov rozhodol riešiť, a ktoré nie sú v kompetencii obce, ale iných dotknutých
orgánov. Prvou je vybudovanie priechodu pre chodcov cez cestu I/51
smerom od ulice Hurbanova (za
reštauráciou Záhoran) k chodníku

bývalého Zelovocu p. Jurovatého.
Žiadosť o určenie dopravného značenia a zriadenie priechodu pre chodcov bola zo strany kompetentných
zamietnutá s odôvodnením, že v najbližšej dobe sa bude prehodnocovať
opodstatnenosť a potreba všetkých
priechodov pre chodcov v jednotlivých úsekoch cesty I/51 a bolo naznačené, že ich je veľa a je možné,
že niektoré sa budú rušiť. Druhou
záležitosťou je osadenie zábran medzi vozovkou cesty I/51 a chodníkom
smerom od železničného pricestia
(zastávka Jablonica obec smer Brezová pod Bradlom), k reštaurácii
Albero di mele (bývalá Reštaurácia
„U starej mamy“), kde chodník bezprostredne susedí s frekventovanou
cestou. Podľa vyjadrenia kompetentného orgánu, musí byť pevná
zábrana vzdialená od cesty najmenej pol metra, čo v danom úseku vychádza takmer do polovice chodníka, takže toto riešenie bude za tohto
stavu takmer nemožné. Takže to len
aspoň takto v stručnosti na objasnenie niektorých veci, ktoré riešime
v poslednom období, ktoré nás trápia, či tlačia.
Záverom mi dovoľte popriať vám
všetkým v pohode a zdraví prežité
krásne jesenné dni, žiakom a študentom i učiteľom a pedagógom,
úspešný školský rok a nám ostatným
ako vždy, najmä pevné zdravie a ...
úsmev na tvári
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici
sa uskutočnilo 25. augusta 2021.
Rokovanie zvolal a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 8 poslancov, hlavná kontrolórka obce, účtovníčka,
zapisovateľ a 1 občianka.
OZ schválilo:
- program 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok registra „C“, parc.
č. 16/7, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 70 m2, vo vlastníctve obce Jablonica, žiadateľom
Peter Jenčík a Blanka Jenčíková,
trvale bytom Púpavova 691/37, 841
04 Bratislava, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Cena za odpredaj pozemku je stanovená Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – novovytvorený pozemok registra „C“, parc. č. 312/9, zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere 90
m2, žiadateľovi Jozef Jurovatý, trvale bytom č. 379, 906 32 Jablonica, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa. Cena za odpredaj pozemku

UPOZORNENIE
Obecný úrad Jablonica upozorňuje
občanov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa
a poplatok za komunálny odpad, aby
si uvedené dane a poplatok prišli
v čo najkratšom termíne uhradiť.

CINTORÍN - ODPADY
Obecný
úrad
v Jablonici upozorňuje
občanov,
aby
do
kontajnerov na
miestnom cintoríne ukladali len
odpad z cintorína. Zo sklenených kahancov je potrebné vyseparovať vrchnáky, ktoré sú zvyčajne plastové. Sklenené
kahance bez vrchnáka je potrebné
vhodiť do zeleného kontajnera na
sklo. Plastové vrchnáky a plastové
kahance vhadzujeme do žltého kontajnera na plasty. Na ostatný odpad
ako sú napríklad vence a kytice sú
určené veľkoobjemové kontajnery.

je stanovená Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti
• diel 1 o výmere 302 m2, včlenený do existujúcej parcely registra
“C“ KN č. 109/8, zastavané plochy
a nádvoria,
• diel 2 o výmere 1 m2, včlenený
do novovytvorenej parcely registra
“C“ KN č. 109/48, zastavané plochy
a nádvoria,
• diel 3 o výmere 4 m2, včlenený
do novovytvorenej parcely registra
“C“ KN č. 109/48, zastavané plochy
a nádvoria,
žiadateľke Ing. Helena Gbelcová,
906 32 Jablonica č. 128, z dôvodov
hodných osobitného zreteľa.
Cena za odpredaj pozemku je
stanovená Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva,
- VZN č. 1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov a nákladov škôl
a školských zariadení na území
obce Jablonica,
- VZN č. 2/2021 o určení výšky
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení a o určení výšky príspevku

na režijné náklady stravníka v zariadení školského stravovania na
území obce Jablonica,
- 3. zmenu rozpočtu príjmov
a výdavkov obce Jablonica v roku
2021 podľa predloženého návrhu,
- správu o činnosti kontrolórky
obce za I. polrok 2021,
- Dodatok č. 2 k zmluve o vykonaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu,
uzatvorenej medzi Mestom Senica
a obcou Jablonica.
OZ súhlasilo:
- s nákupom vybavenia do pediatrickej ambulancie v Jablonici do
hodnoty 1 000 €,
- s nákupom kompostérov pre
domácnosti do hodnoty 20 000 €.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 13. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17. 06. 2021,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica a Základnej
školy Jablonica k 30.6.2021.
Úplne znenie zápisnice so všetkými uzneseniami, informáciami a diskusnými príspevkami
z 14. 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

ZAČÍNA NÁM, NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK...
Áno, začína nám nový školský rok
a s tým spojené povinnosti nielen
žiakov a pedagógov, ale aj rodičov. Bohužiaľ nevieme čo nás čaká,
aký tento školský rok bude čo sa
týka opatrení a obmedzení v súvislosti s pandémiou, ale musíme
byť pripravení na všetky alternatívy. V tejto súvislosti mi dovoľte
pár slov o situácii v našej základnej škole, čo sa týka občanmi preberaného a kritizovaného odchodu
niektorých žiakov z našej školy
a ich, nazvime to prestup, do iných
okolitých škôl. Áno, je to negatívny jav, ktorý bude potrebné riešiť.
Tým nechcem povedať, že doteraz
sme tento stav ignorovali, ale tento
rok sa zdá že je, čo sa odchodu žiakov týka, azda najhorší. Dostávajú sa ku mne informácie, že prečo
s tým dačo neurobím, aby sme ako
zriaďovateľ zasiahli a podobne. Tu
si treba uvedomiť niektoré dôležité
skutočnosti, ktoré si zrejme väčšina občanov neuvedomuje, resp.
nevie o nich. V prvom rade treba
mať na zreteli, že naša škola má

právnu subjektivitu a preto všetci
pedagógovia i nepedagogický zamestnanci sú zamestnancami školy
a nie obce. Obec, ako zriaďovateľ
nemá oprávnenie zasahovať či už
do personálno-zamestnaneckého
vzťahu a samozrejme ani do výchovno-vzdelávacieho procesu. To
znamená, že ak by boli príčinou odchodu žiakov dajaké pochybenia, či
zlyhania v týchto oblastiach, je len
na vedení školy, aby tieto problémy vyriešilo. Jediným oprávnením,
ktoré má v tejto oblasti zriaďovateľ,
je postavenie riaditeľa školy, ktorého v zmysle § 3 školského zákona
č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov, vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ, a to na návrh Rady
školy. Ale aj na odvolávanie riaditeľa školy musia byť splnené zákonné podmienky, nie je to na svojvôli
zriaďovateľa. V zmysle § 3 ods. 7
školského zákona
Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a) ak bol právoplatne odsúdený
za úmyselný trestný čin,
b) za porušenie povinností a ob-
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medzení vyplývajúcich z osobitného
predpisu,
c) za závažné porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov,
d) ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e) na návrh hlavného školského inšpektora, alebo
f) ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia bolo preukázané, že riaditeľ
porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi.
Z uvedeného vyplýva, že nie je za
daného stavu splnený ani jeden dôvod, kedy je zriaďovateľ povinný odvolať riaditeľa školy.
Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa
školy aj v zmysle ustanovení § 3 ods.
8 školského zákona, podľa ktorého
Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a) na návrh rady školy,
b)ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote
podľa osobitného predpisu,
c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky, ak budú zistené
závažné nedostatky; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky alebo
d) ak nezabráni činnosti politickej
strany alebo politického hnutia a ich
propagácii v škole alebo v školskom
zariadení.
I tu musí byť splnená niektorá
z podmienok, kedy má zriaďovateľ
možnosť odvolať riaditeľa školy. Prečo to spomínam? Najmä preto, aby
občania vedeli, aký je právny a hlavne kompetenčný rámec a nepožadovali od zriaďovateľa, resp. starostu
to, čo vykonať nemôže, teda personálne riešenia. Existujú v rámci školy
dva orgány, a to Rada rodičov a Rada
školy. A práve Rada školy, kde má
zriaďovateľ svojich zástupcov z rád
poslancov je práve ten orgán, ktorý
má aké také kompetencie túto vec
riešiť, a preto zástupcovia zriaďovateľa iniciovali zasadnutie Rady školy,
ktoré sa uskutočnilo dňa 23.8.2021.
Tam sa uvedený problém riešil s cieľom zabrániť ďalšiemu odchodu žiakov a už je len na vedení školy, aby
sa v praxi ukázalo, že odchody žiakov sa nestanú pravidlom. Práve naopak, treba spraviť všetko preto, aby
sa naša škola stala zasa tou, ktorú
budú deti radi navštevovať k spokojnosti všetkých, najmä detí a rodičov.
Treba veriť vedeniu školy a pedagógom, že sa s týmto problémom popasujú s pozitívnym výsledkom pre
nás všetkých.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

PÁR SLOV PRE VÁS, MILÍ
RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY
Dovoľte mi, aby som sa aj ja prihovorila ohľadom vzniknutej situácie v škole. Prežili sme spolu náročný školský rok. Povolanie učiteľa je
náročné a vždy je čo zlepšovať. Mrzí
nás, že z našej školy odišli žiaci.
O tom, že deti odchádzajú, nás rodičia oboznámili až posledný školský
deň. O odchode niektorých sme sa
dozvedeli len na základe rozhodnutí
z iných škôl. Žiaľ, nie vždy sme sa
dozvedeli o dôvode odchodu. Nie je
na mieste hľadať vinníka, ale zobrať
si zo situácie ponaučenie a snažiť sa
zmeniť veci, ktoré sa zmeniť dajú.
Na základe podnetov sa uskutočnilo stretnutie rady školy a následne
prebehli pohovory s učiteľmi.
Bola by som rada, keby sme pristúpili k otvorenej komunikácii.
Problémy, ktoré vznikli a vznikajú, je potrebné riešiť vzájomnými
stretnutiami, a nie na sociálnych
sieťach. Musíme si uvedomiť, že
každý z nás sme určitá osobnosť.
Máme svoje názory, svoje očakávania a výzvy do budúcnosti. Nie všetci si musíme byť sympatickí. Aby
sme predišli možným problémom,
ktoré sa pri komunikácii môžu vyskytnúť, musíme sa vzájomne rešpektovať a nájsť si cestu k sebe.
Som veľmi rada, že za mnou prišla
jedna mamička a viedla so mnou
konštruktívny rozhovor. Ďakujem
aj všetkým rodičom, ktorí si našli
čas a vyplnili Dotazník spokojnosti, na základe ktorého uskutočníme
v novom školskom roku zmeny. Boli
to odpovede aj pozitívne, aj negatívne, a ja vám za všetky ešte raz
ďakujem. Budeme sa snažiť vyhovieť vašim pripomienkam, hlavne
čo sa týka komunikácie učiteľ-rodič
a učiteľ-žiak, preto sme sa rozhodli uskutočňovať pravidelné online
stretnutia rodič-učiteľ-riaditeľ, kde
by sme naozaj od vás chceli, aby ste
svoje postrehy a pripomienky prezentovali a spoločnými silami sme
ich dokázali hneď riešiť v pozitívnej
a pokojnej klíme.
Dištančné vzdelávanie preverilo
nás všetkých, či už učiteľov, rodičov
aj žiakov. V čase, keď ešte nebol zákaz vychádzania, žiaci mali možnosť
prísť do školy zobrať si pracovné
listy, vypracované úlohy vhodiť do
schránky. Zabezpečili sme pracovné zošity na Osuské, na Hradište aj
v Jablonici. Pevne verím, že dištančné vzdelávanie bude už len v obmedzenej miere a nebudeme musieť
upozorňovať rodičov, že ich dieťa
sa neprihlásilo, nezaplo si kameru.
Iste je čo vylepšovať, a preto od

septembra budete mať k dispozícii
informácie o deťoch aj prostredníctvom EDUPAGE.
Napriek rôznorodej vekovej štruktúre našich pedagógov musím zhodnotiť, že učitelia zvládli dištančné
vzdelávanie dobre, samozrejme
je potrebné neustále sa vzdelávať v oblasti IKT. Pri nabiehaní na
dištančné vzdelávanie sa občas objavili technické problémy, ktoré sme
sa snažili čo najskôr odstraňovať.
Škola zastáva názor, že dištančná
forma vzdelávania v žiadnom prípade nemôže nahradiť prezenčnú výučbu a osobný kontakt. Zhoršenie
kvality výučby a učenia sa žiakov
je v porovnaní s prezenčnou formou značné. Pri prezenčnej výučbe
vie učiteľ flexibilnejšie reagovať na
potreby triedy. Medzi komplikácie
patria aj rušivé elementy domáceho
prostredia, ale aj hanblivosť žiakov
a občasné technické problémy.
V čase pandémie sme zriadili
novú počítačovú učebňu v pavilóne
2. stupňa, na 1. stupni gymnastickú telocvičňu, realizujeme postupnú výmenu osvetlenia, schody sme
skrášlili edukačnými samolepkami.
Na školskom dvore pribudol krásny nový altánok, ktorý vybudovalo
Rodičovské združenie pri ZŠ Jablonica za pomoci sponzorov a s podporou Obce Jablonica. Počas letných
prázdnin sa začala rekonštrukcia
budovy skladov a náraďovne, opravila sa strecha, touto cestou chcem
poďakovať zriaďovateľovi za financovanie tejto údržby. V tejto budove
je naplánovaná výmena okien, dverí a následne fasády. V budúcnosti
by sme chceli v týchto priestoroch
umiestniť dielne pre techniku. Hneď
ako nám to situácia dovolí, chceme
sa vrátiť k organizovaniu výletov
a exkurzií. Aj nás mrzí, že sme mali
nútenú prestávku v organizovaní
školy v prírode, lyžiarskeho a plaveckého výcviku, exkurzií do blízkeho okolia. Máme veľa nápadov na
nové krúžky. Aj vďaka vám sme získali čerstvé ovocie pre vaše a naše
deti, za čo vám tiež ďakujem.
Som rada, že vy ako rodičia zveríte svoje deti nám, učiteľom, na niekoľko hodín denne. Aj v mene mojich kolegov si dovolím povedať, že
si to nesmierne vážime a ďakujeme
vám za dôveru.
Verím, že sa na nás v prípade potreby s dôverou kedykoľvek obrátite
a spoločnými silami vždy nájdeme
spoločné riešenia.
Mgr. Ľubomíra Kukanová
riaditeľka ZŠ
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NOVÁ PRÍRODNÁ UČEBŇA
V ALTÁNKU ZŠ JABLONICA
Počas mesiacov máj až jún sa realizovalo v areáli Základnej školy Jablonica vybudovanie altánku s názvom
„Prírodná učebňa“.
Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť deťom a pedagógom bezpečný a funkčný priestor na všestranné vzdelávanie našich detí. V prírodnom prostredí areálu školy
bola vytvorená vzdelávacia a oddychová zóna. Prírodná
učebňa sa bude využívať na edukáciu počas vyučovacích hodín, voľnočasové aktivity v ŠKD a na spoločné
aktivity rodičov, učiteľov a detí. Poskytne priestor aj na
rôzne krúžky pre deti pod vedením učiteľov v ZŠ.
Hlavný organizátor a sponzor projektu výstavby altánku je Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ
Jablonica pod vedením predsedníčky Zuzany Koch, podpredsedníčky Mgr. Lucie Bulganovej, hospodárky Petro-

nely Blažkovej a ostatných členov rodičovského
združenia. Projekt finančne podporili jablonické
firmy a podnikatelia. Všetci ochotne spolupracovali na vybudovaní altánku, za čo im patrí naša
veľká vďaka. Sú to: ADO – Service, s.r.o., František Polák, MALIKOIL, s.r.o., MEDO, s.r.o., UNI
– STAVBA – HOBBY s.r.o, Základná škola Jablonica, Tomáš Kabaňa – výkopové práce, GSCHWENG s.r.o.
Spoločne veríme, že altánok sa stane v ZŠ exteriérovým centrom pre vzdelávanie a oddych.
Poslednou etapou dokončenia celého projektu je
výsadba kvetov a kríkov v tesnej blízkosti altánku. Do budúcna rodičovské združenie v spolupráci s vedením školy plánuje rozšíriť toto centrum o lavičky, náučné tabule a iné exteriérové
edukačné pomôcky. Spoločnými silami budeme
vytvárať pre učiteľov v areáli školy miesto, ktoré
im umožní spestriť vyučovanie.
Zuzana Koch
predsedníčka Rodičovského združenia pri ZŠ
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POĎAKOVANIE
Počas letných mesiacov pribudol v areáli našej školy nový altánok.
Naše veľké a úprimné poďakovanie patrí Rodičovskému združeniu pri
ZŠ Jablonica, ako aj všetkým sponzorom, ktorí sa na výstavbe podieľali. Výsledkom je krásny altánok vybavený tabuľou a lavicami, ktorý
bude slúžiť žiakom na učenie a voľnočasové aktivity.
V mene detí vám ešte raz ĎAKUJEME.

kolektív ZŠ Jablonica

6
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OTVORENIE NOVEJ TRIEDY

MŠ PRE PREDŠKOLÁKOV

So schválením novej legislatívy
a zavedením povinnej dochádzky do
materských škôl pre tzv. „predškolákov“ vyvstala pred vedením obce
a MŠ úloha zabezpečiť dostatočné
priestorové, materiálne a pedagogické kapacity, nakoľko skúmaním potenciálneho počtu detí v MŠ sa zistilo, že kapacita doterajších priestorov
Materskej školy Jablonica nebude
dostatočná. Do úvahy prichádzali
zdanlivo 2 alternatívy. Prvou bolo od
základu zrekonštruovať druhý pavilón
materskej školy, čo by prinieslo so
sebou riziká v podobe veľmi vysokej
finančnej náročnosti na rekonštrukciu až 3 tried a otáznej návratnosti
investície, nakoľko je predpoklad postupného znižovania počtu detí v MŠ
prirodzeným demografickým vývojom. Navyše Obvodné oddelenie PZ
má systemizované sídlo v Jablonici
a preto, ak by sme tieto priestory
chceli využívať, musíme Obvodnému
oddeleniu nájsť v Jablonici iné, hlavne vyhovujúce priestory, ktoré obec
nemá. Z týchto dôvodov bolo takéto
riešenie nerealizovateľné. Jedinou
reálnou možnosťou tak bolo vytvoriť priestory pre nové pracovisko MŠ
v pavilóne mimoškolských činností

bolo pôvodným zámerom. Nespornou
výhodou daného pavilónu je aj jeho
kontakt so školským prostredím, ktorý je pre predškolákov veľmi osožný
ako príprava, a taktiež možnosť mať
viacero miestností, ktorá každá spĺňa
svoj špecifický účel - herňa, učebňa,
spálňa a telocvičňa. Po konzultácii
s riaditeľkou MŠ a poslancami zastupiteľstva rozhodol starosta obce
o umiestnení priestorov triedy pred-

v areáli Základnej školy Jablonica.
Pavilón samozrejme už zo svojej podstaty je určený na pedagogickú a výchovnú činnosť a taktiež bol „predpripravený“, nakoľko značná časť
rekonštrukčných prác prebehla ešte
dávno pred zavedením povinnej školskej dochádzky pre deti v predškolskom veku po dohode starostu obce
a poslancov tak, aby tieto priestory
nechátrali a našlo by sa pre ne zmysluplné využitie. Po avizovanej potrebe
rozšíriť kapacity materskej školy sa
naskytla príležitosť prispôsobiť tieto
priestory potrebám MŠ, i keď to ne-

školákov a vytvorení elokovaného
pracoviska MŠ v priestoroch pavilónu
mimoškolskej činnosti.
Celý proces ale samozrejme nebol
taký jednoduchý a rýchly. Začal už
v roku 2016 opravou strechy. Následne chcela obec žiadať dotáciu z európskych prostriedkov na kompletnú rekonštrukciu daných priestorov,
čo sa nakoniec nepodarilo, a preto
sa vedenie obce rozhodlo uskutočniť postupnú rekonštrukciu z vlastných prostriedkov obce s tým, že
dané priestory bude využívať buď
ZŠ, takisto môžu byť potenciálnou

triedou pre materskú školu alebo by
našli iné vhodné vzdelávacie alebo
športové využitie. Ďalej boli vymenené okná a dvere, o rok vynovená
fasáda a budova zateplená. Prebehli
2 etapy komplexnej rekonštrukcie
vnútorných priestorov, po skončení
bolo postupne dopĺňané materiálne
vybavenie. V roku 2021 bola úspešná
žiadosť o dotáciu, kedy Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR
z rozvojového projektu „Predškoláci“
poskytlo dotáciu vo výške 9 900 € na
vybavenie novej triedy pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania.
Vzhľadom na vyššie uvedené
úspešne zvládnuté výzvy a úskalia
prišiel 25. 8. 2021 pre škôlku nielen Deň otvorených dverí, ale aj „deň
D“, kedy starosta obce spolu s pani
riaditeľkou MŠ mohli za prítomnosti
poslancov zastupiteľstva obce, pani
učiteliek MŠ, detí, rodičov a ďalších
občanov slávnostne prestrihnúť pásku a symbolicky dať nové priestory
MŠ do užívania detičkám. Pán starosta v úvodnom slove všetkých privítal, zhrnul vykonané práce a nákup
vybavenia od roku 2016, do ktorých
obec investovala takmer 150 000 €,
poďakoval úplne všetkým, ktorí sa
na príprave nových priestorov podieľali - podnikatelia a živnostníci,
pani riaditeľka MŠ a pani učiteľky,
zamestnanci obce, poslanci a ďalší... Na záver vyslovil želanie, aby sa
hlavne detičkám v nových priestoroch páčilo a dobre sa pripravili na
prvé kroky v školských laviciach. Následne už boli pozvaní všetci prítomní na prehliadku nových priestorov
v sprievode pani učiteliek. Na konci
pripravila školská jedáleň ako občerstvenie malú ochutnávku nátierok
z ich produkcie.
Mgr. Martin Štvrtecký
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Milí Jabloničania!
Opäť sa k Vám prihováram už
na začiatku nového mesiaca, kedy
naši žiaci a študenti začnú nový
školský rok. Chceme vyprosiť veľa
darov Ducha Svätého všetkým pedagógom a školákom, aby mohli
rozvíjať svoje talenty a schopnosti a okrem nových vedomostí
aby sa zdokonaľovali po všetkých
stránkach ľudského a kresťanského rozvoja.
Letné mesiace a uvoľnené opatrenia nám umožnili ponúknuť
deťom i dospelým viaceré aktivity, ako sme Vás už informovali
v ďalšom farskom občasníku. Sme
radi, že sme mohli pri príležitosti
sviatku svätého Štefana, patróna
nášho kostola a našej farnosti,
zorganizovať opäť po roku farské
popoludnie a nechýbala ani Osuská kapela, ktorá nám spríjemnila
toto podujatie. Ďakujem Igorovi Horníkovi a jeho kolektívu za
navarenie výborného guľáša. Ponúkame Vám niekoľko fotografií
z tohto podujatia.
Mesiac september 2021 je dôležitý pre Slovensko aj pre skutočnosť, že navštívi našu krajinu
Svätý Otec František. Do Šaštína
sa viacerí chystáme autobusom

na svätú omšu s pápežom, kedy
slávime sviatok Sedembolestnej
Panny Márie. V rámci prípravy na
túto výnimočnú historickú udalosť

sme pripravili pre našich farníkov
Mariánske jablonické trojdnie od
3. do 5. septembra, ako ste sa už
dozvedeli z farského občasníka.

8

NAŠA JABLONICA / júl - august 2021 / www.jablonica.sk

vľdp. Jozef Garaj, kňaz z rehole
vincentínov z Bratislavy. Na záver hodovej svätej omše budú dve
požehnania: kaplnky Panny Márie
zázračnej medaily a v dedine požehnanie obnovenej sochy svätého Jána Nepomuckého. Budeme
radi, keď na svätú omšu prídu aj
krojovaní.
Prajem Vám na príhovor Panny
Márie veľa zdravia a Božieho požehnania, aby sme všetci stále zakusovali, aký dobrý a láskavý je
náš Pán a aké veľké a obdivuhodné sú jeho diela.
Roman Stachovič
jablonický farár

PÚŤ DO RÍMA
Posledný augustový týždeň, od
23. do 28. augusta, sa jablonickí
a skalickí pútnici vydali autobusom na púť do Talianska, aby si

Na konci mesiaca budeme sláviť naše jablonické hody, najbližšiu nedeľu po sviatku svätého
Matúša, apoštola a evanjelistu.

Srdečne Vás preto pozývam na
hodovú svätú omšu v nedeľu, 26.
septembra o 11.00 h., naším hosťom a hlavným celebrantom bude

prehĺbili svoju vieru a stretli sa
so Svätým Otcom. Zo Skalice sa
púte zúčastnil aj pán kaplán –
novokňaz Filip Majdan. Mali sme
dobrých a spoľahlivých šoférov
autobusu, manželov Klasovitých
z Moravy.
Prvou zastávkou bolo mesto
Padova, kde sme aj prenocovali. Toto historické a univerzitné mesto preslávil svätý Anton
Paduánsky, ktorého relikvie sa
nachádzajú v nádhernej bazilike,
jemu zasvätenej. Navštívili sme
aj baziliku svätej Justíny a kapucínsky kostol a kláštor, kde žil
a kde je neporušené telo svätého Leopolda Mandiča.
Cestou do Ríma sme sa zastavili v Cascii, kde sa nachádza svätyňa svätej Rity. V Ríme
sme boli ubytovaní neďaleko
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Vatikánu na Velehrade, v českom
pútnickom dome. Silným zážitkom
bola generálna audiencia s pápežom Františkom v Aule Pavla VI. Tri
dni vo Večnom meste sme využili
na návštevu bazilík, starého Ríma,
navštívili sme aj najznámejšie pamiatky ako Koloseum, Fontána di
Trevi, Španielske schody, Piazza
Navona a iné. Pekným zážitkom
bola aj návšteva baziliky Božského
Srdca a izbičiek, kde býval svätý
don Bosco, kde nám miestny salezián zaujímavým spôsobom priblížil
posledné mesiace života don Bosca.
Na záver púte sme navštívili Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda.
Sme vďační Pánu Bohu za túto
púť, za krásne zážitky a mnohé Božie milosti, ktoré sme mohli získať
a vyprosiť aj druhým.
Roman Stachovič
sprievodca púte

SVÄTEC V NOVOM ŠATE
Mnohým pozorným očiam našich občanov určite neuniklo, že na križovatke Svätojánskej ulice je niečo inak.
Áno, zjavil sa tam svätý. Teda o duchovné zjavenie
v pravom slovazmysle nejde, ale svätec sa tam skutočne
objavil, konkrétne socha svätého Jána Nepomuckého.
Ešte v minulom roku dostal od obce zákazku na reštauráciu barokovej sochy a jej podstavca náš spoluobčan
reštaurátor Mgr. art. Mgr. Ivan Pilný v rámci postupnej obnovy sakrálnych pamiatok v obci. Vďaka talentu pána Pilného je socha krásne zreštaurovaná v úplne
novom „šate“. Treba najmä oceniť vlastný vklad autora, nakoľko socha má niektoré prvky úplne nové alebo
staronové, ktoré vychádzajú samozrejme z odborného
historicko-technického posudku reštaurátora. Obec sa
bude určite snažiť o zápis sochy do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, nakoľko tento status dáva pamiatkam úplne iné postavenie z hľadiska ich samotnej
ochrany, ale najmä možností údržby a obnovy v budúcnosti. Taktiež je zámerom vedenia obce zreštaurovať
a obnoviť všetky sakrálne pamiatky v obci, ako sa už aj
v súčasnosti postupne deje.
Bližšie informácie o sochárskom diele a detaily o obnove určite rád osobne predstaví p. Pilný počas krátkej pobožnosti po hodovej svätej omši, ktorú organizuje pán
farár Roman Stachovič, a na ktorú vás už teraz srdečne
pozývame.
O sv. Jánovi Nepomuckom podľa I. Pilného: „Sv. Ján
Nepomucký bol v barokovom období 18. storočia bezpochyby najvýznamnejším svätcom Strednej Európy. Bol
ochrancom viery proti svetskej moci, ochrancom dobrého mena, spovedného tajomstva, ideálom dokonalého
kňaza, bol patrónom viacerých krajín (Čechy, Bavorsko)
a miest (Mníchov, Pasov). Stal sa druhým patrónom jezuitov i Habsburgov a z tejto pozície bol veľmi obľúbeným svätcom v protireformačnom ťažení barokového
umenia v službách katolíckej viery. Pre svoju mučenícku
smrť utopením – hodený z mostu do Vltavy – sa stal
ochrancom v oblastiach, ktoré nejako súviseli s vodným živlom. Bol patrónom proti povodniam i suchám,
ochrancom viacerých povolaní (mlynárov, prievozníkov, lodníkov a pltníkov) a mostov. 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.“
Mgr. Martin Štvrtecký
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PRIJATIE JUBILANTOV
A MANŽELSKÝCH PÁROV
Po dlhom čase rôznych obmedzení
stretávania sa, využili sme v tomto
roku spoločné stretnutie jubilantov
a jubilujúcich manželských párov.
Slávnostné prijatie sa uskutočnilo dňa 27. augusta 2021 v obradnej
sieni obce.
V tomto roku máme spoluobčanov,
ktorí sa dožili 80, 85 a 90 rokov. Zo
zdravotných dôvodov nemohli prísť
všetci. Našej slávnosti sa zúčastnili
iba niektorí 80 roční jubilanti: Valentín Žák, Mária Jánošíková, Karol
Perička, Peter Gróf a Anna Oslejová.
Starosta obce Ing. Silvester Nestarec zablahoželal našim jubilantom,
a vyslovil im poďakovanie za celoživotnú prácu a zaželal im ešte veľa

zdravia a spokojnosti do ďalších rokov.
Starosta obce zablahoželal aj jubilujúcim manželským párom k ich
zlatej a smaragdovej svadbe. Vyslovil im obdiv a poďakovanie za roky,
ktoré prežili v spoločnom manželstve. Aj im poprial, aby roky, ktoré
majú pred sebou boli naplnené šťastím a pevným zdravím.
Zlatú svadbu oslávili: Štefan a Marta Jánošovci, Ľubomír a Františka
Valentovci, Miroslav a Margita Šmidtovci, Ján a Želmíra Jurkovci, Jozef
a Emília Vandeliovci, Jozef a Marta
Ovečkovci, Pavel a Lýdia Mihálovci,
Aladár a Mária Vrábelovci.
Smaragdovú svadbu oslávili: Jozef

a Lýdia Horváthovci, Pavol a Jaroslava Pšenkovci, Oliver a Ružena Hološkovci.
Diamantovú svadbu oslávili: Ľudovít a Mária Oravcovci, ktorí sa zo
zdravotných dôvodov nezúčastnili.
Touto cestou im srdečne blahoželáme za krásnych 60 rokov spoločného
života.
Všetci jubilanti a manželské páry
sa podpísali do pamätnej knihy obce
a prevzali si kvety a upomienkový
darček. V podaní ZPOZ-u si vypočuli priliehavé básne a pekné ľudové
piesne. Pri malom občerstvení spomínali na prežité roky.
Anna Dingová, ZPOZ

POĎAKOVANIE
Vedenie našej obce si spomenulo na svojich seniorov už niekoľkokrát a po dlhej pandémií bolo možné sa
s nimi stretnúť. A nielen tak jednoducho, ale slávnostne. Dňa 27. augusta 2021 predstavitelia obce pozvali
jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili 80 rokov svojho života a manželské páry, ktoré v tomto roku dovŕšili
50. výročie sobáša - čiže zlatú svadbu a ešte staršie manželské páry, ktoré dovŕšili 55. výročie sobáša –
diamantovú svadbu. Zhromaždili sa v sobášnej sieni a tu ich privítal starosta obce Ing. Silvester Nestarec.
V dojímavom príhovore im zablahoželal k jubileám a ocenil ich prácu v obci, v rodinách a v spoločnosti. Svojim podpisom v obecnej kronike potvrdili svoju účasť a prijali od pána starostu kytičku kvetov a milý darček.
Spoločne si všetci pripili šampanským a šikovné pracovníčky obecného úradu ich ponúkli sladkými maškrtami. Posedeli si v príjemnom rozhovore medzi sebou. Tejto slávnosti som sa zúčastnila i ja s manželom. Verím,
že môžem nielen za nás, ale i za všetkých oslávencov, srdečne poďakovať pánovi starostovi a všetkým, ktorí
slávnosť zorganizovali. Cítili sme sa veľmi dobre a príjemne. Ešte raz vyjadrujem úprimnú vďaku za prejavenú
pozornosť nám najstarším.
Mgr. Lýdia Horváthová
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POSEDENIE JUBILANTOV
V KLUBE DÔCHODCOV

foto: Jozef Krutý st.

Krásnych životných jubileí sa
v roku 2020 dožilo 20 a v tomto
roku 15 členov Jednoty dôchodcov.
Dňa 16.júla 2021 pripravil výbor
pre nich spoločné slávnostné posedenie. Keďže činnosť organizácií bola
obmedzená z dôvodu pandémie, využili sme čas, aby sme mohli našim

jubilantom zablahoželať a poďakovať
sa za ich celoživotnú prácu. Jubilantom sa básňami a milým slovom
prihovorila Anna Dingová. Jubilanti si prevzali kvet, srdiečko z lásky
a nechýbalo ani chutné a bohaté
občerstvenie, ako aj dobrá nálada
a spomínanie.

Tento rok sme teda začali milým
stretnutím. Chceli by sme našu činnosť opäť obnoviť, no bude to závisieť aj od aktuálnej situácie, ktorá je
stále spojená s pandémiou a možnými obmedzeniami.
Anna Dingová, JD

foto: Jozef Krutý st.
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PRÍJEMNÝ DEŇ PRI PETANGU

V tomto období rôznych obmedzení sme sa aj my seniori potešili
priaznivej situácii, aby sme sa mohli
stretnúť a v tomto prípade si aj zašportovať. Naša ZO JDS Jablonica
zorganizovala v miestnom parku 13.
augusta 2021 oblastný turnaj seniorov v petangu. Petang je výborným
relaxom pre seniorov, keďže nie je
namáhavý a ponúka priestor na spoločné stretnutia, príjemný rozhovor,
ale aj aktívny odpočinok. Na spoločné súťaženie sa tešilo 30 seniorov
zo ZO JDS Hradište pod Vrátnom,
Prietrž, Cerová, Prievaly a Jablonica.
Súťažilo sa v kategórii ženy a muži.
Prítomných súťažiacich ako aj divákov privítala naša predsedníčka pani
Kvetka Otépková. Srdečne privítala
aj starostu obce Ing. Silvestra Nestarca a predsedníčku OV JDS Senica
Máriu Jamriškovú. Hlavný rozhodca
Ing. Anton Švarc oboznámil súťažiacich s pravidlami hry. Po vylosovaní
poradia sa hráči presunuli na hru.
Družstvo žien súťažilo pod vedením
pani Márie Liškovej a Mudr. Oľgy
Švarcovej, družstvo mužov riadil Ing.
Anton Švarc a Ing. Vladimír Šimek.
Športové
zápolenie prebiehalo v priateľskom duchu, napätie sa
stupňovalo s pribúdajúcimi odohranými zápasmi. Zvíťazili všetci, ktorí sa aktívne zapojili a niečo urobili
pre svoje zdravie. A kto postúpil na
Okresné kolo športových hier seniorov do Senice?

Ženy:
1. miesto Marta Kúdelková Hradiš
te pod Vrátnom
2. miesto Marta Majerská Prietrž
3. miesto Anna Michalicová Cerová
4. miesto Mária Drahošová Hradiš
te pod Vrátnom
Muži:
1. miesto Marián Bílik Prievaly
2. miesto Vladimír Tužinský Prie
valy
3. miesto RNDr. Miroslav Holubec
Jablonica
4.miesto Milan Blažek Prietrž
Všetci umiestnení na prvých troch
miestach boli ocenení medailou
a drobným darčekom, umiestnení na
4.mieste dostali cenu útechy.
V peknom prostredí nášho parku
sme sa cítili príjemne, prialo nám aj
počasie, nechýbalo ani malé občerstvenie, potešili sme sa aj prítomnosťou povzbudzujúcich.
A keďže v parku boli prítomné aj
deti, mohli sa zapojiť do rôznych
hier, ktoré pre nich pripravila naša
členka pani Oľga Šimková. Všetky
prítomné deti dostali sladkosti.
Pri chutnom občerstvení, ktoré si
súťažiaci pochvaľovali sme v družnom rozhovore ukončili naše spoločné stretnutie.
Naša organizácia sa dobre zhostila športovej akcie aj vďaka našim
sponzorom. Ďakujeme predovšet-

kým Obci Jablonica, DHZ Jablonica, ale aj ostatným nemenovaným
sponzorom a priaznivcom seniorov.
Verím, že nielen seniori, ale aj
všetci by sme sa potešili situácii bez
obmedzení, aby sme mohli aktívne
pokračovať v našej činnosti a pripravovať pre našich členov rôzne zaujímavé akcie.
Anna Dingová, JD
foto: Rudolf Krchňavý

JEDNOTA
DÔCHODCOV
PRIPRAVUJE
Ak nám to pandemická situácia dovolí, chceli by sme počas
našich hodov 25. a 26. septembra 2021, pripraviť v Klube
dôchodcov malú výstavku plodov našich záhrad.
Preto aj touto cestou prosíme našich členov, aby sa zapojili a už teraz rozmýšľali, čo by
na výstavku poskytli. Samozrejme privítame vystavovateľov aj nečlenov.
V piatok 24.9. budeme preberať výpestky od 14.00 hod.
v miestnosti klubu.
Za spoluprácu vopred ďakuje výbor JD.
Anna Dingová
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FS „JABLONIĆANKA“
Krásna, slnečná sobota bola ako
stvorená na kultúrne podujatia.
14. augusta boli v obci Brodské
hody. Mladí folkloristi z Brodského
sa snažia oživiť ľudové tradície a na
hody usporiadali sprievod krojovancov po obci a hodovú zábavu. Keďže
pozvali aj našu FS „JABLONIČANKA“,
s radosťou sme sa zúčastnili v sprievode aj na zábave. Privítala nás pani
starostka Anna Krídlová a s obdivom sa vyjadrila o našich krojoch.
Zábava sa začala vystúpením mladých folkloristov z Brodského, ktorým závidíme, že sa toľko mládeže
zapája a obliekajú sa do krojov. Tie
sú skromnejšie ako naše, ale veľmi
pekné. Večer hrala DH ŽADOVJÁCI s Oľgou Baričičovou. Prežili sme
krásny sobotný večer, zaspievali
sme si a zatancovali. Fotografa nám
robil Jozef Krutý a našu skupinu
omladila v kroji Elenka Jamrichová.
Chceme sa zúčastniť v čo najväčšom

počte v krojoch aj na hodovej omši
v Jablonici a prosíme občanov, aby
sa pridali, lebo aj pán farár vyzýva k účasti v krojoch. Dúfajme, že

počasie nám bude priať a budeme
môcť ukázať ženské, pánske a detské skvosty – jablonické kroje.

vote našich predkov, privítali by sme
iniciatívu zo strany školy, že by mohli
využívať niektoré vyučovacie hodiny
/hudobná, výtvarná výchova atď./
priamo v pamätnej izbe. Veríme, že
aj pre žiakov by to bolo spríjemnenie vyučovacej hodiny. Vieme im aj
týmto spôsobom poskytnúť a rozšíriť ich vedomosti o tradíciách našich
predkov.
Dňa 10.júla 2021 navštívili našu
Pamätnú izbu redaktori RTVS Slo-

venský rozhlas a Na Záhorí. sk, ktorí
ju prostredníctvom médií predstavili
širokej verejnosti. Izba sa im veľmi
páčila, boli milo prekvapení, že sa
nám podarilo získať od našich občanov toľko vzácnych exponátov. Celú
nahrávku je možné si pozrieť na
stránke Na Záhorí.sk. Ďakujeme im
za návštevu i sprostredkovanie našej Pamätnej izby v Jablonici.

Anna Nemečkayová

BLAHOŽELÁME
Dňa 22.6. 2021 som sa zúčastnil
slávnostného odovzdávania vyznamenaní Rad sv. Floriána, ktoré
sa konalo v Dome DPO SR v Bratislave. Medzi 26 ocenenými hasičmi z celého Slovenska bola aj
naša členka DHZ Jablonica Anna
Dingová. Z rúk prezidenta DPO SR
Pavla Ceľucha si prevzala vyznamenanie Rad sv. Floriána. Ocenenie jej bolo udelené za dlhoročnú,
aktívnu a záslužnú prácu, ktorú
vykonala v dobrovoľnej požiarnej
ochrane. Srdečne jej blahoželáme
k oceneniu a ďakujeme jej za aktívnu činnosť nielen v našej DHZ,
ale aj v okresnej organizácii DPO
Senica.
Ing. V. Šimek
predseda DHZ

PAMÄTNÁ IZBA
Aj naša Pamätná izba v čase pandémie bola málo využívaná. No predsa
sme v nej privítali aj individuálnych
návštevníkov a kolektívy. Mesiac jún
2021, teda záver školského roka ju
navštívili deti z MŠ a žiaci I. a II. stupňa ZŠ. Boli sme milo prekvapené, že
hlavne žiaci I. stupňa sa aktívne zapájali do rozhovoru a správne odpovedali na naše otázky, ktoré sa týkali
vystavených predmetov. Aby sa žiaci
čo najviac dozvedeli o zvykoch a ži-

Anna Dingová
Anna Kováčová
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JABLONICKÝ PIVOVAR
Od udelenia výsady varenia piva,
mala Jablonica okrem trhového
práva, aj právo varenia a predaja
piva. Dokumenty o varení a predaji
piva, ktoré sa mi podarilo získať,
pochádzajú z roku 1784 a je to sumárny výťah ako aj polročný účet
pivovaru.
Budova neskôr slúžila ako sklady, škola, aj obytné priestory.
V roku 1985 sme boli zaradený
ako obec do skrášľovania. Pri návrhu POZ bol pivovar odsúdený na
asanáciu. S týmto som nesúhlasil.
Po dohode s predsedom chovateľov
a členom rady p. Jurajom Brijákom
začali chovatelia z rekonštrukciou
predmetnej budovi.
Niekto múdry kedysi povedal, že
človek by si mal za života podľa vlastných možností a schopností
vytvoriť pamätník na ktorý by pohľad mal pripomínať jeho meno. Pri
pohľade na terajší stav „ pivovaru“ si spomínam koľko hodín práce
a úsilia museli chovatelia pod vedením p. Brijáka vynaložiť „ Česť jeho pamiatke „.
Objekt po rekonštrukcii slúžil na výstavy, ktoré organizovali chovatelia pre občanov Jablonice , ale aj
celý okres.
Jozef Krutý st.
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SPOMIENKA NA SNP
Pri príležitosti výročia jednej z najväčších udalostí slovenského národa
- Slovenského národného povstania, si starosta obce uctil symbolicky všetky obete padlých pri SNP
položením venca na hrob partizánky
Anny Michlovej na rímskokatolíckom
cintoríne.
Hrôzy vojny sú z roka na rok ča-

sovo ďalej, taktiež neustále medzi nami ubúdajú pamätníci týchto
udalostí, a práve o to je dôležitejšie
nezabúdať, ale pripomínať si hrdinské činy a vážiť si mier. 2. svetová
vojna a SNP sú dostatočne veľkým
mementom...
Mgr. Martin Štvrtecký

SPOLOČENSKÁ KRONIKA v mesiacoch júl - august 2021
JUBILANTI:
70 rokov: Jaroslav Krchňavý, 		
Viera Horkavá,
Margita Králiková, 		
Marta Jánošová,
Milan Krchňavý,
Anna Galbová
75 rokov: Viliam Markovič

80 rokov: Karol Perička,
Peter Gróf
85 rokov: Anna Mičová

NARODENÍ:
Terézia Vávrová,
Laura Kubová

ZOSNULÍ:
Radoslav Kozánek
vo veku 39 rokov,
Ján Vrablic
vo veku 35 rokov,
Miroslav Oravec
vo veku 62 rokov,
Helena Kučerová
vo veku 88 rokov

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom
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