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Štvrťročník o živote v Jablonci
Z obsahu čísla:
 Z obecného
zastupiteľstva
 Evidencia obyvateľstva
a plán obnovy obce
 Rekonštrukcia
zastávok
 Guláš, výstava
zeleniny a ovocia
 Mikuláš, vianočné trhy
a Silvester
 Valentínsky ples
 Fašiangy
 Šport

Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Deň za dňom, týždeň za týždňom,
mesiac za mesiacom. A je tu koniec
roka, kedy všetci radi bilancujeme,
hodnotíme i dávame si predsavzatia
do ďalšieho roka. Či už bol rok 2017
v našej obci úspešný, alebo nie, nechám posúdiť na vás milí občania. Počas celého roka sa korektne snažíme aj
prostredníctvom Halmešského hlásnika priblížiť vám, či už spoločenský,
športový, alebo kultúrny život v našom
Jablonci. Priblížiť vám projekty, ktoré
realizujeme, alebo máme záujem realizovať, aby život v Jablonci bol stále
lepší a krajší. Samozrejme nie všetko sa
dá urobiť pre spokojnosť všetkých občanov, no vždy sme zvažovali tak, aby
čo najviac občanov bolo spokojných

s našou prácou. Nie všetko sa podarí...
V novembri 2017 bolo vydané záverečné rozhodnutie Okresného súdu
v Pezinku v spore medzi obcou Jablonec a spoločnosťou R. J. R. stav. s. r. o.,
ktorý bol započatý ešte v roku 2009.
Prvostupňový súd sme ako obec po
8 rokoch prehrali. Nechceme sa však
vzdať, a preto sme podali odvolanie
na Krajský súd v Bratislave. Celý súdny
spor nás ako obec stojí nemalé finančné prostriedky. Žiaľ, keďže chceme docieliť maximálnu úspešnosť v súdnych
sporoch, ktoré ako obec vedieme, musíme investovať aj do právneho zastupovania.
Rád by som poďakoval všetkým,
ktorí sa zapájate do diania obce. Či už
nacvičujete rôzny program, reprezentujete našu obec v športe, tvoríte kul-

túru v obci, pomáhate pri organizovaní obecných akcií, opravíte pokazené,
umyjete špinavé, upečiete koláče, pomôžete, kde je to potrebné...
Ďakujem mojim zamestnankyniam na obecnom úrade za vždy sto
percentne odvedenú prácu, mojej
zástupkyni Helenke Mackurovej, ktorá
nikdy nikde nechýba a vždy ochotne
pomôže, ako i poslancom obecného
zastupiteľstva za ich podporu pri spoločnom rozhodovaní.
To, čo nás čaká v roku 2018 ešte
úplne známe nie je, no čas ukáže. Ja
však verím, že len dobré a prospešné
pre budovanie našej obce. Viac o pripravovaných projektoch sa dočítate na
ďalších stranách hlásnika.
Starosta obce
Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Síce rok 2018 je už v plnom prúde, my sa ešte v krátkosti vrátime k zasadnutiam obecného zastupiteľstva z minulého roku (21. 9. a 14. 12. 2017), ktoré sa uskutočnili od posledného vydania Halmešského hlásnika. Prečítajte si, čo dôležité sa na rokovaniach schválilo.

Schválenie VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na
území obce Jablonec
Všetky informácie a podrobnosti, ktoré sa týkajú spomenutého všeobecne záväzného nariadenia nájdete na
webovej stránke obce www.jablonec.sk v sekcii Samospráva/VZN.
Uznesenie č. 42/4/2017: OZ v Jablonci schvaľuje
VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Jablonec.

programov a tie majú podprogramy. Jednotlivé položky
rozpočtu si môžete preštudovať na webovej stránke obce
www.jablonec.sk v sekcii Samospráva/Rozpočet.
Uznesenie č. 50/5/2017: OZ v Jablonci
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
b) schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 14 ods. 2) Zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy rozpočet na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie obce na rok 2018
c) berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2019 a 2020

Schválenie prenájmu obecných pozemkov
(Poľovné združenie GIDRA)

Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu bol zostavený aj v súlade s Čl. 9 ods.
1 ústavného zákona 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá obci
zostaviť návrh nielen na tri roky dopredu, ale aj tri roky
spätne, teda na roky 2015, 2016 a 2017.
Ekonómka obce Miriam Májeková informovala, že
rozpočet bol zostavený spolu so starostom obce a bývalou ekonómkou obce ako vyrovnaný. Rozpočet má 9
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Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Poľovného združenia Gidra na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Jablonec. Cena prenájmu bola stanovená na
0 eur ročne s tým, že poľovné združenie bude platiť daň
z nehnuteľností za predmetné pozemky. Zmluva o prenájme bude s platnosťou od 1. 1. 2018. Poľovné združenie
malo takto prenajaté pozemky od obce aj v minulosti, len
neboli presne označené. Prenájom je v zmysle § 9 zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
označený ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko
dopestované poľnohospodárske plodiny na predmetných
pozemkoch budú slúžiť poľovníkom na prikrmovanie zveri
v zimnom období v revíri, ktorý majú poľovníci v správe.
Uznesenie č. 51/5/2017: OZ v Jablonci schvaľuje prenájom obecných pozemkov s ornou pôdou, nachádzajúcich sa v obci Jablonec, za cenu 0 eur/rok podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako
prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom
osobitným zreteľom je, že nájomca bude pozemok využívať ako miesto na sadenie obilnín, ktoré bude používať
na kŕmenie zvierat v poľovnom revíri, ktorý organizácia
obhospodaruje.
Podrobné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonci a ďalšie dôležité informácie nájdete na
webovej stránke obce www.jablonec.sk.
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Čo sa dialo v Jablonci v roku 2017
z pohľadu evidencie obyvateľstva
Stav obyvateľov k 31. 12. 2016 bol podľa štatistického úradu 999. Výsledok zo štatistického úradu
za rok 2017 bude na obec doručený koncom marca 2018. Z našej evidencie za rok 2017 vieme, že do
obce sa v roku 2017 prihlásilo na trvalý pobyt celkom 29 osôb, 19 osôb sa odhlásilo, narodilo sa 20
detí, z toho 13 chlapcov a 7 dievčat, zomrelo 5 občanov našej obce, z toho 2 muži a 3 ženy. Podľa
vývoja stavu obyvateľov našej obce je reálny predpoklad, že prekročíme magickú hranicu 1000 obyvateľov. Ale počkáme si na oficiálne výsledky zo štatistického úradu.

Kam smerujeme?

PROGRAM OBNOVY DEDINY je ďalšou možnosťou

Obec Jablonec sa zapája do rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov a realizáciu rôznych aktivít.
Ku koncu roka sa spracoval projekt na zriadenie kamerového systému v obci. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť občanov
našej obce a chrániť majetok občanov a obce ako takej.
Projekt bol podaný na Ministerstvo vnútra 12. 11. 2017 pod
názvom „Vybudovanie kamerového systému v obci Jablonec“. Kamery by mali byť umiestnené na začiatku a konci
obce, pri škole a škôlke, pri obecnom úrade a na cintoríne.
Čakáme na vyhodnotenie projektu.

na získanie dotácie z environmentálneho fondu. Projekt sme
podali 31. 10. 2017. Cieľom projektu je zalesniť bývalú skládku
„Hlboká“ a urobiť z nej lesopark s oddychovou zónou. Vysadili by sa lipky a javory, vybuduje sa altánok pri Kaplnke
a osadia sa lavičky. Celý projekt sa tak stane súčasťou Jabloneckého náučného cyklochodníka. Náš cyklochodník sa stal
obľúbeným miestom na oddych pre našich občanov, ale aj
turistov z rôznych kútov Slovenska a okolitých obcí. Dokonca sa v roku 2017 stal súčasťou Svätojakubskej cesty. Trasa
Svätojakubskej cesty na Slovensku z Košíc do Bratislavy je
dlhá 603 km. Zaujímavosti si môžete pozrieť aj na stránke:
www.caminodesantiago.sk/-trasa-na-slovensku.
Zapojili sme sa do projektu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a získali sme podporu pre troch
zamestnancov obce, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní.
ÚPSVaR bude hradiť 95 % mzdových nákladov na pracovníkov a 5 % bude spoluúčasť obce. Noví pracovníci budú
prijatí od 1. 3. 2018 a budú vykonávať rôzne práce v rámci
obce. Blíži sa jar a leto a práce vonku pribudnú, bude treba
kosiť trávu, rôzne porasty. Samozrejme aj kopec ďalších prác,
ktoré nedokážeme zabezpečiť s jedným stálym zamestnancom. Zamestnanci budú prijatí na obdobie 7 mesiacov.
Na Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len BSK) prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na
podporu rozvoja vidieka 2018 sme podali projekt, ktorým
by sme chceli vyriešiť problém tzv. „Strednej zastávky“.
Nebude sa to však týkať iba rekonštrukcie autobusovej
zastávky ako takej, ale budovať sa bude aj odvodňovací
kanál v „dedovej jame“, zároveň by tam mal byť chodník
smerom k obecnému úradu, ihrisku a obecným bytovkám.
Vytvoril by sa bezpečný prechod cestujúcich. Ako všetci
vieme, v Jablonci je najväčší problém s prívalovými dažďami a vytápaním nehnuteľností. Odvodňovacím kanálom
by sa mali výrazne zmierniť dôsledky lokálnych povodní.
Realizácia projektu by bola zároveň aj počiatkom rekonštrukcie centrálnej zóny obce, ktorá by pokračovala okolím
obecného úradu a tiež pozemkom, ktorý sme v roku 2017
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ako obec kúpili. Na pozemku je „kolo“ a mnohí z nás cítia
tú nostalgiu letných zábav a stretnutí, ktoré sa kedysi na
„kole“ konali. Tradíciu postupne obnovujeme a pripravujeme projekt rekonštrukcie centrálnej zóny obce. V hre je vybudovanie tenisového kurtu, beach - volejbalového ihriska,
trhoviska, amfiteátrového pódia, aby bol väčší priestor na
kultúrne a športové vyžitie, zápasy, zábavy a pod. Veríme,
že každý občan našej obce si zaslúži po práci oddych a keď
bude oddych aktívny, aj naše zdravie sa nám poďakuje.
Projekt bol podaný na BSK 18. 12. 2017 a momentálne čakáme na vyhodnotenie projektu. S BSK máme výbornú spoluprácu a v minulom roku nás prostredníctvom úspešných
projektov podporili celkovou čiastkou 11 000 EUR.
Ďalším projektom je požiadavka na príspevok na kúpu
interaktívnej tabule do Materskej školy prostredníctvom nadácie Pontis. V Základnej škole interaktívnu tabuľu máme
a radi by sme zabezpečili interaktívnu tabuľu aj naším škôlkarom, aby mali možnosť moderného vzdelávania podporeného najnovšími trendmi vo vzdelávaní. Podporu tohto
projektu musí potvrdiť zamestnanec Telekomu a. s., čo sa
nám podarilo získať. Preto aj touto cestou ďakujeme pracovníkovi Telekomu a. s., ktorý má záujem posúvať dobré veci,
aj keď sám nie je občanom našej obce. Ako sa hovorí „palec
hore“! Do projektu na nákup interaktívnej tabule sa zapojilo aj nové občianske združenie „Chrobáčiky pri MŠ v obci

Jablonec“, ktoré zorganizovalo karneval pre deti a výťažok
z neho bude použitý na nákup interaktívnej tabule do Materskej školy. Dokonca aj Spolok Vinárov Jablonca venoval
občianskemu združeniu 120 eur na podporu ich činnosti.
Obec sa teší, keď sa ľudia zapájajú do diania v obci
a majú záujem o ďalšie aktivity. Vážime si prácu OZ Zelený
Jablonec, ktoré vybudovalo detské ihrisko na IBV sever, prispievajú k spoločenskému dianiu v novovybudovanej časti Jablonca. Prispeli aj na vybudovanie informačných tabúľ
na náučnom cyklochodníku. Takisto oceňujeme prácu
„neviditeľných“, ktorí nezištne a bez akýchkoľvek pohnútok
odhrnú napr. sneh na zastávkach, chodníkoch, pozbierajú odpadky v obci, za obcou, popri potoku. Mnohí prídu
a ponúknu svoju pomoc pri akciách v obci, čo si vážime.
Bez Vás by to nešlo! Patrí vám veľké ĎAKUJEME!
Ku koncu roka, teda k 31. 12. 2017, sme zatvorili našu
obecnú knižnicu, ktorú budeme rekonštruovať. Po dvanásťročnej práci v knižnici sa naša pani knihovníčka Vlasta
Meszárošová rozhodla ukončiť svoju prácu v knižnici. Obec
jej týmto vyslovuje poďakovanie za jej obetavú dlhoročnú
prácu. Knižnica bude zatvorená do 30. 6. 2018 a ak by sa
našiel niekto v obci, kto by chcel viesť knižnicu po jej rekonštrukcii, môže sa prihlásiť na obecnom úrade, prípadne
aj mailom na jablonec@jablonec.sk.
Mgr. Jana Jašurková

Krajšie zastávky

Pred rekonštrukciou

Obec Jablonec začala s rekonštrukciou autobusových zastávok v
roku 2016. Postupne menili svoju tvár
aj vďaka dotáciám z Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK). Na
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Po rekonštrukcii

dokončenie zastávok nám chýbalo
zasklenie bezpečnostným sklom. Na
zasklenie zastávok sa nám podarilo
získať dotáciu z BSK vo výške 3 000
eur. Poskytnutá dotácia bola v plnej

výške použitá na nákup materiálu
na zasklenie zastávok a práce s tým
spojené. Aj prostredníctvom dotácií
z BSK sme spustili projekt rekonštrukcie zastávok, ktorý bude pokračovať
tiež v roku 2018. Vďaka spolupráci
s BSK sa nám podarilo zrekonštruovať 3 zastávky tak, aby spĺňali všetky
podmienky kvality a legislatívy. Naši
cestujúci občania tak majú k dispozícii moderné a bezpečné zastávky, na
ktorých je príjemné čakať na autobus.
Veríme, že sa našim občanom bude
oveľa príjemnejšie a ľahšie cestovať.
Projekt „Dofinancovanie autobusových zastávok v obci Jablonec“
podporil Bratislavský samosprávny
kraj.
číslo 1-2018

Občianske združenia

Občianske združenie AN-24 (5605) – HEJCE v Jablonci
Dňa 19. 1. 2018 uplynulo 12 rokov odvtedy, čo neďaleko obce Hejce havarovalo lietadlo s našimi príslušníkmi vojenskej misie KFOR vracajúcich sa z Kosova. Pre nás, pozostalých, bola táto udalosť veľmi
bolestivou. Tá bolesť je v našich srdciach stále, je v našom podvedomí pri každej našej činnosti, ako
kameň v hrudi, ktorý nás neustále ťaží. Veď sme stratili súčasť nášho života. Museli sme sa naučiť
s touto bolesťou žiť, ale je tu stále.
Po havárii sme s napätím sledovali záchranné práce a dostupné informácie z priebehu vyšetrovania. Mnohí z nás nedokázali uveriť záverom, že
vinou pilota zahynulo 42 ľudí. Tí, ktorí
boli z prostredia blízkeho letectvu
a leteckej prevádzke boli často presvedčení, že všetko bolo inak.
Dnes, po 12 rokoch od havárie,
máme zozbieraných množstvo podkladov, indícií, dôkazov, výpovedí očitých svedkov a posúdení leteckých
odborníkov i odborníkov z oblasti
súdneho lekárstva, ktoré nás v našich

podozreniach utvrdzujú. Prostredníctvom najvyšších štátnych predstaviteľov a generálnej prokuratúry sme
sa snažili dosiahnuť nové vyšetrenie

príčin havárie, avšak neúspešne. Preto
sme koncom roka 2017 založili občianske združenie s názvom AN 24 (5605)
– HEJCE so sídlom v Jablonci, ktoré je
otvorené pre všetkých pozostalých,
rodiny, priateľov a tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa skutočnú príčinu
havárie. Prvoradým cieľom združenia
je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti pomoci pozostalým po obetiach
havárie vojenského lietadla AN-24,
predovšetkým aktivity smerujúce na
obnovenie vyšetrovania havárie.
Ľudovít Orlický

Zrodilo sa nové občianske združenie v Jablonci
Zopár mamičiek, prevažne na materskej dovolenke, sa odhodlalo založiť nové občianske združenie v našej obci. Predstavujeme vám OZ Chrobáčiky pri MŠ v obci
Jablonec, ktoré bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra dňa 15. novembra 2017.
Samotnou myšlienkou bolo predovšetkým získavanie peňažných
prostriedkov pre materskú školu prostredníctvom 2 % z daní, tak ako je
to už zvykom aj v iných okolitých obciach. Prvé prostriedky však budeme
môcť získať až v roku 2019, nakoľko
združenie musí byť registrované dva
roky.
Cieľom združenia je najmä pomáhať naším deťom, organizovať pre ne
rôzne akcie, snažiť sa získavať finančné prostriedky pomocou, ktorých sa
im zabezpečia potrebné pomôcky
alebo vybavenie do škôlky. Naše združenie je zároveň otvorené spolupráci
s inými združeniami v obci a s obcou
samotnou, aby sme pre deti prinášali
čo najviac zábavy a potešenia.
číslo 1-2018

O vznik združenia sa postarali Andrea Hinčeková, Júlia Pocisková a Lucia
Kišoňová. Ide o nezávislú organizáciu
združujúcu sa na základe dobrovoľného
členstva. Členov tvoria prevažne rodičia
detí, ktoré materskú školu navštevujú.
Ak by si aj ty chcel patriť medzi nás, stačí
vyplniť členskú prihlášku a zaplatiť členský príspevok vo výške 5,- € ročne. Členom sa môže stať rodič, ktorý má dieťa
v materskej škôlke alebo ktokoľvek, kto
má úprimný záujem nás podporiť a pomáhať nám s našimi aktivitami.
Medzi akcie, ktoré budeme každoročne organizovať, patrí karneval
pre malých i veľkých, ktorý sa bude
konať vždy vo februári. V septembri
to budú jablkové dni v školskej záhrade. Po vzájomnej dohode členov

sme sa rozhodli pomôcť obci Jablonec pri organizovaní Dňa detí, ktoré
sa bude konať 2. júna. V júni sa zapojíme do novej akcie v našej obci, a to
Ochutnávky vín, ktorá sa bude konať
popri náučno-poznávacom chodníku v smere od Jarnej po Silnicu.
Rozmiestnené budú stánky vinárov
Jablonca, Budmeríc, Jarnej a Cífera,
kde naše združenie bude pre zmenu
ponúkať chutný koláčik a kávičku.
Začiatky sú ťažké, a preto si vážime každú podporu. A týmto chceme
poďakovať Halmešským vinárom za
príspevok a nezištnú pomoc pri organizovaní našej prvej akcie Karneval.
Chlapci ďakujeme!
Predseda OZ Chrobáčiky pri MŠ
v Jablonci – Mgr. Andrea Hinčeková
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Čo sa udialo v obci

Október – mesiac úcty k starším
Tak ako každý rok i v tomto roku sme si pripomenuli október – Mesiac úcty k starším. 15. októbra sa
priestor Spoločenského domu v Jablonci zaplnil malými, mladými, staršími i najstaršími. Tí najmenší
chceli svojím vystúpením potešiť tých najstarších a mladšie ročníky prišli ako sprievod tých, ktorí ich
potrebujú: malé dcérky a synáčikovia i starnúci rodičia.
Väčšina rodičov, ktorí si zakladajú
rodinu, túžia po potomkoch. Keď k nim
pribudne malý človiečik, je odkázaný
na rodičovskú starostlivosť. Rokmi získava skúsenosti, zážitky, formuje svoju
osobnosť, vytvára si kratšie i dlhotrva-
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júce medziľudské vzťahy. Rodičia pomaly ustupujú do úzadia, aby nechávali priestor na rozlet svojho potomka.
No neprestávajú sa oňho starať. V jeho
blízkosti sledujú všetky životné situácie, v ktorých sa ocitá, a vždy sa snažia,

aby ich zvládol najlepšie, ako sa len
dá. Niekedy je ich prítomnosť viditeľná
a hmatateľná, inokedy skrytá, naplnená úprimnou modlitbou. Deti sú ako
strom. Postupne rastie a mocnie. Ak je
dobre strážený a ošetrovaný, prinesie
v pravom čase ovocie. Keď naši rodičia
zostarnú, je čas, aby sme ukázali, aké
sú plody ich dlhoročného úsilia, ktoré
bolo vynaložené z lásky k nám. Vážme
si ich aj vtedy, ak zo stareckej slabosti zabudli to, čo vedeli, keď ich myseľ
ochabne a telo postupne uvädá. Nesmieme zabudnúť na to, že všetko, čo
robíme, a ako žijeme sa nám ukladá
ako do banky. A vyberať si môžeme
len to, čo sme vložili.
Známy slovenský básnik Milan
Rúfus ešte pred životným jubileom
v jednom rozhovore povedal, že
k osemdesiatym narodeninám si najviac praje, „úprimne povedané, ešte
byť osemdesiatročný. Je to tak. Ale byť
trochu zdravší. Jednoducho ešte trochu
prijateľným spôsobom byť“. Pokúsme
sa, aby teda to bytie našich starších
bolo i vďaka nám aspoň trochu prijateľné.
číslo 1-2018

Čo sa udialo v obci

Na kole rozvoniavali guláše
Všetci, ktorí si radi pochutia na parádnom kotlíkovom
guláši, sa určite nevedeli dočkať druhej októbrovej
soboty, kedy bol v Jablonci na programe ďalší ročník
súťaže vo varení tejto tradičnej „špeciality“. Halmešským vinárom, ktorí podujatie spoločne s obcou organizujú, opäť raz vyšlo počasie, čo bol slušný základ
na vydarenú akciu.
Centrom diania sa znovu stalo kolo v areáli bývalého kúpaliska,
kde mali súťažiaci dostatok priestoru na realizáciu svojho kulinárskeho umenia. Jednotlivé družstvá sa postupne rozložili do tvaru
kruhu, nachystali si všetky suroviny a doladili posledné detaily ich
receptov. Varenie sa mohlo začať.
Na tvárach všetkých kuchárov bolo vidieť odhodlanie navariť
ten najlepší guláš a odniesť si domov hlavnú cenu. Ako čas plynul,
z kotlíkov sa pomaličky začala dvíhať skvelá vôňa, ktorá pritiahla ďalších a ďalších návštevníkov. Ani sme sa nenazdali a guláše
boli hotové a pripravené na degustáciu. Ochutnávali malí aj veľkí,
jedným chutil bravčový, iným zase hovädzí. Niekto mal radšej pikantnejší, niekto zase hustejší. Na svoje si však prišiel každý, aj keď
víťaz mohol byť len jeden. A tým sa stal guláš od Veselých vdov
z radov našich dôchodkýň. Kto ochutnal ich guláš, určite dal odbornej porote za pravdu. Udeľovalo sa však aj ocenenie v kategórii „Hlas ľudu“ a podľa prítomných mal najlepší guláš tím – Prípravkári. Smutní nemuseli byť ani tí, ktorí žiadne ocenenie nedostali.
Znakom toho, že sa im guláš vydaril, boli prázdne kotlíky.
Ako už býva zvykom, súťaž vo varení gulášu aj tento rok doprevádzala výstava ovocia a zeleniny v priestoroch kultúrneho
domu. Mohli sme tam obdivovať krásne jabĺčka, tekvice, papriky,
kapusty a iné plodiny, ktoré sa našim záhradkárom podarilo dopestovať. Nechýbali ani gaštany, kvety či kaktusy. Mnohí z nás pri
pohľade na vystavené „exponáty“ len neveriacky krútili hlavami.
Také niečo by chcel mať na záhrade snáď každý.
číslo 1-2018
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Čo sa udialo v obci

V Jablonci len tie najlepšie deti (skoro)
Svedčí o tom Mikulášska nádielka, ktorú Mikuláš rozdal
do poslednej. Prišiel k nám tradične už na saniach, ktoré
ťahal koník. Spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom.
Rozsvietil stromčeky, privítal deti a pustil sa do práce rozdávať sladké balíčky. Deti recitovali, spievali, ba aj vlastnoručne
vyrobené obrázky Mikulášovi darovali. Čert sa tiež nenudil.
Našiel tu zopár detí, ktoré bolo potrebné pokarhať. Špinavé
od uhlíkov sľúbili čertovi, že už budú poslúchať. V závere
akcie deti čakala detská diskotéka, ktorá mala veľký úspech.
Ďakujeme poslankyniam Pavlíne Bulejčíkovej, Miroslave Minaričovej a ich pomocníčkam za prípravu balíčkov pre naše
deti, zamestnankyniam obecného úradu a zástupkyni starostu Helenke Mackurovej za výzdobu kultúrneho domu,
ako aj Mikulášovi – Vladkovi Delinčákovi a jeho pomocníkom anjelom a čertovi: Lucke Delinčákovej, Dominike Glasovej, Vaneske Hurajtovej a Miroslavovi Homoľovi za zhostenie sa svojej roly. V neposlednom rade obci a starostovi
Jablonca za krásne zorganizované poobedie pre naše deti.
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číslo 1-2018

Čo sa udialo v obci

Vianočnú atmosféru sme nasávali na trhoch
Ak ste ešte dva týždne pred Štedrým dňom stále nepociťovali tú čarovnú atmosféru prichádzajúcich
sviatkov, po navštívení Vianočných trhov v Jablonci ovládol duch Vianoc určite aj vás. Spoločenský
dom sa na dva dni premenil na vianočnú rozprávku, v ktorej sa rozozneli tóny tých najkrajších vianočných kolied a vo vzduchu sa niesla vôňa kapustnice, lokší, punču či medovníkov.
V dňoch od 9. do 10. decembra pripravila obec Jablonec v spolupráci s Jednotou dôchodcov a spolkom vinárov
už tretí ročník Vianočných trhov. Jablončania i návštevníci
z okolitých obci si mohli nachvíľu oddýchnuť od predvianočného zhonu a stráviť príjemný čas v kruhu priateľov či
známych. Navyše ste si mohli domov odniesť okrem plného
brucha aj niečo pekné.
Stánky ponúkali naozaj krásne, ale aj užitočné veci. Našli
ste tam výrobky z medu, sviečky, koláčiky, zabíjačkové výrobky, oblátky, ručne vyrábané vianočné ozdoby, adventné
vence, šperky a dokonca ste si mohli kúpiť aj živého kapra
na štedrovečerný stôl.
Počas obidvoch dní bol pripravený aj zaujímavý kultúrny
program. Prítomným sa predviedli mladé jablonecké hudobné talenty, folklórny spevácky súbor Speváčik, harmonikár Maroš Oscitý s hudobným súborom Viničiar a o dobrú
náladu sa postarali aj herci z Cíferského ochotníckeho divadla, ktorí zahrali predstavenie Vánočné trhy z roku 1948.
Asi najväčšiu pozornosť si už tradične vyslúžila Vianočná
akadémia detí z našej základnej školy. Tie si pre nás, za pomoci pani učiteliek, opäť pripravili krásne vystúpenie, ktoré
v sebe spájalo vtipné scénky i vianočné piesne. Naši malí
školáci boli odmenení obrovským potleskom a ich rodičia
mohli byť na nich právom hrdí.
Ak vám počas dňa vyhladlo alebo vysmädlo, vôbec ste
nemuseli chodiť ďaleko. Vinári sa postarali o občerstvenie v
podobe vareného vínka, punču, čaju, domáceho páleného
i nealka. Naše dôchodkyne si zas pripravili niečo pod zub.
číslo 1-2018

Hladné bruchá zaplnili plnené lokše, kapustnica, klobása,
cigánska aj sladké a slané dobroty.
Vianočné trhy v Jablonci sa aj tento rok niesli v pokojnom a priateľskom duchu a pomohli nám navodiť si tú pravú vianočnú atmosféru pred príchodom najkrajších sviatkov
v roku.
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Silvester

Silvestrovský chôdzobeh na blate,
ale zato s úsmevom na tvári
Obec Jablonec pokračovala v začatej tradícii aj tento rok. Po tom, aký úspech priniesol premiérový
ročník Silvestrovského chôdzobehu, sa vlastne ani nič iné neočakávalo. Rozlúčku so starým rokom
na našom náučnom chodníku síce trošku skomplikovalo nepriaznivé počasie, ale Halmešania si to
užili o to viac.
Aj samotný starosta sa do posledného dňa v roku 2017 zobúdzal s istými obavami. Na programe boli totiž
silvestrovské oslavy spojené s chôdzobehom, ohňostrojom a posedením v
kultúrnom dome. Počasie nám však
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veľmi neprialo a už vonkoncom nie
behu popri potoku.
Športových nadšencov to však
neodradilo. Pri ihrisku sa pred obedom zišla skupina asi 40 bežcov
a chodcov, ktorí boli odhodlaní „zdo-

lať“ jablonecký náučno-poznávací
chodník. Povolený doping im ešte
pred štartom ponúkol stánok JALMA,
kde bolo pripravené varené vínko, čaj
a deti dostali aj čokoládky. Potom už
nič nebránilo tomu, aby sa prítomní vydali na dlhú trasu. Tá tento rok
viedla od ihriska po koniec chodníka
na Silnici, kde sa pretekári otočili a
pokračovali naspäť až k starému mlynu v Gocnogu a odtiaľ späť k ihrisku.
Na trati bola ešte jedna občerstvovacia zastávka, a to pri lávke na splave.
Tam mali naši „susedia“ z OZ Gocnog
prichystané taktiež vínko, čaj a okoloidúci si mohli pochutnať aj na slaninke či klobáske.
Keďže chodník bol mokrý a šmykľavý, väčšina zúčastnených sa rozhodla
pre chôdzu. Našli sa však aj takí, ktorí
si trúfli na beh. Najrýchlejšie napokon
číslo 1-2018

Letný tábor, šport
zvládol celú trasu Branislav Zigo s časom 33,37 min. Na druhom mieste
skončil Ján Meszároš a tretí dobehol
Ľuboš Orlický. Medzi deťmi vyhral, aj
napriek viacerým pádom, Romanko
Ochaba s časom 48,58 min. Skvelé
druhé miesto obsadila Ivanka Štrbíková a bronzovú medailu získal Adamko
Pocisk.
Niekoľko minút po najlepších prišli do cieľa aj chodci. Tí si akciu užili
pekne spoločne, v dobrej nálade, síce
premočení a celí od blata, ale úsmev
z tváre im nezmizol ani na sekundu.
Už teraz sa určite tešia na ďalší ročník
chôdzobehu.
Silvestrovský program pokračoval
vo večerných hodinách v Spoločenskom dome, kde obec opäť pripravila
batôžkový Silvester. Každý si mohol
priniesť, čo len chcel a na čo mal chuť.

Zabezpečená bola výzdoba, hudba,
káva a čaj. Ešte pred zahájením zábavy sa deti aj dospelí mohli pokochať
krásnym ohňostrojom, ktorí v areáli
kúpaliska odpálili Mário a Ľuboš Hujsioví. Na nádherne rozžiarenú oblohu

pozerali s úžasom najmä naši najmenší. Posledné hodiny v starom roku už
patrili tancom a zábave v kruhu najbližších. O polnoci nechýbal spoločný
prípitok, ktorým Jablončania symbolicky privítali nový rok.

Jednota dôchodcov v plnom prúde

Jednota dôchodcov nezaháľa a neustále je aktívna. Uctili
sme si pamiatku padlých vojakov 1. a 2. svetovej vojny 11. 11.
o 11:00 hod. položením červených makov k pamätníku,
ktorý sa nachádza pri kostole. Stihli sme i návštevu divadla
P. O. Hviezdoslava v Bratislave, kde sme si pozreli predstavenie Veronikina izba. Cestovali sme do Bratislavy vlakom, kde
sme zažili kopec smiechu pri spoločnom zhováraní sa. Nenechali sme si ujsť ani naše hlavné mesto a po predstavení
sme v ňom ešte strávili pekné spoločné chvíle. Keďže sa blížili Vianoce, bolo treba napiecť, veď sa v našej obci chystali
číslo 1-2018

„Vianočné trhy“ a bolo potrebné sa na nich pekne pripraviť. Ešte medzi tým sa naše seniorky Majka, Ľudka a Olinka
pod názvom Veselé vdovy zúčastnili súťaže vo varení guláša
a súťaž vyhrali. Ešte raz im gratulujeme!
Aj vianočné trhy sa vydarili. Všetko, čo sme prichystali,
navarili a napiekli sa predalo a to svedčilo o tom, že ľuďom
chutilo . Unavené, ale šťastné, že ľudia sa na trhoch cítili
dobre, sme pomaličky zregenerovali a starý rok sme ukončili
posedením v kultúrnom dome na batôžkovom Silvestri, kde
sme si aj zatancovali. V januári sme na schôdzi gratulovali
jubilantovi Jožkovi Krajčovičovi k 70. narodeninám a zároveň
i pogratulovali k 50. výročiu sobáša, ktoré oslávil so svojou
manželkou Ruženkou. To je už dnes vzácnosť! Tak ešte raz
vám želáme krásne spoločné dni aj v ďalších rokoch.
Fašiangy sme ukončili pochovávaním basy, kde sme sa
zúčastnili programu pre našich občanov, napiekli sme chutné šišky i prichystali chlebíky s masťou a cibuľkou, taktiež
s nátierkou. Bola to veselá akcia, plná smiechu a zábavy.
Toľko z našej činnosti dôchodcov. A už beží rok 2018, tak
si prajme hlavne veľa zdravia a síl, aby sme naďalej boli takí
aktívni .
Edita Vašková
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Fašiangy

Fašiangy sme oslávili vo veľkom štýle
Oslavy fašiangov sa v rámci Slovenska regionálne líšia, aj keď v mnohých prípadoch sa nájdu aj
spoločné črty. V našej dedinke sme si už zvykli, že posledná fašiangová sobota sa nesie v znamení
súťaže vo varení kapustnice, maškar a už druhý rok sme boli svedkami aj pochovávania tetičky basy
z Orgátov.
Fašiangový program odštartovali
už skoro ráno maškare. Aj tento rok
sa zišli v hojnom počte. Nechýbali medzi nimi dlhoročné stálice, bez
ktorých si túto tradíciu už ani nevieme predstaviť. Pridalo sa k nim však
aj zopár nováčikov, ktorí ešte pred
dvomi, tromi rokmi pred maškarami
utekali. Dohromady vytvorili parádny
sprievod, na čele ktorého kráčali ruka
v ruke ženích s nádhernou nevestou.
Na chvoste zas na všetko pozorne dozerali a celý sprievod hudobne sprevádzali harmonikár a bubeník. Vďaka
originálnemu oblečeniu a nápaditým
maskám sme mohli len hádať, kto sa
pod nimi skrýva. Maškare postupne
prechádzali celou dedinou, od domu
k domu, spievali tradičné ľudové
piesne, tancovali a popri tom ešte aj
stíhali naháňať nebojácne deti. Zatancovali a zaspievali si s nimi aj mnohí Jablončania, ktorí ich na oplátku
12

pohostili čajom, vínečkom, sem-tam
aj tvrdým a taktiež niečím malým
na zahryznutie. Keďže naša dedina
je taká dlhá, ako je, a maškare by sa
mali pristaviť pri každom obývanom
dome, nečudo, že ich púť končila tesne pred šiestou hodinou. Zaslúžia si
však veľké uznanie a ďakujeme im, že
nám opäť spríjemnili deň.
Medzitým, ako maškare chodili po
dedine, prebiehala na kole pri starom
kúpalisku tradičná súťaž „Najlepšia
fašiangová kapustnica“. Pre podujatie, ktoré organizujú Halmešskí vinári
v spolupráci s obcou, to bol už šiesty
ročník. Presne toľko bolo aj súťažných
družstiev a každé z nich malo len
tie najvyššie ambície. Tímy pri varení postupovali presne podľa svojich
osvedčených receptov. Keď už kapustnica začala rozvoniavať, prilákala
na kolo aj prvých návštevníkov. Tí sa
už nevedeli dočkať, ako ochutnajú z

jednotlivých kotlíkov a dajú hlas svojmu favoritovi. Dôležité slovo mala
však aj porota, ktorá taktiež vyberala
najlepšiu kapustnicu. Nakoniec v obidvoch kategóriách zvíťazilo družstvo
JALMA Jablonec, ktorého kapustnica bola skutočne výborná. Prázdny
zostal nakoniec každý kotlík, takže
spokojní mohli byť všetci. S plnými
bruchami sa Jablončania pomaly
presunuli do Spoločenského domu,
kde sa odohralo „veľké finále“ fašiangových osláv.
Minulý rok sa pochovávanie basy
uskutočnilo v našej obci po prvýkrát,
takže sme vôbec nevedeli, čo od
toho očakávať. Akcia však zožala veľký úspech, a tak bola latka nastavená
poriadne vysoko. Môžeme ale smelo
povedať, že tento rok ju zas o niečo
posunuli. Vinári, dôchodcovia i ďalší
ochotní Jablončania strávili opäť dlhé
hodiny nacvičovaním vtipnej scénky,
číslo 1-2018

Fašiangy
ktorú potom v plnej paráde predviedli pred zrakom niekoľkých desiatok natešených občanov. K tradičným
postavám smútočného obradu - kňazovi, kostolníkovi, miništrantom, pozostalým, hrobárovi či smrtke, sa tento rok pridali aj sociálna pracovníčka
či cigánka, ktorá svojimi hláškami bavila prítomných azda najviac. Úsmev
na tvári nám vyčarilo aj veršované
zhodnotenie uplynulého roku v Jablonci. Keď už tetičku basu z Orgátov
dostatočne oplakali a pochovali,
mohla sa na jej počesť začať pravá fašiangová veselica. Ešte predtým, ako
vás hudba vytiahla na tanečný parket, mohli ste sa trocha posilniť. Jednota dôchodcov pripravila pre zábavychtivých Jablončanov šišky, pagáče

a cibuľové chleby, vinári zas ponúkali
alko, nealko, vínko i pálené. Zábava
pokračovala do neskorých nočných

hodín a môžeme preto konštatovať,
že fašiangy sme v Jablonci oslávili tak,
ako sa patrí.

Valentínske plesanie v Jablonci
3. ročník starostovského plesu v Jablonci sa niesol
v duchu zaľúbených, čo naznačovala i výzdoba dočervena, srdiečka na balónoch, červená ruža pre každú dámu i
romantické piesne v úvode plesu, ktoré odspieval bývalý
finalista 1. československej superstar Denis Lacho. Úvodné
slová pána starostu Slavomíra Pociska, prípitok a Valentínsky ples bol otvorený. O tanečnú zábavu sa počas celého večera starala už dobre známa kapela Exil. O veľkolepý program v podobe brazílskych a afrických rytmov sa
postarala bubnová show Campana Batucada, spolu s ich
tanečníkmi, ktoré rozprúdili krv v žilách nejednému hosťovi. Dobré jedlo a ešte lepší koláč nenechali nikoho hladovať. I keď nie na každého sa usmialo šťastie v tombole,
to predsa nevadilo. Veď, kto nemá šťastie v hre, má šťastie
v láske . Čo tam po televízore, vysávači, kávovare, či torte
– hlavne, že sa ľúbime . Novinkou plesu bol romantický kútik, kde si hostia mohli urobiť spomienkové zábavné
fotky. O tom, že sa ľudia bavili, nie je pochýb. Veď tanečný
parket bol neustále plný, ľudia usmiati a spokojní. Tancovalo a veselilo sa do rána. Hostia z radu domácich, ale i tí
z ďalšia, ako i starostovia z okolia, si môžu pozrieť fotky z
plesu na stránke www.jablonec.sk, alebo facebookovej
stránke obce. Za pekné fotky z plesu ďakujeme Deniske
Holandskej. Uvidíme, čo nás čaká o rok .
číslo 1-2018
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Karneval

Malé Rio de Janeiro v Jablonci
11. februára sa Kultúrny dom v
Jablonci premenil na malé Rio de Janeiro. Šmolinky, princezné, lesné víly,
spidermani, batmani, kostry, rôzne
zvieratká i rozprávkové bytosti sa prišli zabaviť na karneval, ktorý organizovalo OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci
a obec Jablonec. Deti, ale i rodičov
v maskách od samého začiatku zabával najlepší spoločník pri hre a šantení, ich odveký kamarát šašo. Obľúbili
si ho natoľko, že po skončení karnevalu ho nechceli pustiť ani domov .
Veľký úspech mal aj autobusár
Hugo, ktorý deti previezol okolo sveta a ukázal im, aký je svet pestrofarebný – ako dúha. Deti sa počas predstavenia aktívne zapájali a boli súčasťou
celého príbehu. Predstavenie s názvom Dúhový autobus odohral bábkoherec Martin Žák z divadla Agape.
Tanečné kreácie, ktoré predvádzali
naše masky, vystriedalo ťahanie tom14

bolových lístkov. Malí výhercovia si
prevzali svoje výhry od šaša a veľmi
sa z nich tešili. Rôzne hračky, knihy,
spoločenské hry, farbičky i náušničky,
či úžasné sladké torty – no kto by sa
netešil. Záver karnevalu patril tanečným kúskom, ktoré predviedli chlapci
i dievčatá pod vedením už spomínaného Martina Žáka. DJ so svojou hudobnou produkciou nesklamal a roztancoval všetky masky. Džúsik, lízanku
i diplom si odnieslo z karnevalu každé
dieťa.
OZ Chrobáčiky chce aj touto
cestou ešte raz poďakovať všetkým
sponzorom tomboly, všetkým, ktorí pomohli vyzdobiť kultúrny dom
i pripraviť karneval pre naše deti.
V neposlednom rade i Drahošovi
Sivákovi, ktorý sa zhostil roly šaša a
odmoderoval celý karneval. OZ ďakuje aj všetkým družstvám z varenia
kapustnice, ktoré sa vzdali svojho

príspevku a darovali ho OZ. Vinári
Jablonca, ako organizátor akcie – Varenia kapustnice a iniciátor podpory
OZ odovzdali OZ Chrobáčiky 120 eur.
Vďaka patrí i Saške Hagarovej a Dávidovi Počuchovi, ktorí mali na starosti
bufet a výdaj skvelých koláčov, ktoré
napiekli členky OZ Chrobáčiky. Obrovské ďakujem patrí obci Jablonec
a starostovi obce, ktoré podporili
detský karneval a postarali sa o to,
aby deti odchádzali šťastné, spokojné, s peknými zážitkami a tešiac sa
už na budúcoročný karneval. Vďaka
patrí i všetkým, ktorí prišli podporiť
svojou účasťou detský karneval. Výťažok z karnevalu bude použitý ako
príspevok na zakúpenie interaktívnej
tabule pre deti v MŠ v Jablonci. Fotografie z karnevalu si môžete pozrieť na fb stránke OZ chrobáčiky, i fb
stránke obce, ktoré pre nás nafotila
Andrejka Podhorská. Ďakujeme!
číslo 1-2018

Škola

Prvý polrok je za nami

Ani nevieme ako a školský rok sa nám prehupol do druhého polroku. Všetky deti boli odmenené
známkami podľa toho, ako počas celého obdobia pracovali. Majú aj svoje slabôstky, kde treba na
sebe trošičku popracovať, ale mnohé z ich vlastností ich robia jedinečnými a neopakovateľnými bytôstkami. Ak s nimi trávite denne niekoľko hodín, objavíte v tomto uponáhľanom svete často prehliadané čaro každého z nich.

Prváci ako celok veľmi radi rozprávajú o všetkom možnom. V každej
téme sa vedia nájsť a často vás ani
nechcú pustiť k slovu. Keďže dievčatá
sú mierne v prevahe, počuť skôr dievčenský hlások a ten dá veru do pozoru aj roztopašných chlapcov. Také
malé generálky sú Emily a Klárka. Keď
je problém, raz-dva chlapcom objasnia všetky pravidlá slušného správania. Obidve vždy s dobrou náladou,
ktorú na vás prenesú, aj keby vás
ťažili všetky problémy sveta. Vikinka
je ich tichý spoločník. Keďže jej hlások je jemnejší, nenamáha si hlasivky
zbytočne, ale ide ostatným príkladom svojím správaním. Ráchelka je
živé dievčatko s ryšavým nádychom
vláskov, s úsmevom na tvári. Terezka
je určite rada, že bol objavený taký
vynález, ako je papier. Veľmi rada točíslo 1-2018

tiž kreslí. Dominika má rada pohyb a
hneď sa pokojne pridá k našim chlapcom – Tobinkovi, Jankovi a Gabkovi,
ktorí milujú šantenie. Svojím zápalom občas strhnú aj inak pokojného
Jakubka. Druháci by už mali byť takí
zodpovednejší prváci. Ale tiež sú
pre nich prestávky oveľa fascinujúcejšie než hodiny. Prevahu v počte
majú chlapci, a tak vidíte často hry
na vojakov a bojovníkov. Adamkovia
sú v ročníku až traja. Jeden je často
usmiaty, druhý nádherne kreslí a tvorí a tretí svojimi veľkými orieškovými
očami zvláda aj šantenie, aj kreslenie.
Tomáško má rád počítačové hry, ktoré vyžadujú logické myslenie. Má rád
aj bojové umenie v praxi. Vtedy je tu
jeho rozvážnejšie dvojča Miško, ktorý
mu zdôrazní, že už stačí. Dávidko je
náš malý génius a Lukáško budúci

futbalista. Sú tu aj dve Lucky, jedna
krajšia ako druhá, blonďavá Emka
s milým úsmevom a dobrosrdečná
Nikolka. V treťom ročníku majú tiež
prevahu chlapci. Sú tu iba tri dievčatká Nikolka, Madeleine a Klaudika, ktoré však svojou jemnosťou, múdrosťou
a pôvabom doplnia chlapčenskú zostavu: Majka a Ivčeka, ktorí nás často
obohatia o rôzne nové informácie,
sem-tam ich doplní aj komentátor
Danko, pozorného Martinka, svedomitého Peťka, fiškusa Paťka a nášho
siláka Jakubka. No a čo štvrtáci? Ďalšia
trieda s prevahou chlapcov, ale vo fyzickej sile a sile hlasu im hravo môžu
konkurovať aj dievčence štvrtáčky.
Emka, Nelka a Ivanka ich spacifikujú
jedna radosť. Aj keď sa takmer na vlas
rovnaké dvojičky Miško a Maťko snažia zvíťaziť nad babami, Adelko a Sebinko sa veru o to vôbec nepokúšajú.
Vedia, že je to bez šance. Andrejko
a Samko to všetko sledujú a komentujú z lavice, no a Andy tomu dodá aj
mokré efekty, na ktoré využije obsah
svojej fľaše. Potom sa Nikolka potichu zoberie a všetko dá do poriadku
a poupratuje ešte pred príchodom
tety upratovačky. Inak sa na hodine
snažíme robiť všetko tak, ako sa má.
Deti sa snažia naučiť čo najviac a učitelia ich zas naučiť čo najviac. A tak
sa všetci tešíme na všetko, čo nás
čaká v druhej polovici školského roka.
Pretože každá jedna chvíľa s týmito
jedinečnými bytosťami je originálna, vždy iná a ničím nenahraditeľná.
Držte nám, prosím palce, aby sme to
zvládli najlepšie, ako sa len dá.
Deti a učiteľky zo ZŠ Jablonec
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Futbalisti pred štartom jarnej časti
Pri pohľade na postavenie jabloneckých družstiev v tabuľke po jesennej časti sezóny si môžeme všimnúť silný „kontrast“. Zatiaľ čo seniorské mužstvo okupuje spodné priečky, prípravkári bojujú o čelo.
Veríme, že na jar budú naši malí futbalisti v takýchto výkonoch pokračovať a pridajú sa k nim aj seniori.
Seniorské mužstvo vstupovalo
do novej sezóny s cieľom pohybovať
sa v strede tabuľky. Po jesennej časti
môžeme povedať, že tieto ambície sa
zatiaľ nepodarilo naplniť. Jabloneckí
futbalisti sa v prvej polovici sezóny
opäť herne trápili a dokázali zvíťaziť
len v dvoch zápasoch – doma porazili
Šenkvice 1:0 a vo Svätom Jure vyhrali 3:1. Za zmienku stojí ešte vydarený
zápas na horúcej pôde dovtedajšieho
lídra z Lábu. Tam mužstvo príkladne
bojovalo a vydrelo cennú remízu 3:3.
Po jeseni je tak Jablonec na nelichotivom 12. mieste, ktoré by však na jar
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chcel vylepšiť. Zimná príprava začala
už 1. februára. Mužstvo niektorí hráči
opustili, ale takisto aj zopár nových
prišlo a ďalší sú v štádiu vybavovania.
Futbalisti majú za sebou už aj prvý
prípravný zápas, v ktorom po solídnom výkone remizovali 1:1 s rakúskym
tímom SC Admira Gföhl. Začiatok
druhej polovice sezóny sa nezadržateľne blíži a všetci dúfame, že zverenci
trénera Františka Čechoviča vkročia
do jarnej časti tou správnou kopačkou, budú sa futbalom konečne baviť
a v tabuľke sa posunú o pár priečok
smerom nahor.

V úplne odlišnej situácii sa nachádza družstvo prípravky. Deti, rodičia
i tréner mohli byť s jesennou časťou
maximálne spokojní. Prípravkári svojimi výkonmi pobláznili celú dedinu.
Po prvých troch zápasoch, v ktorých
získali len jeden bod, nasledovala neskutočná séria 10 víťazných zápasov
za sebou, ktorá ich vystrelila na krásne 3. miesto. Na jar chcú jednoznačne pokračovať v nastúpenom trende,
čo potvrdili aj slová trénera Naima.
„Ideme do každého zápasu naplno
a chceme sa pobiť o prvé miesto.“ My
im v tom budeme všetci držať palce.

číslo 1-2018

Šport

Program domácich zápasov našich futbalistov:
Seniori:
17. 3. 15:00
31. 3. 16:30
14. 4. 17:00
28. 4. 17:00
5. 5.
17:00
19. 5. 17:00
2. 6.
17:30

ŠFK Jablonec – TJ Záhoran Kostolište
ŠFK Jablonec – ŠK Svätý Jur
ŠFK Jablonec – FC Družstevník Budmerice
ŠFK Jablonec – ŠK Záhorák Plav. Mikuláš
ŠFK Jablonec – ŠK Plavecký Štvrtok
ŠFK Jablonec – FC Slovan Modra
ŠFK Jablonec – OŠK Láb

Prípravka:
7. 4.
14:00
21. 4. 14:30
5. 5.
14:30
19. 5. 14:30
22. 5. 18:00
2. 6.
15:00
5. 6.
18:00

ŠFK Jablonec – FC Slovan Modra
ŠFK Jablonec – ŠK Šenkvice
ŠFK Jablonec – ŠK Báhoň
ŠFK Jablonec – ŠK Svätý Jur
ŠFK Jablonec – TJ Slovan Vištuk
ŠFK Jablonec – OŠK Slovenský Grob
ŠFK Jablonec – PŠC Pezinok “B“

JALMA a Mantáci hodnotili sezónu 2017
Autocrossový tím JALMA sa so sezónou 2017 rozlúčil
na Mikulášskom preteku, ktorý sa uskutočnil 2. decembra
v Autokrosarene Očkov. O týždeň neskôr sa na tom istom
mieste konal Večer víťazov, kde sa vyhlasovali celkové výsledky Autokrosového seriálu KAP 2017.
Jozef Štibrány sa vo svojej kategórii umiestnil na 4. mieste
so 123 bodmi. Na tretie miesto mu chýbal jediný bod. Bodovali aj Mantáci, Milan Luknár v tej istej kategórii skončil na
peknom 8. mieste. V kategórii A OPEN skvelo reprezentoval
Dominik Janošovič, ktorý získal 1. miesto.
Po minuloročnom úspechu by sme aj v tomto roku chceli
jeden z pretekov zorganizovať u nás v Jablonci. Dúfame, že
nás podporíte a budete nám fandiť.
číslo 1-2018
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Škôlka, vinári

Čo nové v škôlke...
V materskej škole v Jablonci sme v januári privítali novú pani učiteľku – Pavlínku Mruškovičovú, ktorá doplnila náš kolektív.
V materskej škole sa priebežne konajú rôzne akcie – divadlá,
hudobné predstavenia a nedávno pre deti občianske združenie
„Chrobáčiky pri MŠ Jablonec“ zorganizovalo KARNEVAL. Ďakujeme rodičom, ktorí založili občianske združenie a tým sa snažia
pomôcť MŠ k získavaniu financií na rozvoj MŠ. Výťažkom z karnevalu napomôžu k zakúpeniu interaktívnej tabule do MŠ. Taktiež sa
chceme poďakovať poslancom, ktorí sa zriekli svojho platu v prospech MŠ na zakúpenie interaktívnej tabule.

V sobotu 17. 2. 2018 sa Halmešskí vinári s hosťami stretli už
po šiestykrát na svojej vínnej ceste po vínnych pivniciach.
18
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Oznamy, spoločenská kronika

Blahoželanie
Dňa 30. 12. 2017 oslávili 50. výročie sobáša
naši drahí rodičia a starí rodičia
Jozef a Rozália Krajčovičoví.
K ich zlatej svadbe im prajeme ešte veľa
spoločne prežitých rokov.
Rodina Merceková

Pocta matke Katke
Matka mi dala život raz,
v sprievode Boha prosila za mňa.
Uprostred noci sa zobudila,
úsmev na tvári vyčarila,
požehnania žiadala,
mala ma veľmi rada.
Som jej dieťa milované,
prosila za mňa v tichu, tme.
Slzy skrášľovali jej tvár.
vedela, že život je ten dar.
(Zdroj: internet - neznámy autor, upravené)
Pri týchto riadkoch si možno niekto z vás spomenie na jednu úžasne obetavú ženu, ktorá celý
svoj život prežila medzi vami, v Jablonci. Katka
Vachunová, rodená Mrvová, ktorú poznali mnohí
aj mimo našej obce, pretože dlhé roky pracovala
ako zdravotná sestra a svoju lásku, optimizmus
a dobrú náladu priehrštím rozdávala práve tým
najzraniteľnejším - detským pacientom. Nekonfliktná osôbka, ktorá mala nezastupiteľné miesto
vo svojej rodine. Ako dcéra, sestra, švagriná, krstná, teta,... a neskôr aj ako manželka, keď našla
svoju životnú lásku – manžela Paľka. Spoločne
začali žiť krásne obdobie plné plánov a túžob do
budúcnosti. A azda tým najväčším želaním oboch
nesporne bolo, aby sa ich manželstvo zmenilo na
rodinu. Mama, otec a dieťatko. Hoci istý čas táto
radosť neprichádzala, nespozorovali by ste na Katke žiadnu zatrpknutosť, nevrlosť. Stále to bola tá
veselá Katka so svojským zmyslom pre humor.
Jedného dňa sa jej sen stal skutočnosťou. V jej

tele sa zrodil nový život, dlho očakávané dieťatko. Dieťatko, ktoré malo všetky predpoklady, aby
prežilo krásny život. Pretože sa naň tešili jeho rodičia, ktorí boli schopní obetovať všetko, tak ako to
milujúci rodičia pre svoje deti robia. Veru všetko.
Dokonca vlastný život. Keď sa Katka dozvedela,
že v nej nerastie len nový človiečik, ale aj zákerná
choroba, jednoznačne sa rozhodla. Urobiť všetko
pre svoje dieťa. Darovala život malému Jakubkovi,
ktorý uzrel svetlo sveta 23. januára 2017. Krásny
a usmiaty chlapček s nádhernými očkami. Hoci
choroba i napriek podanej liečbe víťazne hltala jej
útroby, milovala svojho syna čoraz väčšmi a zapamätávala si každý jeden okamih, úsmev, slzičku malého chlapčiatka. A vždy s láskou, hoci niekedy cez
slzy a s bolesťou, pretože ju jej nepriateľ v boji porážal. Neprešiel ani rok, čo sa narodil Jakubko, a 7. decembra 2017 svoj boj s rakovinou prehrala. Pre
mnohých je však hrdinka. Nezľakla sa, neustúpila.
Nenechala si pre seba nič, pretože sa stala matkou.
Niektorí ľudia rýchlo odchádzajú, sú tu iba
chvíľku. Napriek tomu zanechávajú po sebe stopy,
vďaka ktorým cítime, že dnešok, prítomnosť je dar.
Zbohom Katka!
Tento článok nemá vyvolať u ľudí pocit krivdy,
prečo sme sa rozhodli napísať práve o Katke, keď
sú tu aj iní, ktorí majú neľahký osud: vdovy, siroty,
chorí, chudobní, opustení a osamelí. Nebolo to zámerom. Halmešský hlásnik je o udalostiach v obci,
o živote jej obyvateľov v nej a Katarína Vachunová
bola jednou z nich. Aj toto sú významní ľudia, ktorí
sú velikáni vo svojej skrytosti. Nie je ich málo a tento časopis môže byť jedným z prostriedkov, ako si
ich pripomenúť.

Spomíname

Dňa 26. 3. 2018 si pripomenieme 6. výročie úmrtia našej
mamy, svokry, babky a prababky Zlatky Švorcovej.
S láskou spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina. Všetkým,
ktorí si spomenuli a venovali jej tichú spomienku, ďakujeme.
Deti s rodinami

číslo 1-2018

Narodili sa
Alexander Hasík
Lukáš Jurčo
Dennis Kim
Michal Kišoň
Michaela Oračková
Lucia Pastuchová
Hana Pätoprstá
Iris Stevanovičová
Sandra Vargová

Opustili nás:
Mária Delinčáková
Mária Izakovičová
Pavel Nemec
Jozef Dudek
Jozef Šatura
Katarína Vachunová

Jubilanti:
50 rokov
Miroslav Horváth
František Iuhaneak
Peter Královič
Rastislav Krchnák
Ľubica Kuševová
Katarína Straková
Kvetoslava Synáková
Jana Štibrányová
60 rokov:
Veronika Dobrovodská
Ján Haršány
Ján Kern
Stanislav Komorovský
Anton Moravčík
Helena Slováková
Štefan Trabalík
Ladisla Valach
70 rokov:
Ľudmila Krasňanská
Ľudmila Ochabová
František Poláček
Mária Prikrylová
Emil Slovák
Vladimír Slovák
Štefan Izakovič
Jozef Krajčovič
85 rokov
Terézia Novosedlíková
V mene redakcie Halmešského
Hlásnika prajeme všetkým
našim jubilantom všetko
najlepšie, hlavne pevné
zdravie, šťastie a radosť do
života. Gratulujeme!
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Oznamy a pozvánky

Oznamy
Starosta obce ďakuje pani Márii Bednárovskej, ktorá nezištne a s láskou
ušila kostýmy účinkujúcim na Pochovávaní basy, ako aj kostým šaša na detský karneval.
Starosta obce ďakuje pánovi Máriovi Hujsiovi a pánovi Ľubošovi Hujsiovi
za opäť krásne nachystaný ohňostroj pri príležitosti vítania Nového roka v
našej obci.

Najbližšie akcie
7. apríla 2018
Klub mamičiek v Jablonci vás pozýva na MAMIČKOVSKÝ BLŠÁK, ktorý sa
bude konať v Spoločenskom dome v Jablonci dňa 7. 4. 2018 od 13.00 do
17:00 hod. Predávať sa bude detský tovar, oblečenie, hračky, obuv a iné potreby, oblečenie a obuv pre dospelých, veci pre mamičky a tehuľky. Registrácia
predávajúcich: Lucia Kišoňová, klucikova.lucia@gmail.com. Nehanbite sa a príďte si dobre a lacno nakúpiť! Tešíme sa na vašu účasť!
21. apríla 2018 – sobota
OBECNÁ BRIGÁDA – DEŇ ZEME stretnutie o 9:00 pred OÚ
28. apríla 2018 – sobota
STAVANIE MÁJA
13. mája 2018 – nedeľa
DEŇ MATIEK
2. júna 2018 – sobota
DEŇ DETÍ
30. júna 2018 – sobota
OCHUTNÁVKA VÍN VINÁROV JABLONCA, BUDMERÍC, JARNEJ A CÍFERA NA
NÁUČNO-POZNÁVACOM CHODNÍKU JABLONCA
21. – 22. júla 2018 – sobota, nedeľa
HODOVÉ SLÁVNOSTI

Ďalej upozorňujeme občanov, že
dane a poplatky sa ešte nezačali vyberať
na obecnom úrade. Nakoľko evidujeme
zo strany občanov požiadavky na zaplatenie daní a poplatkov za komunálny
odpad. Chceme len pripomenúť, že priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v
ktorom mu vznikla daňová povinnosť
k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Následne sa spracovávajú rozhodnutia o vyrubení poplatku, ktoré sú
doručované do vlastných rúk oprávneným osobám. Až po doručení rozhodnutia je možné vyberať poplatky od občanov, keďže celý proces je prepojený
cez systém daní a poplatkov URBIS. Tak,
ako aj pominulé roky, predpoklad doručovania rozhodnutí je mesiac apríl. Ďalej
dávame do pozornosti platné VZN obce
Jablonec č. 4/2015 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné a stavebné odpady na
území obce Jablonec, ktoré je prístupné
Mgr. Andrea
aj na stránke obce.
Hinčeková

Posolstvo Veľkej noci
Veľká noc, smrť a zmŕtvychvstanie je jednou z najdôležitejších udalostí v dejinách ľudstva. Ježiš Kristus neostal v hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Ježišove vzkriesenie dáva
nádej na večný život každému, kto v Neho uverí. „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva
moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo
smrti do života.“ „ Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie.“ Veľká noc je symbolom toho, že Boh nie je mŕtvy, ale žije v živote ľudí, ktorí v Neho uverili.
Je nádejou pre tých, ktorí ho hľadajú a chcú Ho spoznať. Len viera v zmŕtvychvstanie
dá zmysel našej každodennej námahe. V jej svetle pochopíme, čo je pominuteľné a čo
večné, čo bezvýznamné a čo dôležité. Všetkým čitateľom želáme, aby veľkonočné posolstvo sa stalo pre vás cestou k skutočnej plnosti života – k večnému životu s Bohom.
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