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ročník 1.

Štvrťročník o živote v Jablonci

Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Ani sme sa nenazdali a tri mesiace od
vydania prvého čísla nášho štvrťročníka
utiekli ako voda a máme tu druhé číslo.
Som rád, že sa vám môžem prihovoriť aj
takouto formou a informovať vás o dianí
v našej obci.
V prvom rade sa chcem poďakovať
všetkým vám, ktorí ochotne svojou aktivitou zveľaďujete našu obec. Či už svojou účasťou na rôznych brigádach, alebo
aj telefonátmi, že máte možnosť a chcete pomôcť. V mene Futbalového klubu
Jablonec chcem poďakovať pánovi Štefanovi Zápražnému, Petrovi Habovi a Gabrielovi Štrbíkovi, ktorí ochotne vymieňali celú sobotu bez nároku na honorár
zhorenú ponorku. Teší ma, že sú v našej
obci občania, ktorým záleží na zveľaďovaní a rozvoji obce.
S radosťou vám chcem oznámiť, že
sa nám podarilo získať financie (43 000 €)
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR na rekonštrukciu našej Materskej školy v Jablonci. Aj keď to nie je
úplná suma, ktorú sme žiadali, rozhodli
sme sa túto dotáciu využiť, a tak zachrá-

niť našu materskú školu, ktorá je v havarijnom stave a pýta si po niekoľkých desiatkov rokov obnovu. S prerábkou chceme začať v polovici júla. Je potrebné vymeniť strechu, ďalej chceme v podkroví
vybudovať novú triedu a sociálne zariadenie. To nám umožní v septembri 2016
prijať o 20 detí viacej, ako doteraz.
Taktiež som podal projekt na Bratislavský samosprávny kraj, ktorý prerozdeľoval
peniaze na dovybavenie, či rekonštrukciu priestorov materskej školy. Aj cez tento projekt sa nám podarilo získať 4 000 €,
ktoré nám pomôžu pri rekonštrukcii.
Mnohí z vás ma zastavujete a pýtate sa
na dom smútku. Aj na váš podnet som zaobstaral poklop na chladiarenské boxy. Ďalej je potrebné zaizolovať strechu, ktorá
preteká, preto sme dali vypracovať cenové
ponuky a chystáme sa s tým niečo urobiť.
V pláne je výmena podlahy ako aj samotné
vymaľovanie miestnosti, na ktoré sa podujal
Vladimír Delinčák bez nároku na zaplatenie
svojej práce. So spoločnosťou T-com sme sa
dohodli, že si v našom katastrálnom území
postavia vysielač a za jeho prenájom nám
budú platiť sumu 1500 € ročne. Tieto peniaze chceme použiť na obnovu cintorína.

Nakoľko prenajímame Kultúrny dom
v Jablonci a aj sami organizujeme rôzne obecné akcie, bolo potrebné zakúpiť
nový riad. Zakúpili sme ho v počte 200 ks.
Posledné záverečné finančné správy ukázali, že obec Jablonec dopláca na
vlastnú vodu i vývoz smetí. Preto bude
potrebné urobiť v novom roku niekoľko
opatrení, o ktorých vás budeme včas informovať. Pre porovnanie s inými obcami vám na str. 11 uvádzame tabuľku, kde
si môžete pozrieť, koľko platia občania za
vodu a odpad v okolitých dedinách.
Na záver vám chcem milí občania popriať pekné leto a deťom veľa pekných
zážitkov počas letných prázdnin.
Starosta obce Slavomír Pocisk
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Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Po mimoriadnej chôdzi, ktorá sa týkala schválenia projektu rekonštrukcie Materskej školy v Jablonci, čakala
nové obecné zastupiteľstvo ďalšia verejná schôdza, ktorá sa konala 31. 3. 2015. Na zasadnutí sa schválili nasledovné uznesenia.
 Uznesenie č. 3/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
za hlavnú kontrolórku p. Ing. Alenu Gergelovú.
 Uznesenie č. 4/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
rozpočet obce na rok 2015 v celkovej hodnote 461 554 €. Zároveň berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2016 a 2017.
Ďalej schválilo maximálny limit presunu rozpočtovo nezabezpečených potrieb pre starostu vo výške 500 € pre operatívne rozpočtové opatrenia v rámci schváleného rozpočtu tak, aby do 31.12. bežného roka bol rozpočet obce vyrovnaný podľa Ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č.
369/1990 Zb.
 Uznesenie č. 5/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
VZN č.1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
z rozpočtu obce na dieťa MŠ, Školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na
rok 2015 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti v obci
Jablonec.
 Uznesenie č. 6/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
zriaďovaciu listinu v úplnom znení pre Materskú školu, 900
87 Jablonec 57.

 Uznesenie č. 7/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
navýšenie platu starostu o 10 %.
 Uznesenie č. 8/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
p. Matejovi Horváthovi zriadenie prístupovej cesty k svojim
pozemkom cez obecnú parcelu č. 199/1.
 Uznesenie č. 9/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
zriadenie vysielača Slovak Telekom a.s. na obecnom pozemku par. č. 878/3, LV 772.
 Uznesenie č. 10/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
zmluvu o prenájme bufetu v areáli futbalového ihriska.
 Uznesenie č. 11/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
kultúrno-spoločenské podujatia konané v období apríl-júl.
 Uznesenie č. 12/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
členstvo v občianskom združení Malokarpatský región.
 Uznesenie č. 13/1/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnkový audit za rok 2014 v prípade nezodpovedania
otázok súčasným auditorom.
Podrobný rozpočet a všetky zmluvy nájdete na stránke
obce jablonec.sk. O zasadnutí obecného zastupiteľstva z dňa
29. 6. 2015 vás budeme informovať v nasledujúcom čísle.

Na slovíčko s našim rodákom

Mnohým občanom Jablonca určite netreba predstavovať nášho rodáka Jána Benkovského. Pre tých, ktorí ho
nepoznajú, je tu niečo málo z jeho doterajšieho života. Ján Benkovský sa narodil 21. októbra 1975 v Trnave.
Po maturite na Strednej zdravotníckej škole v Modre vstúpil v roku 1993 do Noviciátu Spoločnosti Ježišovej
v Trnave. Kresťanskú filozofiu a katolícku teológiu študoval na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave, v
súčasnosti Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave. 21. júna 2003 prijal kňazskú vysviacku. Následne
pôsobil v Ružomberku ako promótor povolaní a rektor Kostola Povýšenia sv. Kríža. Od roku 2009 študoval
kresťanskú spiritualitu v Madride. Po návrate na Slovensko bol menovaný za rektora Kostola Božského Srdca
Ježišovho v Košiciach a predstaveného, kde aj dodnes pôsobí.
Takto pred 12 rokmi ste prijali kňazskú vysviacku, čo sa
vo vašom živote za ten čas zmenilo?
Predovšetkým sa zmenili miesta môjho poslania. Po kňazskej
vysviacke som bol poslaný do Ružomberka. Venoval som sa najmä
mladým a vysokoškolákom, ktorí hľadali svoje povolanie. Bol som
tzv. promótorom povolaní. Na jeseň v roku 2003 som sa stal členom
celoslovenského tímu pastorácie povolaní v rámci Subkomisie pre
kňazské semináre a pastoráciu povolaní pri KBS. Túto úlohu som zastával šesť rokov. Od 2007-2009 som bol v Ružomberku vymenovaný za rektora Kostola Povýšenia sv. Kríža. Odtiaľ ma moji predstavení poslali na ďalšie štúdiá do Madridu. Takže boli to predovšetkým
zmeny miest a rôzne poslania, ktoré som od vysviacky zastával.
Ako si spomínate na detstvo v Jablonci?
Na svoje detstvo mám dobré spomienky. Ostalo mi mno2
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Rozhovor

Ján Benkovský (druhý zprava)
ho dobrých zážitkov ešte zo štúdia na základnej škole, ale aj zo
stretnutí s mnohými ľuďmi, kamarátmi a kamarátkami, najmä
z blízkeho okolia, kde som býval. Tu v tomto prostredí sa rodilo aj moje kňazské a rehoľné povolanie. Doteraz som mnohým
z Jablonca vďačný za mnohé dobré podnety a dobré rady, keď
sme sa rozprávali o kňazskom povolaní. Jablonec je miestom,
kde som prvýkrát nahlas povedal nášmu pánovi farárovi, že sa
chcem stať kňazom. Bol to vdp. Marián Gáborík.
Študovali ste Strednú zdravotnícku školu v Modre, prečo ste si vybrali práve túto školu?
To je isto na dlhšie. Po absolvovaní základnej školy som nastúpil najskôr na Gymnázium do Modry. Už vtedy mi prichádzali myšlienky o kňazskom povolaní. Na Teologickú fakultu
sa v tom čase mohlo ísť iba z gymnázia. Po revolúcii, keď som
už bol v druhom ročníku na gymnáziu, rozhodol som sa prestúpiť na zdravotnícku školu. Hlavným motívom bola služba
ľuďom. To by som musel o tom povedať viac. Veľmi som vďačný mojej mame, ktorá v tom čase učila na zdravotníckej škole, že mi pomohla zrealizovať moje túžby a hlavne prestup na
túto školu. Všetky skúšky som samozrejme musel urobiť sám.
 Dnes to vidím, že to bolo Božie riadenie, pretože spojením
týchto dvoch povolaní (kňazského ako aj práca zdravotníka) sa
dá ľuďom veľa pomáhať. Skúsenosti z tejto školy využívam doteraz, najmä pri návšteve chorých v nemocnici, v domovoch
dôchodcov, atď.
Čo vás viedlo k vstupu do Noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave?
S jezuitami ma zoznámil náš pán farár Marián Gáborík. Bol to
práve on, ktorý ma k nim priviedol, najmä k pátrovi Jozefovi Porúbčanovi do Piešťan. K nemu som chodil takmer dva roky, tak raz
za dva – tri týždne. S pátrom som hovoril o svojich túžbach, o svojom povolaní. Bol to vynikajúci človek, ktorému vďačím za to, že
mi ukázal aj rehoľný spôsob života, o ktorom som predtým vôbec
neuvažoval. Nikdy ma k jezuitom nezavolal. Dokonca mi nedal
ani adresu kam by som mal poslať prihlášku. Osobitne jeho život
a svedectvo, jeho radosť a životná múdrosť mi pomohli spoznať
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rehoľný život jezuitov. Napokon som sa rozhodol, že k nim vstúpim. Do Noviciátu som nastúpil v septembri v roku 1993. Odvtedy ubehlo veľa rokov a stále to stojí za to. Boh robí veľké veci. 
V roku 2009 ste začali študovať v Madride, ako ste sa
tam ocitli a ako si na toto obdobie spomínate?
Do Madridu ma vyslali moji predstavení. Bolo to plánované
štúdium kresťanskej a ignaciánskej spirituality na Pápežskej Univerzite Comillas v Madride. Býval som v jezuitskej komunite profesorov. Školu som mal blízko, pešo asi tri minúty od komunity,
čo bola veľká výhoda. V Madride som strávil dva náročné roky
štúdií. Všetky skúšky a aj záverečnú licenciátnu prácu som robil
v španielskom jazyku. Spomienky na toto obdobie mám veľmi
dobré. Spolužiakov som mal zo všetkých kontinentov sveta. Najviac ich bolo z Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Výborných profesorov. Dobrá strava, veľa ovocia a zeleniny a takmer každú večeru
ryby na rôzny spôsob. Španielska kuchyňa je veľmi dobrá. Samozrejme spolu s dobrým španielskym vínkom na stole.  Väčšinu
času som strávil pri knihách, písaní seminárnych prác a na prednáškach. Dosiahol som licenciát z kresťanskej spirituality, niečo
obdobné ako malý doktorát na Slovensku. Okrem školy, vďaka
španielskym jezuitom, mal som možnosť spoznať takmer všetky
väčšie časti Španielska. Je to nádherná a veľká krajina. Krásne historické pamiatky. Dostatok tepla. Stretol som tam veľa dobrých
ľudí. Po štúdiách v Madride som ešte ďalší jeden rok strávil v Salamanke v rámci našej záverečnej časti formácie. Pobyt v Španielsku som ukončil v roku 2012.
Po návrate na Slovensko ste začali pôsobiť v Košiciach, čo
vás priviedlo na východ a čomu sa momentálne venujete?
V Košiciach máme jeden z našich rehoľných domov. Som
tu v podstate už druhýkrát. Prvýkrát to bolo medzi filozofiou a
teológiou (1997-1999), keď som dva roky pracoval v Košiciach
ako vychovávateľ na našom stredoškolskom internáte. Teraz je
to zase o inom. Od roku 2012 som rektorom Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a predstaveným jezuitskej komunity. Okrem toho, som v týchto dňoch dokončil písanie veľkého doktorátu z ignaciánskej spirituality na Trnavskej Univerzite. Cez leto ma ešte čaká obhajoba dizertačnej práce. Počas
školského roku sa venujem duchovnej správe stredoškolského internátu. Na pozvanie chodím dávať duchovné cvičenia.
Naposledy to boli terajší diakoni košickej a spišskej diecézy. Je
to taká zmes pastoračného, duchovného a intelektuálneho
apoštolátu. 
Určite sa vždy rád vrátite do Jablonca, ako často navštevujete svoju rodinu popri všetkých tých povinnostiach?
Samozrejme, že sa teším na každú návštevu doma s našimi, ale aj Jablončanmi. V podstate vždy, keď sa mi podarí ísť
na západ, prídem domov, aspoň na chvíľu. Niekedy je to pár hodín, niekedy jeden-dva dni. Isto som vďačný za každé stretnutie,
najmä s rodičmi a súrodencami. Čo sa však usilujem robiť častejšie, je zavolať domov. Už to však nie je ako počas štúdií, keď sme
mali prázdniny a bolo viac času. 
Chystáte sa niekedy v blízkej dobe prísť do Jablonca?
Nemám dopredu stanovený termín. Je to podľa okolností.
Chcel by som však prísť domov niekedy v auguste.
V mene všetkých občanov Jablonca prajeme nášmu
rodákovi Jánovi Benkovskému do ďalšieho pôsobenia
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.
3
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Stavanie mája
Prechod medzi aprílom a májom patrí už tradične stavaniu májov. Máje boli známe už v minulosti, kedy si ich
ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj takisto symbolizoval víťazstvo
jari nad zimou a poľnohospodárom mala zase májová zeleň priniesť dobrú úrodu. V dnešnej dobe poznáme
už aj iný význam stavania májov.
V určitých regiónoch Slovenska stavajú máje chlapci
pod okná svojim vyvoleným dievčatám ako znak ich záujmu. Máj musí byť pekný, inak by bol hanbou nielen pre
chlapca, ale aj pre dievča. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná spevom, tancom a malým pohostením.
Tradičné stavanie mája je typické aj pre Jablonec.
V Jablonci máme dokonca dva máje. Prvý sa staval pred
Obecným úradom a na druhý deň stál máj už aj v areáli sídliska Sever. Pri oboch akciách sprevádzal vztyčovanie
mája a jeho oslavu spev a tanec folklórneho súboru z Cífera, ktorý zabezpečila obec Jablonec. Pre tých, ktorí sa prišli
pozrieť bolo pripravené posedenie spolu s pohostením.
V kultúrnom dome boli pre ľudí zadarmo nachystané špekačky a klobásky. V bufete si mohli kúpiť dobré vínečko. Na
severe si mohli občania v bufete zakúpiť okrem nápojov aj
guláš alebo cigánsku pečienku. Ľudia sa pri oboch akciách
bavili tancom a spevom do neskorých hodín.
Počas oboch akcií mohli ľudia prispievať ľubovoľnou
čiastkou do zbierky na obnovu školskej záhrady. Spolu
s výťažkom z predaja v bufete v Kultúrnom dome sa podarilo vyzbierať 484,53 €. Ďakujeme!

4
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Vinári na Morave
V rámci priateľstva medzi Jablončanom Rudolfom Kucmanom
a jeho priateľmi z moravskej obce Uherčice, pánom Šátekom Jánom st. a pánom Frohlichom Jiřím, sme boli my vinári z našej obce
pozvaní na vínnu cestu do juhomoravskej obce Uherčice, ktorá sa
konala 23. 5. 2015. V rámci vínnej cesty sme navštívili štrnásť otvorených pivníc, v ktorých nám bolo odprezentováných viacero odrôd pestovaných aj u nás na Slovensku (Chardonnay, Rizling rýnsky, vlašský a iné), ale ochutnali sme aj vína z odrôd vyšľachtených
na Morave a to Pálava a Cabernet Moravia. Z takých pre nás netypických sme ochutnali Muskat Odeskij a víno zo samorodáku Delevár. Počas celej akcie nám opäť spríjemňoval chvíle svojou hrou
na harmonike Ľuboš Delinčák. Okrem nás vinárov sa cesty zúčastnili aj pozvaní hostia na čele so starostom obce. Ako je o nás Slovákoch známe, že sme národom dobrosrdečných ľudí, tak sme sa
presvedčili, že aj na Morave, konkrétne v Uherčiciach, takíto ľudia
žijú a veľmi radi si túto akciu zopakujeme aj o rok.
Drahoš Sivák

Futbalový majáles
Dňa 8. mája sa v Kultúrnom dome konal futbalový majáles, ktorý zorganizoval Športový futbalový klub Jablonec.
Nápad vznikol v hlavách domácich futbalistov, ktorí sa rozhodli usporiadať pre občanov Jablonca zábavu, kde
by sa mohli stretnúť rodiny, kamaráti, známi a zabaviť sa v príjemnej atmosfére.
Futbalisti si na organizácií dali naozaj
záležať tak, aby pripravili pre ľudí skutočne
dobrú zábavu. Do tanca hrala kapela Lux,
pre ľudí boli prichystané dve večere, koláčiky, pagáče a dobré vínko. V bufete sa ďalej
ponúkala káva, alkohol, pivo a iné občerstve-
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nie. Nechýbala ani bohatá tombola, v ktorej
boli pripravené naozaj zaujímavé a hodnotné ceny. Ľudia sa počas celého večera dobre bavili a tí poslední odchádzali až v skorých
ranných hodinách. Na to, že išlo o prvý ročník, dopadla akcia aj z pohľadu organizáto-

rov na výbornú. Prišlo cez 120 ľudí a futbalisti dúfajú, že budúci rok ich bude ešte viac.
Futbalový klub by chcel zároveň poďakovať
Obecnému úradu za poskytnutie priestoru
Kultúrneho domu a tiež všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly.
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Rekonštrukcia školskej záhrady
V marci sme sa pustili do obnovy a rekonštrukcie detskej záhrady pri Materskej škole v Jablonci, s cieľom jej
sprístupnenia pre deti v škôlke a škole. Najprv bolo potrebné vyčistenie plochy od rôznych odpadkov, starých
a prehnitých stromov a kríkov, ktoré by mohli byť nebezpečné pre deti.

Deň detí

Hrubé vyčistenie plochy sme uskutočnili za pomoci prenajatia bagra a povrch zarovnali pomocou ťažkej techniky. Keďže na niektorých miestach chýbala tráva, vyhlásili sme dobrovoľnú obecnú brigádu, na ktorej sa zišlo niekoľko desiatok ochotných občanov, ktorí vyzbierali konáre na zemi, a tak pripravili za pomoci
hrabieľ plochu na zasadenie novej trávy. Týmto sa chceme všetkým ochotným dobrovoľníkom poďakovať za
ich nasadenie sa pre dobrú vec, ako aj ženám, ktoré prichystali sladké aj slané občerstvenie, na ktorom si všetci
po namáhavej práci pochutili.
Zároveň chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí ochotne prispeli svojimi financiami počas zbierky na
obnovu záhrady na akcii Stavanie mája. Vyzbierali sme
sumu 484, 53 eur.
V súčasnosti prebieha oplotenie pozemku, kde sme
zakúpili nové stĺpiky i pletivo.
Čaká nás ešte vysadenie menších porastov, ktoré by
zakryli kopec pod oplotením, rekonštrukcia a obnova
drevených i železných preliezačiek ako aj zakúpenie nových, certifikovaných, a taktiež výroba drevených lavičiek.
Veríme, že to všetko stihneme do konca augusta
a v septembri už naše deti budú môcť behať a hrať sa
v novej záhrade.

Medzinárodný deň detí sa na Slovensku oslavuje od roku
1952. Výnimkou nie je ani naša dedina, kde kultúrna komisia spolu s poslancami každoročne pripravuje pre deti zaujímavý program. Tohto roku oslavovali deti svoj sviatok 30.
mája v areáli futbalového ihriska.
Okrem tradičných súťaží, hier a maľovania na tvár bol tento rok
pre deti pripravený aj nafukovací hrad, kde sa mohli vyblázniť. Nevšednou atrakciou nielen pre deti, ale aj dospelých bola výstava vojenskej techniky. Tú priniesol do Jablonca nadšenec a zberateľ vojenskej spojovacej techniky pán PaedDr. Miroslav Horník z Cífera spolu
s kolegami. Deti aj dospelí si mohli poprezerať najrôznejšie vysielačky, vojenské rádiostanice a mnoho iného. Pre deti bolo takisto pripravené občerstvenie, opekali sa špekačky, pán Štefan Görög poskytol
pre deti nanuky a pani Ing. Pavlína Bulejčíková a pani Mária Polakovičová zaobstarali pre deti sladkosti. Po súťažiach bolo každé dieťa odmenené diplomom. Na záver dňa mala pani Oľga Leššová prichystaný pre deti zábavný program a pohostenie v detskom klube. Deti sa
zabávali hrami spojenými s najrôznejšími prekvapeniami. Počas celého dňa sa naši najmenší bavili, svoj sviatok si užili naplno a určite sa
už teraz nevedia dočkať budúceho roka.
6
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Čo sa udialo v obci

Deň matiek

Druhá májová nedeľa je už tradične od roku 1989 na Slovensku venovaná oslave Dňa matiek. Aj v našej obci si každý rok uctime naše
mamičky. Tentokrát to pripadlo na nedeľu 17. mája. V Kultúrnom dome
v Jablonci sa stretlo niekoľko desiatok mamičiek, pre ktoré si deti Materskej a Základnej školy pod vedením pani učiteliek pripravili krásny
kultúrny program – básne, piesne a tance, ktoré od šťastia a nadšenia
rozplakali nejednu mamičku a babičku.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu
a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Tak začal svoj
príhovor k mamám v Jablonci pán starosta S. Pocisk, ktorý každej mame poblahoželal k sviatku a odovzdal kvietok.
Pre prítomné mamičky bolo prichystané aj občerstvenie v podobe chutného koláčika s kávičkou a nápojom. Kultúrna komisia pod vedením zástupkyne starostu H. Mackurovej v spolupráci s pani učiteľkami opäť pripravili nezabudnuteľnú oslavu našim mamám, za čo
im ďakujeme.

Pre mamy, ktoré sa nemohli
zúčastniť akcie:

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
Mamička, prajem Ti všetko
najlepšie ku Dňu matiek.

Uvítanie detí do života

Dňa 25. apríla 2015 sa pod záštitou starostu obce a komisie kultúry uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do
života v Spoločenskom dome v Jablonci. Pozvanie prijalo 20 rodín s ich malými detičkami.

Úvodné slovo predniesla zástupkyňa starostu Helenka Mackurová, ktorá otvorila slávnostné uvítanie. O kultúrny program sa postarali žiaci Základnej školy v Jablonci: Janka Hanusová, spolu s pani riaditeľkou Štěpánkou Oscitou a mladým klaviristom Samkom
Morvayom. Po skončení kultúrneho programu uvítal do života nových občiankov Jablonca pán starosta Slavomír Pocisk, ktorý im aj
ich rodičom na záver poprial veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Za pomoci zamestnankýň obecného úradu Jany Zápražnej a Jany Jašurkovej odovzdal starosta deťom krásne darčeky s pamätným listom, ktorý pripravili poslankyne kultúrnej komisie Helenka Mackurová a Ing. Mirka Minaričová a mamičky dostali voňavý kvietok. Po ukončení oficiálnej časti si pozvaní hostia mohli posedieť pri dobrej
káve a koláči a odfotiť sa so svojimi ratolesťami či už pri kolíske, alebo v nej.
číslo 2-2015
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Školstvo

Koniec školského roka 2014/2015 v ZŠ Jablonec
Nastal čas, na ktorý sa tešia všetky školopovinné deti – posledný jún. Ľudia majú vo zvyku bilancovať, ak sa niečo
končí. Preto sme si tiež dovolili zhodnotiť uplynulých 10 mesiacov.
V septembri prišli všetci žiaci a učitelia našej školy plní elánu a energie. Uvedomovali si, koľko úsilia budú musieť vynaložiť, aby zvládli všetko, čo sa od nich očakáva. Mnohé deti
si možno povzdychli: „Júj, ešte sa nachodíme do školy, kým
budú prázdniny!“ Postupne sa však všetci zapájali do mnohých akcií, súťaží, vystúpení... V októbri sme videli nádherné
výstavy Tutanchamon a Dinosaurium v Inchebe Bratislava a
výstavu výtvarných prác v DK Pezinok. Využili sme akciu pre
žiakov „Vlakom do múzeí a galérií“ a vybrali sme sa do Vojenského múzea v Piešťanoch. Išli sme sa pozrieť aj na výstavu
ovocia a zeleniny v našom spoločenskom dome, v ktorom
sme v októbri vystupovali pre starších spoluobčanov pri príležitosti ich sviatku. December bol pre nás vyčerpávajúci, pretože hneď, ako nám Mikuláš v škole rozdal drobné sladkosti,
sme museli zmobilizovať všetky sily a spoločne pripraviť Tvorivé dielničky a Vianočnú akadémiu. Zaslúženou odmenou bola
Vianočná besiedka posledný deň pred vianočnými prázdninami a veľa krásnych hračiek do Školského klubu. Oddýchnutí po
Vianociach sme v januári všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na Deň
otvorených dverí, ukázali, ako je to s vyučovaním v našej škole.
Veľmi sme sa potešili, keď sa k nám koncom januára prišlo zapísať teraz už tucet budúcich prváčikov. Keby prišli o deň neskôr, uvideli by našu šikovnosť zaznamenanú na polročných
odpisoch vysvedčení. Určite sa nemáme za čo hanbiť. Odmena prišla onedlho v podobe divadielka „Snehová kráľovná“,
ktoré sme si pozreli vo februári. V marci sme nazreli do miestneho detského klubu. Teraz už vieme, kam sa vybrať, ak sa pôjdeme zblázniť od nudy. Od apríla možno mnohí chlapci z na8

šej školy snívajú svoj tajný sen: stať sa členom policajného zboru. Zúčastnili sme sa totiž hromadných ukážok policajných akcií v Šenkviciach. Samozrejme, že máme aj športového ducha.
Preto sme v máji absolvovali Plavecký výcvik v Pezinku a zvládli sme aj týždenný projekt „Život na Zemi“ spolu s didaktickými hrami. Opäť odmena! A presne na MDD! Karneval s obrovským množstvom dobrôt pripravených šikovnými rukami našich najdrahších mamičiek. Asi sa tešili z nášho úprimného vystúpenia, ktoré sme im darovali ku Dňu matiek v máji. A aby
sme z toľkých sladkostí neochoreli, v júni sme jeden celý týždeň súťažili „o najčistejšiu triedu a najzdravšiu desiatu“. Inak sa
snažíme jesť zdravo po celý rok, keďže sme sa zapojili do celoročného projektu „Mliečna liga Danone“ – na desiatu mliečny výrobok. Do zdravého jedenia nám hral jeden úžasný muzikant z hudobnej skupiny Clakson. To však nebolo jediné hudobné predstavenie. Naše detičky sú také šikovné, že majú
každý rok v júni interný hudobný koncert, kde hrajú na flaute
a klavíri. Ak by ste si mysleli, že to je všetko, omyl. Školské dni
boli prepletené rôznymi súťažami, ako napríklad: Pytagoriáda,
Všetkovedko, Matematický klokan, Hviezdoslavov Kubín, literárna súťaž „Najrýchlejší čitateľ ročníka“, TIMSS – medzinárodné testovanie štvrtákov. Ak si uvedomíte, že toto všetko zvládlo 34 detí, ktoré navštevujú našu školu, musíte nám dať za
pravdu, že si to zaslúži odmenu. Tou bol koncoročný školský
výlet na hrad Beckov, do múzea v Čachticiach a do Podolia,
kde je Park miniatúr slovenských hradov a zámkov. Samozrejme sme nezabudli ani na zmrzlinu. Nakoniec už len koncoročné vysvedčenie a hurá na prázdniny!
číslo 2-2015
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Toto všetko by nebolo, keby nefungovala vzájomná symbióza
medzi ľuďmi. Preto je na mieste poďakovať všetkým deťom, našim
štvrtákom: Janke, Frederikovi, Adamkovi, Justinkovi, Olivke, dvom Veronikám, ktorí už na našej škole končia a odchádzajú do Budmeríc,
učiteľom, pani školníčke, rodičom, ktorí vždy ochotne pomáhali, rodičom budúcich prváčikov, ktorí nám prejavili dôveru a zapísali deti do
našej školy, deťom, pani učiteľkám a pani kuchárkam zo škôlky, pánovi
vodičovi, ktorý nás vozil na výlety, všetkým ľuďom, ktorí s láskou a sl-

zou v oku sledovali naše vystúpenia, alebo inak podporili našu školu,
pánovi starostovi, zamestnancom obecného úradu a poslancom, že
sa snažia o to, aby škola v našej dedine riadne fungovala. A ďakujeme
aj za to, že sme mali možnosť prispieť do ďalšieho čísla obecných novín „Halmešský hlásnik“. Preto sa i do budúcnosti spoločne snažme,
aby sme s láskou prispeli ku krajšiemu detstvu našich detí, ktoré nás
tou láskou, pevne veríme, obdaria v čase, keď nás budú zdobiť šediny.
učiteľský zbor ZŠ Jablonec

Dovidenia milá škôlka...
V druhom polroku sa deti MŠ Jablonec zúčastnili rôznych akcií organizovaných Materskou školou, ale aj v spolupráci so Základnou školou Jablonec.
V mesiaci február nás navštívilo divadlo
Snehová kráľovná, cieľom bolo zapojiť deti
do dramatickej činnosti. Navštívili sme Malokarpatskú knižnicu v Pezinku v marci, cieľom bolo oboznámiť deti s rôznymi žánrami literatúry, prácou a významom knižnice pričom deti spoznávali knižné konvencie potrebné na rozvoj predčitateľskej gramotnosti. V apríli sme zorganizovali pre
deti hudobné predstavenie, ktorého cieľom bolo priblížiť detskú aj modernú hudobnú tvorbu. V Šenkviciach sme sa boli
pozrieť na prácu Policajného zboru. V máji
na Deň matiek deti ukázali svojim mamičkám svoju šikovnosť pri recitovaní básní,
speve piesní a pri tanci. Na Deň detí si deti najskôr zasúťažili v rôznych disciplínach a popoludní mali deti karneval.
Dovidenia milá škôlka... Touto pesničkou sa rozlúčilo na rozlúčkovej slávnosti našich 12 predškolákov. Pani riaditeľka s triednou pani učiteľkou pripli deťom slávnostné stužky, odovzdali osvedčenia a pamätné knihy. Pre deti sme zaobstarali tortu
a o občerstvenie sa postarali rodičia predškolákov. Spoločne sme sa rozlúčili so škôlkou, zatancovali si a tešíme sa v septembri
na ďalší školský rok aj s novými detičkami.
Bc. Cíferská Mária, riaditeľka MŠ

Hokejový talent
V Jablonci nám rastie mladý nádejný hokejista. 11-ročný Jakub Ružek, ktorý sa hokeju venuje od svojich 5 rokov, sa v dňoch 24. – 26. apríla zúčastnil medzinárodného
mládežníckeho turnaja, na ktorom spolu so svojimi spoluhráčmi získal bronzové medaily.
Turnaj sa konal v lotyšskej Rige. Išlo o jubilejný 10. ročník tohto prestížneho mládežníckeho turnaja, ktorého sa zúčastňujú mužstvá rôznych vekových kategórií z vyspelých hokejových krajín ako napríklad Švédsko, Fínsko alebo Rusko. Jakub, ktorého materským klubom je
Trnava, sa predstavil v kategórií do 11 rokov v drese Jokers Academy Slovakia. Táto hokejová akadémia pôsobí pod vedením trénera Rastislava Minárika, ktorý si do svojho tímu vyberá najväčšie talenty z celého Slovenska.
Jakub sa so svojím tímom presadil v konkurencii 24 mužstiev z 9 krajín a obsadili vynikajúce 3. miesto. Počas troch dní vyhrali sedem z ôsmich zápasov, prehrali len zápas o postup do
finále s domácim mužstvom Jelgavas. Víťazmi sa stali mladíci zo Švédska. Za zmienku určite stojí fakt, že Jakub sa stal 2. najproduktívnejším hráčom svojho tímu.
Jakub momentálne skončil 5. ročník na Základne škole v Budmericiach, ale počas prázdnin sa
určite nudiť nebude. Čakajú ho ďalšie kempy a turnaje, a dúfajme, že sa mu na nich bude dariť minimálne tak ako v Rige. Do ďalšej kariéry mu preto prajeme hlavne pevné zdravie a veľa úspechov.

Šport

Futbalová jar nedopadla najlepšie
Po skončení ročníka 2014/15 sa nám pri pozretí na tabuľky jednotlivých družstiev ŠFK Jablonec naskytá smutný
pohľad. Všetky tri družstvá – seniori, žiaci aj prípravka, skončili vo svojich ligách na poslednej priečke.
A-mužstvo bolo po jeseni na 11. mieste a verili sme, že mužstvo
má na to, aby v tabuľke poskočilo ešte o čosi vyššie. Opak sa však stal
pravdou. Tím od začiatku jari zápasil nielen so súpermi, ale aj s problémami so zostavou. Niektorí hráči prestali hrať, neskôr zase prišli zranenia, čo súviselo aj s malým počtom hráčov na tréningoch. To sa zákonite odzrkadlilo aj na výkonoch mužstva. Na jar dokázali seniori vyhrať len dva zápasy a v tabuľke sa prepadli na samé dno. V nasledujúcej sezóne bude tím pôsobiť v 5. lige spolu s mužstvami z pezinského a malackého okresu.
Družstvo žiakov počas celej sezóny trápil nedostatok hráčov. Mužstvo sa niekoľkokrát muselo na zápasy lepiť z hráčov prípravky alebo
aj starších. Na jar dokázali vyhrať len raz, a to v derby proti Budmericiam. S tromi bodmi skončili žiaci na poslednom mieste.
Takisto prípravka obsadila v tabuľke svojej súťaže poslednú priečku. Družstvo dokonca nezískalo ani bod. To však u prípravky nie je podstatné. Dôležité je, že prípravkárov nebolo nikdy málo
a na zápasy sa tešili. Deti majú z futbalu radosť a to je hlavné. Keď trocha vyrastú, určite vyhrajú nie jeden zápas. Prípravka ukončila svoju sezónu spoločnou opekačkou, ktorú pre deti zorganizovali tréneri spolu s rodičmi.

Z činností
hokejbalového
združenia

Postup do 2. ligy

V roku 2015 sa naši hráči seniorského mužstva
zúčastnili turnaja na Páci, kde obsadili pekné štvrté
miesto. Turnaj bol náročný, ale chalani to super zvládli.

Na jar sa poskladalo mužstvo z domácich hráčov ŠFK
Jablonec, doplnené o Štefana Göröga, Lukáša Feketu a Pavla
Kabatiara a prihlásilo sa do amatérskej futbalovej ligy v malom futbale s názvom TOP liga. Iniciátorom tohto nápadu bol
Radoslav Bacigal.

Naši dorastenci sa spojili s dorastencami z Budmeríc
a zúčastnili sa turnaja v Pezinku, kde obsadili veľmi pekné
tretie miesto a najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený náš brankár Patrik Hagara, ktorý počas celého turnaja
inkasoval iba 4 góly. Ďalšie akcie plánované na jar sme
zrušili, nakoľko od mesiaca JÚL bude prebiehať rekonštrukcia kúpaliska na pekné hokejbalové ihrisko. Na túto
rekonštrukciu sa nám podarilo získať dotáciu v hodnote
482 € z BSK, na ktorý sme v spolupráci s obcou Jablonec
podali žiadosť v rámci Projektu 50 centov na obyvateľa.
V rámci rekonštrukcie bude spravený nový povrch ihriska, zvýšené mantinely za bránami so sieťami a dookola
budú umiestnené lavičky, svetelná tabuľa, basketbalové
koše a iné. Týmto by som chcel upozorniť rodičov malých
detí, ktoré sa chodievajú do kúpaliska hrávať, aby na ne
dávali väčší pozor, aby neprišlo k nejakému úrazu. Bude
tam navozený kameň a iný materiál a budú tam prebiehať rekonštrukčné práce. Rekonštrukcia bude zhruba trvať do konca septembra 2015 a potom by sme chceli zorganizovať turnaje pre deti, mládež a seniorov.
Alexander Hagara,
predseda hokejbalového združenia

Išlo o druhý ročník tejto
ligy, ktorá sa hrá
na umelej tráve
v športovom areáli FK Rapid v Ružinove. Do tohto
ročníka sa prihlásilo celkovo 70 tímov a mužstvo
FK Halmeš City
bol ako nováčik
automaticky zaradený do poslednej 3. ligy skupiny E. Po základnej časti, ktorá mala sedem kôl bolo halmešské mužstvo na 1. mieste. Prvé 4 tímy sa následne predstavili v baráži o postup do 2. ligy. Halmeš svoj zápas zvládol
a mohol sa radovať z postupu. Týždeň na to sa konali ešte zápasy, ktoré rozhodli o celkových víťazoch svojich líg. Aj tento zápas Halmeš vyhral a tak bez jedinej prehry získal pohár za víťazstvo v 3. lige. Poháre
a ocenenia boli slávnostne odovzdané počas tradičného Večera s TOP
ligou. Domáci futbalisti si tak aspoň trochu napravili chuť po neúspešných majstrovských zápasoch jarnej časti futbalovej ligy.
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Spoločenská kronika, Oznamy a Inzercia

OZNAM POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA
GIDRA JABLONEC
Poľovnícke združenie Gidra Jablonec vzhľadom na rodenie mláďat v tomto období, žiada občanov, aby svoju návštevu poľovného revíru obmedzili a tým by nerušili zver, ktorá v čase rodenia mláďat je v najväčšom strese a potrebuje dostatok pokoja. Aktivita zveri je najviac orientovaná práve v ranných a večerných hodinách, kedy vychádza na pašu. Práve tým, že sa v tomto čase prechádzate v poľovnom revíri túto zver rušíte, čo má za následok viacero negatívnych faktorov, ktoré na zver pôsobia. Poľovnícke združenie vykonáva selektívny odstrel voľne žijúcej
zveri na základe schváleného plánu Okresným úradom. Tento schválený plán je
potrebné do bodky a písmena naplniť, inak nám zo strany orgánu štátnej správy
poľovníctva hrozia vysoké sankcie. Preto Vás ešte raz žiadame, že Vaše prechádzky v poľovnom revíri nám danú situáciu veľmi sťažujú, pretože zver, ktorá je vyrušená večer, kedy vychádza na pašu, sa naspäť vracia v noci po tme. Žiadame Vás
o obmedzenie týchto návštev v poľovnom revíri.
Ďakujeme za pochopenie
Poľovnícke združenie Gidra Jablonec

REALITNÁ KANCELÁRIA
HELENA MACKUROVÁ – realitný maklér

Sídlo: Jablonec 191
Zaoberám sa sprostredkovaním predaja a prenájmu nehnuteľností v našej obci Jablonec a v obciach v blízkom okolí, poskytujem poradenstvo
a služby spojené s realitnou činnosťou (predaj a prenájom domov, bytov a pozemkov, zabezpečenie geometrických plánov, znaleckých posudkov, kúpnych a darovacích zmlúv a inej činnosti).
Mobil: 0917 743 503
Email: mackurova.helena@gmail.com

Obecný úrad oznamuje
Prosíme občanov IBV Sever, aby si zriadili poštové schránky
a umiestnili na dom popisové číslo domu, nakoľko vznikajú problémy pri doručovaní listovej zásielky, prípadne pracovníci SPP
a ZSE nevedia nájsť správnu adresu.
Prosíme občanov o dodržiavanie a rešpektovanie stránkových hodín Obecného úradu.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
8:00 – 12:00*
8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Nestránkový deň
8:00 – 12:00

* POZOR ZMENA, v termíne od 13. 7. do 5. 10. 2015 bude v utorok nestránkový deň

číslo 2-2015

Narodili sa:
Katarína Tvrdá, Jablonec 223
Nina Krasňanová, Jablonec 2
Jakub Daniš, Jablonec 208
Ján Daniš, Jablonec 208
Barbora Blažičková, Jablonec 381

Opustili nás:
Dušan Pocisk,
vo veku 54 rokov, Jablonec 72
Kamila Hujsiová,
vo veku 60 rokov, Jablonec 140
Bohuslav Dilhof,
vo veku 69 rokov, Jablonec 85

Jubilanti:
70 rokov
Františka Ujlakyová, Jablonec 81
PaedDr. Ľudmila Krasňanová, Jablonec 2*
* Oprava:
Redakcia obecných novín sa ospravedlňuje pani
PaedDr. Ľudmile Krasňanovej za nesprávne uvedenie
jej priezviska v predchádzajúcom čísle.

Tab. č. 1: Porovnanie ceny vody
s obcami, ktoré si spravujú
vlastný vodovod.
OBEC
Jablonec
Blatné
Veľký Grob

VODA (centy)
70
84
85

Tab. č. 2: Porovnanie ceny odpadu
s obcami v Pezinskom okrese.
OBEC
Jablonec
Báhoň
Budmerice
Častá
Doľany
Dubová
Šenkvice
Modra
Píla
Slovenský Grob
Svätý Jur
Štefanová
Viničné
Vinosady
Vištuk

ODPAD (eurá)
15
21
22
23,72
19
19,78
21,17
21,9
19,34
22
31,6
19,96
25,55
20
21,5
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Informačný servis

8. ročník OLD BOYS CUP 2015

Pozývame vás na 8. ročník futbalového
turnaja OLD BOYS CUP, ktorý sa uskutoční
29. 8. 2015 v areáli futbalového ihriska
v Jablonci. Tento turnaj bude súčasne
sprevádzať turnaj prípraviek.
Pripravujeme chutné
občerstvenie
a množstvo atrakcií.
Tešíme sa na vás!

Nenechajte si ujsť
najbližšie akcie
Program Hodov v Jablonci
piatok
17. júla:
Posedenie pri muzike na futbalovom ihrisku
sobota 18. júla 21:00 hod.:
Hodová zábava v Kultúrnom dome
nedeľa 19. júla 17:30 hod.:
Futbalový zápas ŠFK Jablonec – Chorvátsky Grob
8. augusta, sobota, od 9:00 hod.

310. výročie bitky pri Silnici
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Areál Metodicko-pedagogického centra – Silnica
Organizuje obec Budmerice v spolupráci
s obcami Báhoň, Cífer, Jablonec a Vištuk. Akcia
je spojená so súťažou – Budmerický guláš 2015
23. október, sobota

Súťaž vo varení gulášu

Akcia je spojená s výstavou ovocia a zeleniny
a tiež prehliadkou veteránov.
Pred KD v Jablonci

