Naša Jablonica
ROČN XVII
ROČNÍK
SLOVO STAROSTU
Vážení spoluobčania.
V súvislosti s jarným upratovaním obce a akciou „Čistý
chotár“ by som chcel zdôrazniť pár myšlienok. V prvom
rade by som chcel apelovať na občanov, aby dbali na
svoje okolie a správali sa k nemu ako k svojmu, lebo je
to naša spoločná
poločná vizitka. Bohužiaľ musím skonštatovať,
že stále sa k svojmu okoliu správame nezodpovedne ba
až macošsky a množstvo odpadu, ktoré bolo
pozbieraného po chotári bolo zarážajúce. Ale tu si treba
uvedomiť, že sa jedná len o jednotlivcov, ktorí takto
„zaprasujú“ okolie a prírodu okolo nás. Niektorých
máme identifikovaných, jednali sme s nimi a zatiaľ sme
všetko riešili dohovorom, resp. povinnosťou odstrániť
nezákonne umiestnený odpad. V druhom rade chcem
upozorniť, že v budúcnosti budeme musieť postup
a postihy
stihy sprísniť, budú sa ukladať finančné sankcie
a mená vinníkov budú zverejnené. Takisto máme zámer
na kritické miesta umiestňovať fotopasce, neskôr
kamery. Je to postup nepopulárny, ale za tohto stavu
potrebný, nakoľko likvidácia nezákonne uloženého
odpadu je financovaná z rozpočtu obce nemalými
finančnými prostriedkami. Teda z peňazí nás všetkých
platíme nedisciplinovanosť a hlúposť jednotlivcov.
Preto by som chcel apelovať na všetkých, aby si vstúpili
do svedomia a snažili sa uchovávať náš chotár v čistote
a poriadku. Veď predsa by sa u aspoň troška
civilizovaných osôb nemalo stať, aby necelý mesiac po
vyčistení chotára občan vyviezol na cestu za cintorín
smerom na Osuské opäť plné vrece odpadu. Meno
občana nám je známe, zatiaľ ho zverejňovať
nebudeme, býva na ulici Hurbanova, odpad vyviezol 29.
4. 2015. Bolo by od neho čestné, aby si odpad tak, ako
ho tam doviezol, aj odviezol....
V neposlednom rade chcem zdôrazniť, že od budúceho
roka bude platiť nový zákon o odpadoch, ktorý okrem
iného bude za určitých
h okolností považovať nezákonné
uloženie odpadu za trestný čin a všetky postihy budú
sprísnené.
Čo sa týka zberného dvora v Jablonici, ten by mal byť
otvorený v priebehu tohto roka, čakalo sa na schválenie
nového zákona o odpadoch,
ktorý zavádza veľké
zmeny v problematike odpadov a nakladania s nimi
a teda aj v režime fungovania zberných dvorov.
Účinnosť tohto zákona bola posunutá až od 1. 1. 2016
a tým sa troška oneskoruje i otvorenie zberného dvora.
Ale treba si uvedomiť, že tento nevyrieši problematiku
čiernych skládok, nakoľko do zberného dvora môžu byť
ukladané len presne stanovené druhy odpadu a nie
komunálny zmesový odpad, ktorý je vo väčšine
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prípadov predmetom nelegálnych skládok. Do zberného
dvora budú môcť byť za určených pravidiel ukladané
len schválené
chválené druhy odpadu, a to sklo, plasty, papier,
šatstvo a opotrebované pneumatiky, teda odpad, ktorý
je v súčasnosti raz za mesiac vyvážaný Technickými
službami (sklo, plast),, odpad, ktorý možno dávať
do
kontajnerov
v obci
(šatstvo,
papier)
a opotrebované
né pneumatiky,
pneumatiky ktoré možno vyvážať
do lokality na Pláňave.. Je dôležité si uvedomiť, že
odpad treba separovať a takto ho aj ukladať. Zmesový
komunálny odpad z domácností po vyseparovaní
treba ukladať do popolníc.
popolníc Čo sa týka železného
šrotu, v obci sú dve zberne,
zberne stavebný odpad a suť
možno voziť do kameňolomu Trstín a Buková,
bioodpad (pokosená tráva a pod.) do lokality na
Pláňave, haluzovinu na pílu firmy ADO-Service,
ADO
s.
r. o. pri železničnej stanici,
stanici čiže každý odpad má
svoje miesto, ktoré
určite nie je pri ceste
v priekope za dedinou.
Týmto by som chcel poďakovať všetkým občanom,
ktorí sa zúčastnili čistenia chotára, ktorí spolupracujú pri
odhaľovaní nelegálnych skládok a ich „autorov“
a ktorým nie je ľahostajný osud nášho okolia
a v neposlednom rade i tým všetkým, ktorí odpad
zneškodňujú predpísaným a legálnym spôsobom
a dodržujú dané pravidlá.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Aktivity v obci
Tak, ako som sľúbil v minulom čísle Našej Jablonice,
dovoľte mi, aby som vás informoval o realizovaných
a pripravovaných aktivitách obce, zameraných okrem
iného i na zlepšenie životných podmienok občanov
Jablonice.
Na konci mesiaca apríl sme začali s rekonštrukciou
a modernizáciou
verejného
osvetlenia
v obci.
Vymenených bude celkovo takmer 300 svietidiel, teda
v celej obci a ukončenie rekonštrukcie je plánované
približne na polovicu mája. V tomto období prebieha aj
výstavba bezbariérového vstupu do domu kultúry, ktorá
je financovaná z rozpočtu
u obce. Ďalšou aktivitou
v tomto priestore bude aj revitalizácia celého
priestranstva pred domom kultúry, ktorú plánujeme na

letné mesiace. Tým sa celé priestranstvo pred domom
kultúry stane krajším, modernejším a estetickejším.
V miestnom
parku
sa
v súčasnosti
dokončuje
rekonštrukcia budovy šatní, bufetu a sociálnych
zariadení TJ Tatran Jablonica. Verím, že športovci
a návštevníci športových podujatí sa budú vo
vynovených priestoroch cítiť dobre. V tejto lokalite je
naplánovaná aj celková revitalizácia historického parku,
prvou etapou je geodetické zameranie parku,
inventarizácia drevín a spracovanie odborného posudku
oplotenia parku. Na uvedené činnosti nám bola
poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR. Súčasťou
uvedenej aktivity je i ďalší pozitívny prvok, a to
zamestnanie
šiestich
dlhodobo
nezamestnaných
občanov Jablonice, na čo boli poskytnuté finančné
prostriedky zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu SR na podporu zamestnanosti
uchádzačov
o zamestnanie
a znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho
dedičstva
v rámci národného projektu „Zapojenie
nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 3“.
Čo sa týka kultúrnych a spoločenských aktivít, tak pri
príležitosti MDŽ nám v kultúrnom dome zaspievali
spevácke zbory z obce Březí u Mikulova a ochutnali sme
spolu s nimi i kvalitné vínko z tohto regiónu. Prítomným
občanom sa podujatie veľmi páčilo, škoda, že sa ho
nezúčastnilo viac občanov. Prvého mája sme zrealizovali
podujatie „Majáles“ za účasti superstáristky Barbory
Balúchovej a moderátora Mira Fančoviča, ktoré bolo
finančne
podporené
dotáciou
z Trnavského
samosprávneho kraja. Obohatili sme aj knižničný fond
našej obecnej knižnice a nakúpili sme knihy v hodnote
248 €. Všetky tieto investičné i kultúrno - spoločenské
akcie si vyžadujú okrem finančného krytia i veľa
kvalitnej a najmä odbornej práce, času a entuziazmu zo
strany pracovníkov obecného úradu, čo nie vždy si
všetci občania uvedomujú...
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Z rokovania zastupiteľstva
2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo
19. 03. 2015. Rokovanie viedol Ing. Silvester Nestarec,
starosta obce. Prítomných bolo 9 poslancov
a kontrolórka obce.
OZ schválilo:
- volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra
v zložení Ing. Jaroslav Stanek predseda, Ing. Libor
Dohnálek člen, Ing. Jozef Vulgan člen,
- 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica
v roku 2015,
- nasledovnú výšku dotácií z rozpočtu obce Jablonica na
rok 2015: Jednota dôchodcov 300 €, Slovenský zväz
chovateľov 500 €, Únia žien 400 €, Poľovnícke
združenie 400 €, Slovenský zväz záhradkárov 300 €,
Kynologický klub Barvínek 450 €, Kynológia Jablonica
700 €, Klub slovenských turistov 600 €, Rodičovské
združenie pri ZŠ Jablonica 400 €, ŠK Jablonica 550 €,
Dostihové stajne KT-obal a ELPAM Jablonica 0 € -

nespĺňa podmienky VZN č. 3/2012. Celková výška
schválených dotácií je 4 600 €.
Inventarizačnú
správu
o výsledku
fyzickej
a dokladovej inventarizácie majetku, pohľadávok
a záväzkov obce Jablonica k 30. 11. 2014,
- zámer kúpy osobného motorového vozidla pre potreby
Obecného úradu Jablonica do hodnoty 13 000 €,
- na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob
prevodu vlastníctva – časť pozemku registra C KN parc.
č. 862/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 90 m2 v
katastrálnom území Jablonica žiadateľovi Jozefovi
Štellárovi za cenu 135 €,
- na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob
prevodu vlastníctva – časti registra C KN parc. č. 346/2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2 317 m2 , ktorá je vyznačená na GP č. 004-1/2015 ako
novovytvorený pozemok p. č. 346/6, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2
v katastrálnom území Jablonica žiadateľom Romanovi
Otépkovi a manželke Michaele za cenu 20 €,
- na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom
majetku obce – nebytové priestory v budove materskej
školy č. súp. 759 vo výmere 41 m2, žiadateľovi
Dušanovi Šullovi z dôvodov hodných osobitného
zreteľa,
- na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom
majetku obce – nebytové priestory v budove materskej
školy č. súp. 759 vo výmere 17,57 m2 žiadateľovi
Monike Masárovej z dôvodov hodných osobitného
zreteľa,
- redakčnú radu dvojmesačníka Naša Jablonica
v zložení: Ing. Silvester Nestarec, Ing. Denisa
Kocúriková, Jozef Gaža,
- Štatút obecného kronikára obce Jablonica,
- Prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva v znení účinnom odo dňa 03. 08. 2011 – k §
7 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 5,
- Informatívnu správu o dosiahnutých výchovnovyučovacích výsledkoch za I. polrok školského roka
2014/2015.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 1. riadnom
zasadnutí OZ konanom dňa 16. 01. 2015,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica
a Základnej školy Jablonica k 31. 12. 2014,
- Správu o činnosti Spoločného obecného úradu
v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku za rok 2014.
OZ zvolilo:
- za hlavného kontrolóra obce Jablonica Martu
Hazuchovú.
OZ určilo:
- deň 01. 04. 2015 ako deň vzniku pracovného pomeru
a nástupu do práce hlavného kontrolóra,

2

- hlavnému kontrolórovi pracovný úväzok 0,2 a určuje
plat v zmysle § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo
výške 265 €.
OZ súhlasilo:
- v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s vykonávaním zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Jablonica pani Marty Hazuchovej.
OZ zrušilo:
-Uznesenie OZ Jablonica č. 140/2014 zo dňa 06. 10.
2014,
Starosta nepodpísal uznesenie č. 31/2015 - podľa § 13
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov pozastavuje výkon
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jablonici č.
31/2015 zo dňa 19. 03. 2015.
D. Kocúriková

Poľovníckeho združenia, TJ Tatran Jablonica, ŠK
Jablonica, Klubu Slovenských turistov Jablonica,
Združenia Jednoty dôchodcov, Kynologického klubu
Barvínek, Kynológie Jablonica, Únie žien, Zväzu
záhradkárov.

UDIALO SA
Koncert s ochutnávkou v Jablonici
V sobotu, 7. marca 2015 v Dome kultúry Jablonica
privítal starosta obce Jablonica Silvester Nestarec
návštevu spoza rieky Moravy. Pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien zorganizovala obec koncert
mužského speváckeho zboru „Mužáci“ a ženského
speváckeho zboru „Studánka“ z Březí u Mikulova.

Súbor sprevádzal rodák z Jablonice a súčasný starosta
obce Březí Jozef Pavlík. Zbor sa so svojim pásmom
piesní postaral o dobrú náladu oslávenkýň, ale aj ich
polovičiek. V ich podaní si diváci mohli vypočuť piesne
prevažne z juhomoravskej oblasti Podluží. Okrem spevu
sa táto oblasť spája aj s dobrým vínom. Nechýbala teda
ani ochutnávka bielych a ružových vín z Vinářství
Volařík, ktoré v roku 2014 získalo tituly Král vín, Vinár
roku Českej republiky, Champion Mikulovské oblasti.
DK

Upratovanie v chotári
V sobotu, 28. 03. 2015 sa uskutočnilo už po štvrtýkrát
podujatie, ktoré nesie názov Čistý chotár a jeho
vyhlasovateľom je združenie MAS Podhoran. Túto
prospešnú činnosť prišli podporiť všetci, ktorým záleží
na „čistom“ živote v obci. Bolo vytvorených niekoľko
skupín a každá mala na starosti pridelený úsek. Do
čistenia sa pustili členovia združení DHZ Jablonica,

Zapojili sa aj poslanci obecného zastupiteľstva a
pracovníčky obecného úradu. Poďakovanie patrí aj
občanom, ktorí nie sú členmi združení, ale aj tak prišli
pomôcť. Všetkým zapojeným patrí poďakovanie.
DK

Čistý chotár
Naša obec každoročne vyhlasuje očistnú brigádu pod
názvom Čistý chotár.
Musela by sa organizovať brigáda Čistý chotár, keby
sme sa všetci správali k prírode a k nášmu životnému
prostrediu tak, ako sa patrí? Tí uvedomelí nastúpia na
brigádu, aby vyčistili naše okolie od tých, ktorí bez
hanby odpad vyvezú tam, kam nepatrí. Každý dom má
popolnicu, triedime odpad, ktorý sa pravidelne odváža,
ale neporiadku v našom chotári stále pribúda. Kto a čo
sú to za ľudia, ktorí vyvezú odpad do blízkeho okolia?
To im je zaťažké uložiť odpad do popolnice alebo do
vreca na triedený odpad? Od očistnej akcie ubehlo len
niekoľko dní a už sa okraje ciest začínajú zapĺňať
neporiadkom. Niektorí ľudia sú naozaj nepoučiteľní
a veľmi ľahostajní ku všetkému čo ich obklopuje.
Anna Dingová

Oslava 70. výročia oslobodenia obce
V týchto dňoch si mestá a obce pripomínajú jednu
z najvýznamnejších kapitol v histórii nášho národa,
koniec 2. svetovej vojny.
Ani my sme na tento významný deň v dejinách našej
obce nezabudli a 10. apríla 2015 sme pripravili pre
občanov spomienkovú slávnosť pri príležitosti 70.
výročia oslobodenia našej obce.
Už sedemdesiaty rok sa deň čo deň prebúdzame do
mierového rána. Naši predkovia žijúci v období vojny
túžobne očakávali deň, ktorý by im konečne priniesol
slobodu. A predsa prišiel. Po hrôzach vojny zasvietilo
slnko slobody aj nad našu Jablonicu 6. apríla 1945.
Ako spomenul starosta obce Ing. Silvester Nestarec
v slávnostnom prejave, že sa nedá zabudnúť na tých,
ktorí padli v bojoch alebo zahynuli v koncentračných
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táboroch. Boli medzi nimi aj naši rodáci ako je Albert
Vojtech Horváth, Anna Michlová, Ladislav Šeliga, Jozef
Hazucha, Štefan Štefík, Jozef Zúbek a iní. Všetkým,
ktorí v boji za našu slobodu položili svoje životy, ktorí
s nasadením svojho vlastného života v ňom bojovali,
patrí naša úcta. Všetci si zaslúžili spomienku, úctu
a vďaku. Navždy sa budú ako strieborná niť tiahnuť
dejinami našej obce.
Bolesťou, krvou a utrpením je vykúpených 70 rokov,
ktoré my žijeme v mieri. Slovo mier. Akosi nám
zovšednieva. Berieme ho ako samozrejmosť. Nad jeho
obsahom rozmýšľame často len pri slávnostných
príležitostiach. Jednoducho, zvykli sme si na mier. Na
jednej strane je dobre, že mladá generácia nezažila
vojnu na vlastnej koži. Na druhej strane je potrebné
neustále pripomínať, ako ťažko sa mier rodil, čo všetko
sedemdesiatym slobodným rokom predchádzalo.
Cez spomienky na vojnové roky sme si pripomenuli
významné výročie oslobodenia našej obce. Vzdali sme
úctu i vďaku všetkým padlým, ktorí položili životy za
našu slobodu.
Touto cestou ďakujem aj pánovi Vladimírovi Jánošíkovi,
ktorý v našom programe účinkoval so svojimi
spomienkami ako priamy účastník vojnových dní.
Ďakujem aj občanom, ktorí mu ochotne poskytli
spomienky na časy vojny, ktoré osobne prežili, ako aj
členom ZPOZ-u, ktorí sa do programu zapojili. Na záver
sme položili veniec vďaky k pomníku padlých.

Oslava 70. výročia oslobodenia našej obce by si však
bola zaslúžila väčšiu účasť našich občanov. Ale my sme
už raz takí.
Anna Dingová, ZPOZ

Tu sme si mohli vypočuť piesne v podaní Záhoráčky
Barbory Balúchovej a Mira Fančoviča. Ďalej nám do
podvečerných
hodín
hrali
a spievali
muzikanti
z Osuského.
DK

Vydarená Jablonická desiatka
V sobotu, 2. mája 2015 sa konal 4. ročník bežeckých
pretekov Jablonická desiatka – Memoriál Felixa Rímeša.
Preteky sa niesli v znamení pekného počasia, dobrej
atmosféry, kvalitných výkonov a prekonaných traťových
rekordov. V detských, juniorských a dorasteneckých
kategóriách odštartovalo 236 účastníkov. V hlavných
pretekoch odštartovalo 226 dospelých. Ženy a Muži 70
bežali trať dlhú 4 km. Až šiestim ženám sa podarilo
zabehnúť túto trať pod 16 minútovú hranicu.
Najrýchlejšou z pomedzi 68 žien na trati bola Zita
Kácser z Benedek Teamu Hungaria s časom 13:04,
druhá dobehla Ľubomíra Maníková z AK Spartak
Dubnica s časom 13:36 a tretia Lucia Janečková s BMCS
BA 13:45. Z Jabloničaniek bola najrýchlejšia Blažena
Kocúriková s časom 15:38, ktorý jej zabezpečil 1.
miesto v kategórii Ženy 45 a 6. miesto v absolútnom
poradí.

Máj, máj zelený
Máj, mesiac lásky sa nesie v znamení stavania májov.
Symbol sviatku, máj, nám už tradične aj v Jablonici 1.
mája 2015 ručne postavili naši dobrovoľní hasiči.
Stavanie mája v centre dediny bolo sprevádzané
známymi piesňami v podaní osem člennej hudobnej
skupiny z Osuského. Po úspešnom postavení stužkami
vyzdobeného mája sa zabáva presunula do dvora
obecného úradu.

Najlepšie Jabloničanky: B. Kocúriková, M. Martišová, D. Rybanská, B.
Zavadilová
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Na trati dlhej 10 kilometrov bojovali medzi sebou
o prvenstvo bežci z Kene. Zvíťazil Joel Main Mwangi
(30:03), ktorý porazil Henryho Kenboia (30:18) o 15 s.
Záhorák Jakub Valachovič (AC Malacky) sa s časom
33:43 umiestnil na 3. mieste. Najlepším Jabloničanom
na 10 km bol Tomáš Zavadil, ktorému patrilo 21. miesto
v absolútnom poradí z celkovo 149 bežcov.
DK

Na slovíčko s ...
dlhoročným
dobrovoľným
hasičom
Ivanom
Janovcom,
držiteľom
najvyššieho
vyznamenania
Dobrovoľnej
požiarnej
ochrany Slovenskej republiky.
1. Kedy a prečo ste sa
rozhodli stať
dobrovoľným hasičom?
V roku 1964 som prišiel
prvýkrát do styku s hasičmi.
Ako žiak som v čase dozrievania obilia so spolužiakmi
strážil porasty okolo železnice, aby po prejdení parnej
lokomotívy nevznikol požiar skoro zrelého obilia.
Oficiálne som sa stal dobrovoľným hasičom až v roku
1976. Hoci už v roku 1972 som opravoval hasičské autá
a prenosné striekačky. A v roku 1973 som už jazdil
s cisternou Š-706 RTO.
2. Čo všetko sa skrýva za prácou dobrovoľného
hasiča?
Ak je niekto dobrovoľný hasič a k tomu ešte workoholik
ako o mne všetci rozprávajú, aj keď mne sa to tak
nezdá, tak trpí celá rodina. Lebo vždy bolo niečo treba
na zbrojnici, v dedine a tiež v okolitých dedinách,
požiare, povodne, čistenie studní, čistenie ciest, rôzne
opravy a brigády. Tu všade som vždy bol. Niekedy aj na
úkor rodiny, ale bavilo ma to.
3. Koľko ocenení a aké ste už získali počas
pôsobenia v dobrovoľnom hasičskom zbore?
Ak sa pýtate na ocenenia, nikdy som to nerobil kvôli
poďakovaniu alebo oceneniu. Priznávam sa, že mám
problém spomenúť si na tie, ktoré som dostal. Myslím,
že sú to tieto: „Za príkladnú prácu“, „Za zásluhy“, „Za
vernosť“, „Za mimoriadne zásluhy“, „Zaslúžilý člen DPO
SR“, čo je najvyššie možné ocenenie dobrovoľného
hasiča. Toto ocenenie máme v Jablonici dvaja Ing.
Vladimír Šimek a ja. Udeľuje sa členom starším ako 60
rokov za celoživotnú prácu dobrovoľného hasiča.
4. Majú z Vášho pohľadu stále mladí ľudia
záujem o členstvo v dobrovoľnom hasičskom
zbore?
V Jablonici máme to šťastie, že mladí ľudia majú
záujem o prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore. Je to
vidieť aj na hasičskej zbrojnici a okolí. V podstate nás
starších už svojou prácou nahrádzajú o generáciu
mladší. A myslím, že pracujú dobre. Takže, hasiči
v Jablonici sa zapájajú do organizovania rôznych
podujatí v obci. Nespomenul som zámerne meno
žiadneho, lebo by som mohol na niekoho zabudnúť.

5. Zažili ste nejaký „hasičský“ zážitok, o ktorý by
ste sa chceli s čitateľmi podeliť?
Tých zážitkov za tie roky bolo veľa, či už na súťažiach
alebo pri údržbe zbrojnice a techniky. Ale jedna taká
perlička. Nepamätám si už, v ktorom roku to bolo. Pri
povodni v centre obce boli ľudia zúfalí a bol problém
ako sa zbaviť veľkého množstva vody čo tiekla do
dediny. Priekopy porušené – kryté nestačili. Pršalo do
snehu. Voda tiekla od „Vrbičiek“ (spoza družstva) do
dediny. Išiel som sa tam pozrieť len v gumených
čižmách. Videl som ako vody stále pribúda a vytvára si
koryto. Neďaleko boli balíky slamy. Prekladal som ich
v smere vedľa plota JRD. Iba pomocou gumákov a rúk
som k nim nahrnul zem. Voda mala takú silu, že si
vedľa nich vymlela koryto. Začala tiecť poza dvor JRD
až do priekopy, ktorá je za cintorínom. Bolo po
povodni, a ja som si pritom úplne zodral „podpätky“ na
gumákoch. Potom som išiel pre ďalších hasičov
a lopatami sme to ešte upravili. Na základe tejto
skúsenosti som navrhol, aby sa urobila priekopa od
družstva na Arendy.
6. Aké sú Vaše ďalšie záľuby?
Ja mám stále nejakú prácu, aj keď som už na
dôchodku. Mňa baví stále niečo robiť, opravovať, atď..
Pritom ak mi zdravie dovolí, chodím na plaváreň
v Senici na hodinku si zaplávať. Kúpil som si crossový
bicykel, na ňom jazdím po okolitých horských cestách.
Popritom si rád nejaký ten kilometer aj zabehnem.
A tak sa stále snažím hýbať.
Ešte je jedna radosť, a to 4-ročná vnučka. Keď je
treba, tak sa jej venujem, aj keď býva od nás vyše 300
km ďaleko. Vždy hovorím, že na dcéru som nemal času
dosť, lebo bola práca, hasiči, brigády, ale teraz si to
s vnučkou užívam. Občas sa ešte zastavím aj na
hasičskej zbrojnici, aby som videl ako sa darí hasičom.
Ak treba pomôžem, poradím.
DK

Návrat do prítomnosti
Dňa 23. marca 2015
vychádza
vo
vydavateľstve
KICOM
moje
prvé
prozaické
dielo – novela s názvom
Návrat
do
prítomnosti.
Anotácia:
Ondrej
a Juraj
sú
kamaráti
z detstva.
Každý z nich si žije
svojím vlastným životom,
až
kým
Ondreja
nezasiahne nečakané úmrtie v rodine. Rozhodne sa
teda vrátiť naspäť do rodného mesta a zistiť
nevyjasnené okolnosti smrti. Tam sa opäť stretáva s
Jurajom a s jeho bývalou priateľkou Lenkou, ktorá je
zároveň jeho spolužiačkou. Ich vzťahy sa po
Ondrejovom návrate domov nečakane zamotávajú.
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Ukážka z knihy Návrat do prítomnosti:
Sťahovacie auto sa práve vydalo na cestu.
Ondrej sedel vedľa vodiča a hrýzol si spodnú peru.
Robil to vždy, keď nad niečím tuho premýšľal. Ešte
naposledy si obzrel panelové mesto a potom upriamil
zrak na vozovku.
„Pri najbližšej odbočke zahneš doprava, potom
doľava a tam ťa to navedie priamo na výpadovku.
Odtiaľ to už poznáš,“ vysvetľoval Jurajovi.
„Jasné!“ prikývol Juraj a prihlúplo sa usmial. Aj
keď mal prejazdený kus Slovenska, Bratislava ho vždy
privádzala do zúfalstva. Drzí nedisciplinovaní vodiči a
kilometrové
zápchy
ho
dokázali
rozčúliť
do
nepríčetnosti. Teraz bol prekvapujúco pokojný. Tešil sa,
že sa mu kamarát, jeden z mála kamarátov, ktorých
ešte má, sťahuje nazad do rodného mesta. Bude to ako
za starých čias, pomyslel si.
Ondrej mal ale celkom iné myšlienky. Aj keď
boli obe miestnosti v dome po starkej úplne prázdne,
stále si nebol istý, či mu budú stačiť. Pochyboval, či tam
vprace mohutný gauč v tvare L, dva rady stenového
nábytku z masívu, dva stoly, stoličky, posteľ a množstvo
iných vecí, ktoré mu zostali z bratislavského bytu. Ten
mal od začiatku zariadený úplne tak, ako mu ho
nechala kolegyňa Eva, ktorá sa z neho sťahovala do
novostavby. On si prikúpil len nejaké maličkosti.
Vymaľoval, dal položiť plávajúcu podlahu a bez väčších
zásahov sa mohol nasťahovať.
Asi po roku začal randiť s Janou. Spoznali sa
na jednom manažérskom seminári. Okamžite mu padla
do oka. Nízka dlhovlasá bruneta s výraznými
uhrančivými očami a pevným poprsím. Vtedy ešte mala
priateľa, no čoskoro ho poslala k vode a o mesiac sa už
sťahovala k Ondrejovi. Bol to vášnivý bujarý vzťah plný
sexu, hádok a excesov.
Objavil v sebe akési zvláštne dobyvateľské
potreby. Jeho štíhla, dobre stavaná postava mu
predurčovala úspech u žien. Mal v sebe určitý, bližšie
nešpecifikovaný magnet, ktorým ich priťahoval. Nebol
žiaden extra krásavec typu Jamesa Deana či Alaina
Delona, no vyžarovala z neho akási vnútorná charizma.
Nevydržal byť dlhšie s jednou ženou. Bol typ, ktorému
po čase začalo na každej niečo prekážať. S Janou to ale
trvalo prekvapujúco dlho. Možno to bolo tým, že bola
energická, nespútaná, bez dlhého váhania schopná
urobiť hocijakú hlúposť. Vlastne v nej do istej miery
videl sám seba. Z toho však pramenilo množstvo
konfliktov. Rád flirtoval s inými, no neznášal, keď to
robila ona. Úplne sa vyžíval v situáciách, keď sa pri ňom
pristavila nejaká známa. On ju hneď objímal, aj keď
dobre vedel, že Jana na neho neznesiteľne žiarli. Užili si
však aj kopec zábavy. Žúry plné jedla, alkoholu,
končiace nespútaným sexom v cudzom byte. Výlety
loďou po Dunaji, spití pod obraz v nočných rakúskych
baroch, stratení bez peňazí a zodpovednosti, grcanie z
mosta rovno do vody, roztečený mejkap a boj o
poslednú cigaretu. I takto vyzerali ich spoločné víkendy.
„Mieniš z postele aj vyliezť?“ skríkla nahnevane
Jana a obliekla si sveter. Očividne sa niekam chystala.

Bola na neho poriadne nahnevaná. Škrelo ju, že on sa
minulú noc niekde opil a jej večer s Norou stál za figu.
Opatrne rozlepil oči a pozrel na hodiny. Bolo jedenásť.
Hlasno zívol a kŕčovito natiahol ruky. Ešte
chvíľu sa mrvil na posteli ako mača pri peci, napokon
predsa len vstal. Cítil, ako sa mu hlavou rozlieva bolesť.
Zatackal sa, z úst mu zavanul príšerný zápach. Naplo
ho. Hnusil sa mu jeho vlastný dych. Čo najrýchlejšie
zamieril do kúpeľne a vhupol do sprchy. Zmýval zo seba
včerajšiu túžavu. Srdce mu bilo, akoby chcelo vyskočiť z
hrude. Dobrých päť minút si z celej sily drhol zuby, aby
sa zbavil odporného pachu. Potreboval niečo, čo by ho
postavilo na nohy.
„Zlato, spravíš mi kávu?“ zakričal, no nik mu
neodpovedal. Jana medzitým zmizla. Studená sprcha ho
prebrala. Vošiel do kuchyne a dal variť vodu. Roztvoril
chladničku, ktorá až na jeden jogurt a nedopitú fľašu
vodky zívala prázdnotou. Vybral ho a začal hltavo jesť.
Kanvica čudne zahučala a pri bode varu sa
vypla. Zalial si kávu, zapálil cigaretu a premýšľal. Aj keď
si to nechcel pripustiť, vedel, že z tejto šlamastiky sa
tak ľahko nedostane.
Knihu si je možné objednať na stránke:
http://www.knihanaj.sk/produkt/navrat-do-pritomnosti/
Čoskoro bude dostupná, aj na najväčšom
knižnom portáli www.martinus.sk.
Miroslav Búran

Spomienka
Od 6. apríla 1945 uplynulo 70. rokov, keď Jablonica
a jej obyvatelia vítali vojakov Červenej armády, ako
svojich túžobne očakávaných osloboditeľov od
nemeckých okupantov.
V mysli žijúcich pamätníkov sa vracajú spomienky na
posledné vojnové dni, ktoré prežívali v strachu o svoje
životy.
Pokojná atmosféra všedných dní v dedine, bola
narušená nezvyčajným zhonom, ruchom a sústavným
pohybom vojsk a ťažkej bojovej techniky. Nariadený
prísny režim, časté kontroly, zákaz vychádzania
v nočných hodinách, povinné zatemňovanie okien
a mnoho ďalších príkazov a zákazov v značnej miere
obmedzovali bežný život občanov.
Bola to doba a čas, ktorý sa natrvalo zapísal a navždy
vryl aj do mojej pamäti. Ako sedemročné dieťa som
nechápal súvislosti so všetkým, čo sa okolo mňa
odohrávalo. Vôbec som nechápal prečo má mama o nás
deti taký veľký strach, prečo sme jej museli byť stále
na očiach a prečo pri prelete obrovských bombardérov
a zavíjaní sirény z miestnej píly učitelia prerušovali
vyučovanie a kázali nám čo najkratšou cestou utekať
domov.
Na strane druhej pre mňa i ďalšie deti to boli nevšedné
zážitky, vidieť cez dedinu valiace sa tanky, kanóny,
motocykle, konské záprahy ťahajúce poľné kuchyne,
nízky prelet lietadiel či veľké automobily vrchovate
naložené vojenským materiálom a technikou. Obdivovali
sme aj vojakov maďarskej armády, ktorí ako regulovčíci
usmerňovali pohyb vojsk na križovatke smerom na
Senicu a Brezovú. O to viac, že boli na bicykloch a na
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vojenských čiapkach mali veľké kohútie perá. V kaštieli
bola ubytovaná jednotka SS, ktorá mala za cieľ
likvidovať partizánske skupiny, pôsobiace v okolí
Brezovej. Bola tam umiestnená aj zdravotnícka
jednotka, ktorá v prípade potreby slúžila na zvoz
a ošetrovanie ranených vojakov. K tomu účelu mali
v zimnom období psie záprahy, ktoré ťahali sane
v tvare člnov. Ozbrojení psovodi ich sprevádzali na
bielych lyžiach s bielymi palicami, v bielych pláštenkách
aj helmách. Aj psi boli odetí do bielych prikrývok
s namaľovaným červeným krížom. To preto, aby
v zasneženom teréne, boli čo najmenej viditeľní.
Strach, ale aj obdiv sme prežívali pri prelete obrích
anglických bombardérov LANCASTER sprevádzaných
stíhacím letectvom. Zvláštny burácajúci rev ich motorov
v nás zanechával pocit malosti a bezmocnosti, ale aj
veľkého vnútorného napätia. Niekoľkokrát sa stalo, že
v záujme ochrany pred presným určením ich polohy,
radarmi protileteckej ochrany, vyhadzovali obrovské
množstvá staniolu nastrihaného na tenké pásky, ktoré
vytvárali na oblohe neskutočné útvary. Veľký strach
sme zažili, keď sa po prelete lietadiel na oblohe začali
prevaľovať veľké lesklé predmety, ktoré svojim voľným
pádom vytvárali rôzne nekontrolované pohyby. Až po
dopade do niektorých záhrad a polí, smerom na Osuské
zvedavci zistili, že to boli prázdne nádrže od pohonných
látok, ktorých sa lietadlá po ich spotrebovaní zbavovali.
Určitý čas vedľa cesty od konca Ulice Trávniky smerom
na Osuské Nemci vo veľkom množstve uskladnili
delostreleckú a inú muníciu za účelom k ich ľahkému
prístupu a možnému rýchlemu presunu a zásobovaniu
ustupujúceho nemeckého vojska. Tým však bol po tejto
ceste vo veľkej miere obmedzený pohyb civilného
obyvateľstva z Jablonice, smerom na Osuské a opačne.
To bolo umožnené osobám iba na základe zvláštnych
priepustiek, dôsledne kontrolovaných strážnou službou.
Jedným z protipožiarnych opatrení bolo, že z jablonickej
píly boli do farskej záhrady prevezené narezané dosky
ako aj železničné podvaly a hranoly. Bolo to
preventívne opatrenie, ktoré malo zabrániť veľkému
požiaru v prípade bombardovania píly.
Bol som svedkom otrasného prípadu, keď na mňa ako
na dieťa zapôsobila neľudskosť a krutosť nemeckého
vojaka, ktorý mlátil pažbou pušky bezbranného ruského
zajatca len preto, že cestou do parku, kde bol dočasne
vytvorený zajatecký tábor, vystieral ruky a prosil
okoloidúcich o kúsok chleba.
Ešte jednu príhodu, ale opačného prístupu som zažil
u môjho priateľa z detstva Jožka Jurovatého. Práve
v tom čase, keď sme sa hrali na ich dvore doviedol jeho
otca, ktorému sa podarilo utiecť zo zajateckého tábora
a na Bielej hore od hladu a vyčerpania nevládal stáť na
vlastných nohách, pekár pán Tomša napriek tomu, že
len pár metrov od ich domu stála nemecká vojenská
hliadka. Bol som svedkom emotívneho zvítania sa pána
Jurovatého s manželkou a jeho synom. Ťažko pochopiť
odkiaľ zobral a ako dlho prechovával kúsok čokolády,
ktorú trasúcou sa rukou podal svojmu synovi. Ten
kúsok čokolády bol prejavom veľkej lásky otca k synovi.

Tesne pred útokom červená armáda zahájila
delostreleckú prípravu na ciele, ktoré považovala
v Jablonici z vojenského hľadiska za dôležité. Stalo sa
však, že jeden trieštivý granát sa minul cieľa a presne
trafil náš drevený záchod, ktorý tak dokonale vyčistil, že
bolo ťažko určiť miesto, na ktorom stál.
Na základe šíriacich sa chýrov, že ruskí vojaci berú
rodičom deti, znásilňujú ženy, sme odišli k starým
rodičom na Osuské. Práve v tom čase Nemci
podmínovali na Osuskom most cez rieku Myjavu, aby
jeho zničením sťažili postup červenej armáde smerom
na Prietrž. Most mali vyhodiť do povetria v predvečer
oslobodenia dediny. Vzhľadom k tomu, že dom starých
rodičov bol od mosta vzdialený iba niekoľko desiatok
metrov po odporúčaní nemeckých pyrotechnikov,
občania bývajúci poblíž mosta, odišli na noc do blízkeho
lesíka, zvaného Konský járok. Po 2 – 3 hodinách bol
odstrel zrušený a likvidácia mosta bola odložená na
druhý deň ráno, a tak sme sa vrátili do svojich
domovov. Ráno pre krátkosť času vysťahovanie už
nebolo možné a tak bol príkaz pootvárať na dome
všetky okná a dvere a deti poukladať na zem do perín
pod obloky. Ženy to vylepšili tým, že okenné krídla
podopreli múkou v papierových vreckách. Dospelí sa
mali zdržiavať v miestnostiach s prísnym zákazom
vychádzať von. Starý otec, vojnový invalid príkaz
nerešpektoval z odôvodnením, že ako účastník I.
svetovej vojny zažil nebezpečnejšie chvíle a preto na
vlastné oči chce vidieť, či sa podarí most Nemcom
zničiť. Obrovská detonácia a tlaková vlna svojou silou
rozmetala vrecká s múkou po celej miestnosti. V šoku
s múkou v očiach nastal v izbe veľký krik a plač nielen
detí, ale aj dospelých v presvedčení, že sa zrútil celý
dom. Starý otec tiež nepochodil lepšie. Tak sa zľakol až
mu z úst vyletela fajka a čo horšie zo strechy kus
škridlice mu rozbil hlavu. O niekoľko minút po výbuchu
sa už dvaja ruskí vojaci pýtali, či nie sú v dome
Germani. Starému otcovi obviazali hlavu s poznámkou,
že je ešte molodec a na koňoch sa rýchlo pobrali na
Prietrž. Ešte v ten deň sme sa vrátili domov do
Jablonice. Utvorený 13 členný revolučný národný výbor
na základe našich katastrofálnych bytových podmienok
nám a rodine Peričkových umožnil bývať v škole
nachádzajúcej sa pri ceste smerom na Trnavu. V tom
čase ešte vojská červenej armády prechádzali cez
Jablonicu. Boli to záložné a zásobovacie jednotky, ktoré
sa zdržiavali niekoľko dní na území obce. Ubytovali sa
prevažne
v stodolách
a veliaci
dôstojníci
aj
v domácnostiach. Tak sa stalo, že aj u nás v novom
domove ubytovali sa štyria vojaci. Keďže školská trieda
bola dostatočne veľká a slúžila nám ako spálňa, vojaci
si pod okná nanosili slamu, položili na ňu pláštenky, čo
im slúžilo ako provizórne postele. Rodičia a my deti sme
spali popri nich na posteliach. Vojaci boli slušní,
inteligentní mladí ľudia, ktorí sa k mame a otcovi
chovali s úctou ako k vlastným rodičom. S nami deťmi
vystrájali všelijaké huncútstva preto mám na nich i po
70. rokoch len tie najkrajšie spomienky.
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Aj keď oslobodzovanie Jablonice trvalo iba jeden deň,
neobišlo sa to bez obetí na ľudských životoch. V boji
padlo
12
sovietskych
vojakov
a zahynulo
9
Jabloničanov. Žiaľ do týchto strát treba započítať aj 4
mladých jablonických chlapcov, ktorí aj o 7 rokov po
vojne zahynuli výbuchom nálože, ktorá mala slúžiť na
zničenie mosta cez rieku Myjavu. Všetci padlí ruskí
vojaci v Jablonici boli pochovaní do spoločného hrobu
pred súčasným kultúrnym domom, neskôr exhumovaný
a prevezený do Bratislavy na Slavín.
Napísať niekoľko mojich spomienok dotýkajúcich sa II.
svetovej vojny odohrávajúcej sa aj na území Jablonice,
ma inšpirovalo nielen jej 70. výročie ukončenia, ale aj
súčasná situácia na celom svete, v ktorom prebieha
nespočetné množstvo lokálnych vojen a v poslednom
čase aj nezmyselné ozbrojené bratovražedné konflikty
na Ukrajine. Na celom svete takto ešte i dnes v 21.
storočí zomierajú milióny žien, starcov a nevinných detí.
Keď si položíme otázku v koho záujme sa toto strašné
a neľudské zabíjanie koná, je každému z nás jasné, že
nekoná v záujme obyčajných ľudí ako sa nás to
každodenne snažia presviedčať „hlasné trúby“ mocných
vo všetkých elektronických a printových médiách. Dá sa
uveriť, že USA mocensky a vojenskou silou zasahujú
v štátoch tisíce kilometrov vzdialených od ich hraníc,
vraj iba v záujme ochrany a bezpečnosti amerických
občanov?
Áno, možno kalkujú s tým, že tisíckrát opakovaná lož sa
stane pravdou.
Vladimír Jánošík

Pohľad do Jablonice k 1. 1. 1870
V Uhorsku bolo k tomuto dátumu sčítanie ľudí,
hospodárskych zvierat a usadlostí. V sčítacích hárkoch k
nemu som pôvodne hľadal údaje do rodokmeňa.
Upútalo ma to natoľko, že som prešiel všetky sčítacie
hárky, zaujímavé údaje som sumarizoval a doplnil
vlastným komentárom. Od sčítania beží 145-ty rok. V
prvej polovici tejto doby žili moji prarodičia, v druhej ja.
Prekrytie spolužitím sme mali šesť, desať a osemnásť
rokov. Počul som od nich rôzne zážitky, nad ktorými
som vtedy nedokázal uvažovať a mnohé som časom
zabudol. Medzi nimi aj informáciu, že pradedo vedel
ovciam otvoriť lebku (trepanáciu lebky) a vyoperovať
nádor, keď dostali motolicu. Ja som vtedy ovcu ani
nevidel, lebo sa tu nechovali. Nedal som si to do súvisu
ani keď starí ľudia hovorili o jedinej tanečnej miestnosti
v krčme u Škápika, že to bola v minulosti ovčiareň (560
ks). Zabudnutú spomienku mi oživili až údaje zo
sčítacieho súpisu, keď som uvidel, že v Jablonici boli
dokonca veľkochovy oviec. Následne som pátral na
internete a zistil som, že títo jednoduchí, často
negramotní ľudia vedeli takéto operácie mozgu robiť.
Ešte na úvod poznamenám, že použijem aj niečo z
knižiek Jablonica a Jablouňické všelico, s označením
zdroja J, alebo JV a číslo strany. Nájdu sa však aj
drobné rozdiely medzi týmito tromi zdrojmi. Ale mapa
z JV51, analyzovaný súpis výborne doplňuje, lebo je len
o 14 rokov mladšia. Škoda, že nemá severnú časť a má

chybný komentár. (Na spresnenie, v texte nad mapou
sa nejedná o Zígelovú fabriku, lebo Ziegelfabrik je
v nemčine tehelňa, ktorá má aj komíny. Preto sa ten
železničný prejazd volá Pri komínoch. Dodnes je tam
poznať neprirodzene príkry svah, kde bola zrejme
ťažená hlina. V Jablonici boli dve tehelne na pálenú
tehlu a mali razené značky GA – gróf Appónyi, druhá
GW – gróf Windischgrätz. Ďalej, dve predošlé mapy sú
zamenené. Mapa z JV50 patrí pod text na JV49
a opačne).
Sčítacie hárky sú v maďarčine a aj v slovenčine,
niekedy nepresnej. Napríklad sieň je v skutočnosti
kôlňa, alebo čelové kláty sú úle a pod. Krajina je
Uhersko, kraj Nyitra a obec Jablonicz v záhlaví každého
hárku. Vyplňované sú viacerými osobami, nie všetko sa
dá presne rozlúštiť a s menej zaujímavými údajmi som
sa ani netrápil. Gramotnosť by ma bola zaujímala, ale
v zápisoch nie je kladná odpoveď zapísaná ako áno, ale
vie čo sa od záporného nie, nedá vždy bezpečne
rozoznať. Prehľad sťažuje aj zbytočné vykazovanie
gramotnosti u detí, dokonca kojencov.
Číslovanie domov ide dookola v smere hodinových
ručičiek počnúc kaštieľom s č. 1 na ulici Pri kosteli, č. 2
je na Zámostí, na č. 10 je mlyn, Nový majer má č. 30
a 31, č. 32 a 33 sú znova na Zámostí. Od č. 35 –
zbúraná bývalá katolícka škola, 36 – stará fara, po č.
41 je znova Pri kosteli. Čísla 42 – 59 Trávnická, 60 – 62
obecný mlyn a 63 -87 znova Trávniky. Číslom 88
(hostinec s mýtom) začína Rádek a končí číslom 102.
Čísla 103 až 106a (medzi železnicou a Výhonom)
nemajú uvedenú ulicu, 106b (šenk s pálenicou) je už
Výhon a ten končí číslom109. Majerom s číslom 110
(teraz podnik p. Tomka) začína jedna strana najdlhšej
ulice Hoštáky a končí znova majerom (rekordných 700
oviec) s č. 118, ktorý mal po 1. sv. vojne v prenájme
Redlich J29 a J61. (Pod tým menom je na internete
zaujímavá polemika či bol, alebo nebol biologickým
otcom Masaryka). Nasleduje ľavá strana Zápotočia od
119 do 133, ďalej Nový rad 134 až 166 (s mlynom
a pivovarom na č. 147). Pokračujeme druhou stranou
Zápotočia 167 až 185 a sme znova na ulici Hoštáky na
bývalom pivovare č 186a, kde bol šenk a sklady
handlérov. 186b je asi vysunutý Krchňavých dom
(susedný Regáskov bol asi do r. 1960 stodola) a mlyn
s pekárňou č. 187 už vtedy vlastnil Polák. Hoštáky
potom pokračujú až k parku kaštieľa po číslo 255. Na č.
243 bol kováč Zubák (neskôr Macečka), synagóga na č.
245 bola asi do roku 1950. Na č. 254 bol vtedy u Mikulu
zať Miča. Číslom 259 začína a 276 končí osada Nový
mlyn. Už bez mlyna. Posledný dom 276 s jednou izbou
patrí cigáňom v počte 11 osôb.
V najdlhšom rade domov Hoštákov sa nedajú priradiť
asi štyri domy v oblasti železnice. Predpokladám, že to
sú už zbúrané domy od obecnej váhy a hasičskej
zbrojnice po Reichovú pekáreň za železnicou. Viacero
domov Rádku, Zápotočia a Hoštákov dodnes patria
potomkom vtedajších rodín a dajú sa dobre
identifikovať. V uliciach Zámostie, Trávniky, Nový rad
a Nový majer nemám žiadne oporné body v podobe
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starých domových čísiel a tak sa tam neviem
orientovať. Spresniť sa to dá aj z krstných, sobášnych a
úmrtných listoch rodičov, alebo starých rodičov.
Toto číslovanie domov určite platilo v roku 1923, v roku
1930 už bolo nové s trvaním asi do roku 1960.
Následné prečíslovanie trvalo najkratšie, azda najviac
15 rokov a ďalšiu zmenu som už nezaznamenal.
Pamätám si stav po 2. svetovej vojne a Jablonica sa od
mapy JV51 líšila len málo. Napríklad v Brezí bolo do
roku 1947 futbalové ihrisko a obe strany Trnavskej
cesty lemovali aleje moruší, dva domy na ľavej a asi
štyri na pravej strane. Na mape JV51 samozrejme
chýba železničná trať na Brezovú. Pomalý rozvoj mohol
byť spôsobený chudobou za Uhorska, potom v krátkom
čase za sebou dvomi svetovými vojnami a svetovou
hospodárskou krízou medzi nimi.
Keď odpočítame tri zbúrané domy a pripočítame domy
s a aj b pod rovnakým číslom zistíme celkový počet
domov 292. Žilo v nich 2010 osôb, z toho 1010 žien.
Konfesijné rozdelenie 1624 rímsko katolíkov 80,8%, 284
evanjelíkov 14,13% a 102 Židov 5,07%. Tento stav sa
aj po 30 rokoch prakticky nezmenil viď J19.
V súčasnosti nás asi oveľa viac tiež nebude (viď J28,
2261 v roku 2001). Z priezvisk odvtedy veľa vypadlo,
alebo sa nedajú rozlúštiť, ďalšie pribudli a iné sú
pretrvávajúce. Pre zaujímavosť v poradí uvediem vtedy
najrozšírenejšie s počtom osôb/v koľkých domoch žili.
Kukan 48/6, Barták 45/12, Čuraj 44/8, Mikula 38/6,
Jurovatý 35/9, Fukna 35/6, Kukan 34/6, Oslej 32/6,
Hlásniček 30/7, Roman 29/5, Zúbek 28/5, Drahoš 27/6,
Holický a Slávik 25/4. Ďalší sú pod 20 osôb.
Ich povolania sú dosť pestré, uvediem ich podľa
vtedajších názvov, s počtom osôb a v abecednom
poradí. Samostatných majstrov, tovarišov a učňov
spolu. Bednár 1, dekan 1, hajdúch 1, handlér – kupec
15, jáger 7, klúčiar 1, kolár 4, komorná 1, kováč 9,
krajčír 5, kuchár 1, leitnant 1, maliar 1, mäsiar 1,
mlynár 16, murár 4, nádenník 159, notár 2, obecný
juhás (bača) 1, paholok 22, pekár 3, pisár 1, poštár 1,
roľník 117, sedlár 1, sluha 114, služobný 3, statkár 2,
stolár 4, šenkér 5, škridličár 1, študent 1, šuster- čižmár
7-5, tehlár 1, tesár 3, učiteľ – preceptor (domáci učiteľ)
2-1, vojak 6, záhradník 2, zámočník 2, žiak 3, žobrák 7.
Zopár remesiel neviem rozlúštiť.
Domov je teraz viac ako dvojnásobok, ale veľa tých
starých z nepálenej tehly – kotovice, stojí dodnes.
Veľká väčšina okolo 90% to boli domy s izbou,
kuchyňou a špajzou, 24 domov malo iba izbu
s kuchyňou. Ostatné boli bohatšie vybavené, najmä
všetky majery a najviac mal kaštieľ. 28 izieb, 4 komory
a 2 kuchyne. Domy s poschodím boli iba v Novom
majery, kaštieľ a pivovar. Dnes však chýbajú
hospodárske stavby hlavne stodoly, ktorých bolo 113,
maštalí 238, ovčincov 38. Evidovaných bolo iba 17
pivníc, kôlní 44, ďalej 8 obchodov aj pod názvom sklep,
5 dielní, 5 šenkov a 4 mlyny.
Hospodárske zvieratá, sú rozdeľované. Kone na žrebce,
kobyly, kastráty a na ľahké, ťažké, spolu a žriebätá.
Rožný statok na bujaky, kravy a voly, podľa plemena

uhorské, švajčiarske a spolu teľce. Sčítaniu podliehali
ešte mulice, osly, byvoly, ovce šľachtené a obyčajné,
kozy, ošípané a úle.
Koní bolo spolu 134 a 26 žriebät. Bujaci sú štyria, kráv
253, volov 63 a 168 teliec. Dvaja osly, 3499 oviec
z toho 216 šľachtených, jediná koza, 373 ošípaných
a 32 úľov. Hydina a králici nepodliehali sčítaniu. Okrem
stavu oviec je rovnako prekvapujúca iba jedna koza.
Práve tých sa chovalo v polovici minulého storočia veľa.
Chov oviec bol asi jediným možným využitím pozemkov
v nížinatých polohách, ktoré boli zamokrené a mnohé
sú dodnes vedené ako lúky. Zmenili to až meliorácie
J18. Ornou pôdou v dvadsiatich rokoch bola napríklad
spodná časť súčasného lesa Gašparová a samotný vrch
Míška sa oral aj po 2. sv. vojne. Pasienkami pre kravy
boli horná časť Gašparovej, Tichý a Dubový vrch, Holá
hora a ďalšie.
Zámostie napovedá, že už tam bol most a nie iba brod.
K dispozícii mám iba mapu v JV49, od tohto súpisu o 30
rokov staršiu, na nej však niet jediného domu. Je to
zaujímavé, lebo za tú dobu tam pribudlo asi toľko
domov a tiež snáď cesta už cez Vývoz. Na mape z JV49
sa cesta za kaštieľom nezatáča vľavo, ale pokračuje na
sever a cca po 250 – 300 metroch sa za potokom otáča
prudko vľavo, niekde pod Slivášom prechádza cez
druhý potok a šikmo po úbočí svahu smeruje do
Košariny. Určite neprechádza trasou Vývozu. Miawa
Bach napovedá, že Myjava bola v kategórii potok.
Vidno, že od Osuského sa pred Jablonicou stekajú tri
potoky.
Na záver na osobnom príklade poznamenám, že iba
z vymenovaných najrozšírenejších mien sú štyria moji
predkovia. Podobne na tom budú mnohí ďalší
starousadlíci a dalo by sa preto povedať, že rodinné
zväzky sú tu veľmi široké. Ešte ďakujem Ing.
Miroslavovi Žákovi za inšpiráciu a uvedenie do
problematiky pátrania v minulosti.
Valentín Žák

Jarná únava
S príchodom dlhších slnečných dní by sme mali mať
príliv tvorivej energie, a práve naopak. Pocit fyzickej a
psychickej vyčerpanosti,
bolesť hlavy, pesimizmus,
závrate, ospalosť, zlá nálada, podráždenosť... Aj Vy
pozorujete na sebe tieto príznaky? A ste z nich
podráždení ešte viac? V niektorých prípadoch môže ísť
o vážne ochorenie, väčšinou však ide o jarnú únavu.
Jarná únava je stav organizmu, nie ochorenie. Na jar sa
veľmi často v krátkom slede strieda teplé počasie s
chladným, nízky atmosférický tlak s vysokým. Náhle
oteplenie spôsobuje spomalené reakcie až stav
malátnosti, mnohí ľudia sa prepracujú až k pocitom
depresie. V týchto dňoch hrozí pre zníženú pozornosť aj
väčšie riziko dopravných nehôd a úrazov. Na prílevy
teplého vzduchu reagujú negatívne pacienti so srdcovocievnymi problémami, či psychickými chorobami a
nepríjemné sú i pre ľudí, ktorí trpia nízkym tlakom krvi.
Chladný vzduch spôsobuje zase zhoršenie anginóznych
ťažkostí a spastických kŕčov a škodí pacientom s
vysokým krvným tlakom. Mnohí ľudia aj bez zjavných
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zdravotných problémov sú v dňoch s častými zrážkami
podráždení, pesimistickí, prípadne trpia častými
migrénami. Rýchle prechody zo studenej vlny na teplú a
naopak zaťažujú adaptačné mechanizmy - náš
organizmus sa nedokáže rýchlo a bezproblémovo
pružne prispôsobiť. Ak adaptačné mechanizmy z
dôvodu dlhodobého ochorenia dobre nefungujú, môžu
zlyhať a zhoršiť zdravotný stav človeka. U starších ľudí
môžu byť dokonca príčinou úmrtia.
Jar prichádza po zime. V zime je menej slniečka, viac
sedíme doma, telo nám zlenivie, konzumujeme
energeticky výdatnejšiu a hlavne mastnejšiu stravu, aj
uskladnená zelenina a ovocie strácajú obsah vitamínov
a minerálnych látok. Vyčerpaný organizmus je
náchylnejší k infekčným ochoreniam, alergickým
reakciám, ochoreniam dýchacích ciest a často sa opäť
prihlásia príznaky vredovej choroby žalúdka a
dvanástorníka.
Čo pomáha proti jarnej únave:
- zvýšenie príjmu vitamínov,
- vylúčenie mastných, vyprážaných jedál, krémových
múčnikov...,
- uprednostňovanie ľahších potravín (cestoviny,
zemiaky, biele mäso a pod.),
- pohyb – aspoň polhodinová prechádzka denne,
- sauna, otužovanie, striedanie teplej a studenej vody
pri sprchovaní a masáž tela počas kúpeľa pomáhajú
organizmu zbavovať sa škodlivých látok a tým posilňujú
jeho imunitu,
- správne vetranie miestností,
- dostatok spánku, môže sa pridať aj zdriemnutie po
obede,
- pravidelný príjem tekutín – čistá pitná voda, ovocné
šťavy, minerálky, zelený čaj, bylinkové čaje,
- toto všetko prispieva aj k celkovej očiste tela,
- vyhýbanie sa stresu – stretávať sa s príjemnými
ľuďmi, priateľmi,
- pobyt v prírode – naberiete slnečné lúče (pozor na
ochranu pleti), ktoré pomáhajú pri tvorbe serotonínu
zodpovedného za optimistickú náladu.
Poznáte niečo krajšie?
Pribulová, lekáreň Jablonica

Zo života školy...
Hurbanov pamätník /1. - 3. ročník/ - školské
kolo
21. 01. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov
pamätník. Prezentovalo sa tu 15 našich najlepších
recitátorov /žiaci 1. - 3. ročníka/, ktorých pripravovali p.
uč. Vulganová, Ňukovičová a Oslejová.
Výsledky
1. kategória Poézia: 1. miesto: Šimon Šinko - 2. A, 2.
miesto: Adela Gbelcová - 1. A, 3. miesto: Magdaléna
Jursová - 2.A
Próza: 1. miesto: Nina Kňazovičová - 3. A
Všetci zúčastnení boli za svoje pekné výkony odmenení
sladkosťou, víťazi diplomom a drobnou vecnou cenou.
Do obvodného kola v Senici postupujú recitátori

umiestnení na prvých
úspechov! Školské kolo
Vulganová.

miestach. Prajeme
pripravila PaedDr.

veľa
Oľga

Vyhodnotenie súťaže “Ich nezarastie bodľačie“
Do súťaže s tematikou SNP s názvom “Ich nezarastie
bodľačie“
organizovanú
Záhorským
osvetovým
strediskom Senica, obcou Prietrž a Oblastným výborom
SZPB Senica, sa zaujímavými výtvarnými prácami
zapojili i žiaci našej školy Richard Záviš, Samuel Stančík,
Filip Zavadil, Patrik Rybanský a Boris Vašek. Porote sa
najviac páčil obrázok, ktorý nakreslil Filip Zavadil.
Jeho práca bola ocenená diplomom a peknou vecnou
cenou. Srdečne blahoželáme.
Pripravovala PaedDr. Oľga Vulganová
Snehuliáda
Konečne sme sa dočkali snehu! 29. januára 2015
prváci, druháci a žiacky parlament uskutočnili zimné
šantenie na snehu a stavanie snehuliakov.
Spočiatku sa deťom nedarilo, pretože sneh bol veľmi
sypký. Ani to ich neodradilo a neskôr sa školský dvor
premenil na rozprávkovú snehuliacku krajinu - deti
postavali malých snehuliakov, ozdobili ich uhlíkmi,
pripevnili nos z mrkvy a požičali im aj svoje čiapky.
Vydarená akcia pokračovala guľovačkou a sušením
mokrých vecí.
Mgr. Viera Ňukovičová, PaedDr. Vulganová
Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže
časopisu Vrabček 2. A
Druháci sa na vyučovacej hodine slovenčina hrou a na
výtvarnej výchove zapojili do literárnej a výtvarnej
súťaže časopisu Vrabček „Básne o zvieracej reči a Deň
a noc.“ Ich úlohou bolo napísať krátku báseň, v ktorej
využijú zvieraciu reč a nakresliť zaujímavý obrázok na
tému Deň a noc. Šikovní, literárne a výtvarne nadaní
druháci popustili uzdu fantázii a vytvorili skutočne
krásne básne a obrázky. Najviac sa páčili básne
Adamka Cablka a Miška Kocúrika. Miško sa stal
absolútnym víťazom v kategórii detí. Z výtvarných prác
„Deň a noc“ zaujala práca Davidka Černeka.Vo
februárovom čísle časopisu Vrabček bola uverejnená
tiež výtvarná práca Sašky Kolínskej „Zimná krajina“.
Oceneným druhákom srdečne blahoželáme a prajeme
ďalšie úspechy!
Mgr. Viera Ňukovičová, tr. uč. 2.A
Kolektívna práca prvákov v časopise Vrabček
Ďalšie skúsenosti s prezentovaním svojej práce majú
žiaci 1. A triedy, pretože v časopise Vrabček bola
uverejnená ich vydarená kolektívna práca: „Takto sa
učia písmeno L prváci v ZŠ Jablonica“, ktorú
s veľkým záujmom vytvorili na hodinách „Tvorivého
písania a čítania“ nielen preto, aby sa naučili nové
písmenko, ale aby zároveň rozvíjali svoju predstavivosť,
tvorivosť a fantáziu. Za pekný plagát, ktorý zhotovili
spoločnými silami, patrí prváčikom veľká pochvala. Len
tak ďalej!
PaedDr. Oľga Vulganová, tr.uč.1.A triedy
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Vo štvrtok 22. januára sa na I. stupni uskutočnila
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii
3. a 4. ročník ZŠ. Žiaci si zmerali svoje sily v troch
oblastiach jazyka: čítaní s porozumením, gramatike
a slohu.
Úspešnými riešiteľmi boli v kategórii 3. ročník Aneta
Šteruská z 3. A
a Vanessa Sameková z 3.
A, v kategórii 4. ročník Andrej Mihel zo 4.A.
Práce úspešných riešiteľov z každej kategórie boli
zaslané do usporiadateľskej školy, ZŠ Hlboké. Najlepší
zo školských kôl budú pozvaní do obvodného kola.
Mgr. B. Oslejová
Tradičný detský karneval
V sobotu 7. februára 2015 sa v B pavilóne našej
základnej školy uskutočnil tradičný detský karneval .
Začal krásnou promenádou masiek. DJ hral do tanca
i na počúvanie známe skladby. V prestávkach, aby si uši
oddýchli od hlasnej hudby sa ujala slova členka
žiackeho parlamentu Kristínka Žiaranová a Mirka
Brunclíková. Zabávali deti v hrách. Každý víťaz dostal
sladkú odmenu. V priebehu celého karnevalu bola na
predaj bohatá tombola. Ceny venovali štedrí sponzori
a priatelia školy. V bufete čakali deti rôzne mňamky.
Karneval sa síce konal v ,,komorných podmienkach“,
no tí čo prišli sa dobre zabavili a prežili veselé
popoludnie.
Poďakovanie
patrí
vedeniu
ZŠ,
zamestnancom školy a mamičkám z rodičovského
združenia, ktoré venovali svoj voľný čas deťom.
Mgr. Hamerlíková
Valentínska tvorivá dielňa v 2.A
V deň, keď sa obchody začnú hmýriť červenými
srdiečkami a darčekmi pre zamilovaných, je tu 14.
február, sviatok sv. Valentína. V tento deň si
vyznávame lásku častejšie a intenzívnejšie ako inokedy.
Túlime sa k sebe bližšie a obdarúvame sa nielen malými
darčekmi, ale aj pohladeniami a nežnými osloveniami.
Vo štvrtok, 12. februára 2015, sa uskutočnila v 2. A
Valentínska tvorivá dielňa. Deti vyrábali pre svojich
najbližších
pekné
valentínky
so
zaujímavými
vyznaniami. Vo valentínskej téme sme pokračovali aj na
vyučovacej hodine Slovenčina hrou.
Mgr. V. Ňukovičová, tr. uč. 2.A
EKOVALENTÍN v 1. A
Obľúbeným sviatkom, ktorý k nám prenikol z cudziny,
je Sviatok svätého Valentína, ktorý si pripomíname vždy
vo februári EKOVALENTÍNOM. Jeho symbolom je
srdce - znak lásky a priateľstva. Prváci na vyjadrenie
týchto krásnych citov, rodičom a kamarátom zhotovili
na hodine výtvarnej výchovy papierové „valentínky“.
Aby sa správali ekologicky, na výrobu srdiečok použili
odpadový materiál - kartón. Svojím konaním vyjadrili,
že sa vedia pekne správať nielen k ľuďom, ale majú
úctu i k prírode, ktorú je treba chrániť.
PaedDr. Oľga Vulganová, tr.uč.1.A
Environprojekt Recyklohry- Charitatívna
odpadová šarkaniáda
V rámci projektu Recyklohry sa druháci zapojili do
projektu UNICEF – Škola v krabici. Projekt podporuje

vzdelávanie detí z chudobných krajín v Afrike formou
základných učebných a školských pomôcok pre 40 detí.
Zapojením sa do úlohy sme získali 200 bodov a tie sme
venovali na nákup Školy v krabici. Za každých
venovaných 200 bodov darovali Recyklohry UNICEF-u 5
eur. Úlohou detí bolo vytvoriť šarkanov z odpadových
materiálov. Deti preukázali okrem šikovnosti a fantázie
i veľmi dobré srdiečka, podelili sa s deťmi, ku ktorým
nebol osud taký naklonený ako k nám. Doterajšie body
z projektu Recyklohry sme vymenili za darčeky
z katalógu odmien.
Mgr. Viera Ňukovičová, tr. uč 2.A
Svetový deň vody
Svetový deň vody slávime každoročne 22. marca. Tento
deň slúži na pripomenutie toho, ako je voda pre nás
dôležitá a na uvedomenie si, že prírodu máme chrániť a
uchovávať aj pre ďalšie generácie. V piatok ráno sme si
vypočuli reláciu v školskom rozhlase, ktorú pripravila p.
uč. Ňukovičová a prečítali ju Lenka Gažová a Karolína
Škápiková z 5. A. Dôležité informácie o vode, jej zložení
a výskyte si žiaci mohli prečítať na nástenke
umiestnenej v B pavilóne. Teší nás, že žiaci i učitelia
podporili tento deň oblečením si modrého trička alebo
mikiny ako symbolu vody. Tým podporili myšlienku Dňa
vody, uvedomili si, že voda je najvzácnejší poklad, voda
je dar, voda je život...
Mgr. Viera Ňukovičová,
koordinátor Enviro na našej škole
Literárna tvorba žiakov školy - JABLONICKÉ
JABĹČKO
V rámci MARCA-MESIACA KNIHY sa aj tohto roku 20.
marca konala prehliadka literárnej tvorivosti žiakov
školy Jablonické jabĺčko 2015. Cieľom bolo
podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí o slovenčinu
prostredníctvom pokusov o umelecké vyjadrenie
myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Všetky
literárne práce boli vystavené na chodbe v B pavilóne.
Žiaci, ktorí úspešne reprezentovali svoju triedu boli
odmenení diplomom, ostatní sladkosťou. Prehliadka
bola dôkazom toho, že aktívne deti, ktoré baví niečo
tvoriť, využili príležitosť prezentovať sa. Každá práca
bola iná, originálna a zaujímavá, preto si všetci zaslúžili
pochvalu. Porote, ktorú tvorili žiaci parlamentu Kristína
Žiaranová a Miroslava Brunclíková, sa najviac páčili
práce autorov:
Trieda
Meno autora
Názov práce
1. A
Adela Gbelcová
Karneval
2. A
Tomáš Čmarada
Psíček
3. A
Nina Knazovičová
Modrá planéta
4. A
Andrej Mihel
List pre kamaráta
II. stup.
Martina Sláviková
Dedina Jablonica
Pripravila PaedDr. Oľga Vulganová
HURBANOV PAMATNÍK
Dňa 25. 03. 2015 šli víťazi jednotlivých kategórií
školského kola reprezentovať našu školu do
obvodového kola v Senici, ktoré sa konalo v Koncertnej
sále ZUŠ Senica.
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1. kategória
poézia - Šimon Šinko 2. A
próza - Nina Kňazovičová 3. A
2. kategória
poézia - Matúš Baňárek 5. A
próza - Karolína Škápiková 5. A, Miroslav Macko 4. A
3. kategória
próza - Martina Lorinczová – 7. A
poézia - nikto nepostúpil
Vo svojej kategórii obsadil Šimon Šinko 1. miesto
a postúpil do okresného kola a 3. miesto získala Nina
Kňazovičová.
Okresné kolo sa konalo 14. 04. 2015 tiež v Koncertnej
sále ZUŠ v Senici. Šimon Šinko získal vo svojej kategórii
2. miesto.
Veľkonočná výstavka žiackych prác
V dňoch 25. marca - 1. apríla sa konala v priestoroch
prízemia B pavilónu Veľkonočná výstavka žiackych
prác. Boli tu vystavené práce žiakov prvého i druhého
stupňa, ktoré robili na hodinách výtvarnej výchovy,
pracovného vyučovania, v školskom klube detí i na
výtvarnom krúžku. Použili rôzne zaujímavé techniky ako
napr. kresba, maľba, koláž, vystrihovanie, rozfúkavanie
škvrny, lepenie farebného papiera, vlny, bavlniek, vaty.
Zaujímavosťou tento rok bola farebná lúka s kvietkami
zhotovená z odpadového kartónu od vajec. Výstavka
bola veľmi pekná a žiakom aj učiteľom, ktorí si ju
prezreli sa veľmi páčila. Navodila tú pravú
predveľkonočnú náladu.
Pripravila ju Mgr. V. Ňukovičová.
Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov –
Senica
Dňa 21. 01. 2015 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo
v basketbale žiakov. Naša škola sa už tradične
zúčastnila tejto postupovej súťaže. V tomto ročníku
sme v konkurencii ôsmich tímov však obsadili posledné
miesto, keď sme v skupine postupne prehrali oba
zápasy.
ZŠ Jablonica - Gymnázium Senica
1:20
ZŠ Jablonica - ZŠ Borský Svätý Jur 0:17
Zostava ZŠ Jablonica: Martin Blanárik , Janko Hazucha,
Jurko Hazucha, Nikodém Koporec, Adam Búran, Erik
Gjukaj, Kristián Beňa, Libor Dohnálek.
Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok –
Senica 2015
Dňa 28. 01. 2015 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo
v basketbale žiačok základných škôl. Opäť sa naša škola
zúčastnila turnaja, no na rozdiel od chlapcov dievčatá
reprezentovali našu školu s úplne iným výsledkom, keď
sa stali majsterkami okresu a vybojovali si postup na
krajské kolo do Serede. Naše žiačky postupne porazili
všetky súperky.
ZŠ Jablonica – ZŠ Sekule 8:5
ZŠ Jablonica – ZŠ s MŠ Cerová 14:6
Semifinále
ZŠ Jablonica – I. ZŠ Senica 7:6, na trestné hody

Finále
ZŠ Jablonica – III. ZŠ Senica 5:4, na trestné hody
Zostava ZŠ Jablonica: Kristína Žiaranová, Mirka
Brunclíková, Terezka Kraváriková, Monika Cebulová,
Nataša Bulganová, Simona Nosková, Katka Slobodová,
Viktória Gswengová, Lucia Poništová.
Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov
Dňa 04. 02. 2015 sa v Senici uskutočnil okresný prebor
vo florbale žiakov. Naša škola sa zúčastnila v skupine
postupne so žiakmi zo základnej školy Čáry a Cerovej.
Oba zápasy sme však prehrali a nepostúpili do ďalších
bojov medailové umiestnenia.
ZŠ Jablonica - ZŠ Čáry
0:6
ZŠ Jablonica - ZŠ s MŠ Cerová 0:2
Zostava ZŠ Jablonica: Adam Búran, Juraj Hazucha,
Janko Hazucha, Libor Dohnálek, Kristián Beňa,
Maximilián Lukáč, Matúš Baňarek, Roman Peterka.
Majstrovstvá kraja v basketbale žiačok
Dňa 12. 03. 2015 sa v Seredi uskutočnilo krajské kolo
v basketbale žiačok základných škôl. Naša škola sa ako
víťaz okresného kola zúčastnila tohto turnaja. Vo veľmi
silnej konkurencii naše žiačky prehrali všetky svoje
zápasy , no reprezentovali našu školu veľmi dobre.
Postupne sme hrali so žiačkami zo škôl Hlohovec, Sereď
a Šamorín. Naše výsledky:
ZŠ Jablonica – ZŠ Hlohovec
6: 26
ZŠ Jablonica – ZŠ Sereď
16: 44
ZŠ Jablonica – ZŠ Šamorín
14:34
Zostava
ZŠ Jablonica: Kristína Žiaranová, Mirka
Brunclíková, Lucia Poništová, Monika Cebulová, Nataša
Bulganová, Simona Nosková, Terezka Kraváriková,
Viktória Gswengová, Katarína Slobodová.
Majstrovstvá okresu vo vybíjanej – Senica
Dňa 25. 03. 2015 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo
vo vybíjanej mladších žiačok. Naša škola sa zúčastnila
tohto turnaja a dosiahla výborný výsledok v konkurencií
ôsmich základných škôl sme obsadili krásne tretie
miesto a dievčatá si odniesli bronzové medaily.
V skupine sme sa postupne stretli s týmito súperkami:
ZŠ Jablonica - ZŠ Dojč
2:0
ZŠ Jablonica - ZŠ a MŠ Cerová 2:0
ZŠ Jablonica - ZŠ A MŠ Senica 0:2
Postúpili sme do semifinále z druhého miesta –
Semifinále:
ZŠ Jablonica - II. ZŠ Senica 0:2
Zápas o tretie miesto:
ZŠ Jablonica - I. ZŠ Senica 2:0
Zostava ZŠ Jablonica: Natália Búranová, Hanka
Masárová, Monika Sópociová, Zuzana Kuklová, Tamara
Kabaňová, Martina Kuklová, Vanessa Sameková, Tereza
Ladányiová, Sabína Poláčková, Simona Hrajnohová,
Lenka Gažová, Karolína Škápiková.
Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok ZŠ
Dňa 08. 04. 2015 sa v Senickej športovej hale
uskutočnilo okresné kolo v hádzanej žiakov a žiačok.
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Naša škola sa zúčastnila len v kategórií žiačok a obsadili
sme pekné druhé miesto a dievčatá si odniesli ďalšie
strieborné medaily. Naše žiačky dosiahli tieto výsledky:
ZŠ Jablonica - ZŠ a MŠ Senica 7:3
ZŠ Jablonica - III. ZŠ Senica
1:9
Zostava ZŠ Jablonica: Kristína Žiaranová, Monika
Cebulová, Simona Nosková, Viktória Gswengová,
Terezka Kraváriková, Nataša Bulganová, Lucia
Poništová, Mirka Brunclíková.
Mgr. Rak

Nestrácajme humor s Vladimírom
Jánošíkom

Z činnosti našich hasičov
Naše 5-členné družstvo chlapcov a dievčat sa dňa 7.
marca 2015 zúčastnilo súťaže Chodbovica v Senici.
Dňa 21. marca 2015 sa v Cerovej konalo školenie
rozhodcov pre súťaž dospelých, ktorého sa zúčastnili
naši hasiči Ľubomír Peterka, Peter Žák, Vladimír
Regásek ml., Michal Kubisa a Daniel Kubíček. Dňa 11.
apríla 2015 sa v Moravskom Sv. Jáne konalo školenie
rozhodcov pre súťaž Plameň, ktorého sa zúčastnili Ing.
Vladimír Šimek, Mgr. Stanislav Oravec a Radka
Oravcová.
Na brigáde Čistý chotár sa zúčastnilo 13 hasičov, ktorí
vyčistili opäť pridelenú časť nášho chotára.
Ivan Janovec, dlhoročný veliteľ DHZ Jablonica si dňa 1.
apríla 2015 v Žiline prevzal z rúk prezidenta DPO SR
Ladislava Pethöa najvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky - titul Zaslúžilý
člen DPO SR. Pri preberaní ocenenia okrem jeho
manželky boli prítomní aj starosta obce Ing. Silvester
Nestarec, Ing. Vladimír Šimek a za okres Marta
Hurbanisová. Ocenenie dostal za dlhoročnú aktívnu
prácu, ktorú vykonáva v prospech hasičstva. Aj touto
cestou mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za
dobrovoľnú činnosť, ktorú vykonáva od roku 1976,
veliteľom DHZ bol od roku 1995 do roku 2014.
Touto cestou chceme poďakovať pani Jozefke
Mikulovej, ktorá nám sponzorsky našila na uniformy
hasičské znaky.

Kontrola akcieschopnosti DHZ
Dňa 9. apríla 2015 o 13:03 h veliteľ DHZ Jablonica
obdržal telefonát z Krajského riaditeľstva HAZZ
v Trnave: „Žiadame výjazd zásahového automobilu
s posádkou 1+3, beží vám čas 10 minút“. V tom čase
už pred zbrojnicou čakali dvaja profesionálni hasiči
z Trnavy. Po vyhlásení poplachu sa na zbrojnici zišlo 7
hasičov, z ktorých sa 4 prezliekli do zásahových odevov
a vyšli s vozidlom Iveco Daily z garáže. Požiadavka bola
splnená – celkový čas od telefonátu po ukončenie
výjazdu bol 7 minút. Nakoniec sa hasiči podrobili
dychovej skúške na alkohol. Zúčastnili sa: Peter Žák,
Ľubomír Peterka, Vladimír Regásek, Vladimír Regásek
ml., Michal Kubisa, Milan Slováček a Zdenko Kubisa.
Informáciu o zásahu mi poskytol veliteľ DHZ Peter
Vrábel.
Anna Dingová, DHZ

13

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V mesiaci marec a apríl 2015 sa dožili:
70 rokov Jan Hinér, Zuzana Stanková, Jozef Vandelia
75 rokov Klára Tomková, Anna Turoňová
80 rokov Mária Patáková
85 rokov Jaroslav Pok
90 rokov Rozália Krchňavá, František Krutý

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša
Jablonica.

Narodili sa: Bianka Kupková, Michal Gazda,
Sebastián Jozefík, Eliška Malíková
Zomreli: Mária Šeligová, Jozefa Šarvaicová, Angela
Michalicová, Rastislav Kička, Milan Hájiček

Pripravujeme
23. 05.
30. 05.
01. 06.
04. 07.
obce

2015
2015
2015
2015

Majstrovstvá republiky malých plemien
Športový deň (TJ Tatran)
Zábavno-športový deň
Nočná hasičská súťaž o pohár starostu

NEPREHLIADNITE
Obecný úrad Jablonica oznamuje
občanom, že sa vyberajú dane
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok
za komunálny odpad. Uvedené dane a
poplatok treba uhradiť čo najskôr.
ZŠ

Historická fotografia obce
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