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Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Vychutnávajte si malé veci, pretože
raz sa budete pozerať späť a zistíte, že to
boli veci veľké. Každý máme svoje sny, či
sa už týkajú rodiny, práce, alebo života samého... Aj ja ich mám. No uvedomujem
si, že nie všetko môžem dosiahnuť, zrealizovať a mať v krátkom čase, hneď. A keď
sa tie sny pomaly premieňajú v skutočnosť, som veľmi povzbudený a nadšený.
V posledných mesiacoch sa veľmi teším
z toho, že práve vy občania našej obce
prichádzate s nápadmi a realizujete rôzne akcie pre potešenie všetkých chtivých
Jablončanov, ktorí radi žijú spoločensky.
Či už to bol batôžkový Silvester, Varenie
kapustnice, Maškare, Pochovávanie basy
– verejné akcie prístupné pre všetkých
občanov, ktoré sú, alebo verím, že budú
súčasťou každoročných tradícií v Jablonci. Osobitne chcem poďakovať Rudkovi Kucmanovi, ktorý prišiel s myšlienkou
zorganizovať niečo nové v Jablonci a to
„Pochovávanie basy“, za jeho neskutočne vtipný scenár, ktorý vymyslel. Ako aj
všetkým 28 dobrovoľníkom, ktorí sa podujali nacvičiť na 8 nácvikoch toto zábavné
vystúpenie. Veľmi som sa potešil aj hojnej
účasti vás Jablončanov na rozlúčke so starým rokom na súťaži chôdzo-behu, ako
aj účasťou na Kole – bývalom kúpalisku,

kde sme mali ohňostroj k oslavám Nového roku 2017. Verím, že aj 2. ročník starostovského plesu zanechal vo všetkých vás
zúčastnených dobrý dojem a pekné spomienky na spoločnú zábavu. Veľkú radosť
mi robia aj dobre fungujúce kluby – Klub
mamičiek pod vedením Ing. Lucie Kišoňovej a Detský klub pod vedením Mgr.
Moniky Cíferskej, ktoré sú neustále preplnené. Som skutočne rád milé mamičky a deti, že priestor starých kabín prerobený na tento účel je plne využitý a vy
ho radi využívate svojou hojnou účasťou.
Ďakujem aj za pozvanie našim seniorom
z klubu Jednoty dôchodcov ako aj predsedovi družstva v Jablonci na ich výročnej schôdzi. Chcem sa s vami milí občania podeliť o moju radosť z kúpy pozemku pre obec: Kolo – bývalé kúpalisko. Mojou víziou je postupom času vybudovať
na tomto pozemku centrum obce s oddychovou zónou pre mladších i starších.
A samozrejme pokračovať v organizovaní rôznych obecných podujatí pre nás
všetkých. Aj tohto roku sme so zamestnankyňami obecného úradu podali niekoľko žiadostí o dotáciu na BSK. Teším sa
z príspevku z BSK 4000 eur na dokončenie nášho náučno-poznávacieho chodníka smerom na Jarnú. Moja veľká vďaka
patrí všetkým občanom, ktorí si našli čas
počas 2 sobôt a pondelka a prišli pomôcť

dokončiť spoločné dielo, ktoré bude slúžiť nám všetkým i pocestným. Samozrejme ďakujem aj všetkým rodičom, ktorí
prišli zveľadiť pre svoje deti škôlkarskú záhradu a napriek tomu, že ich nebolo veľa,
urobili veľký kus práce. Moja vďaka patrí i občanom z IBV Sever, ktorí prišli upratať cesty po zimnej údržbe a vyzametali všetky kamienky. Ďakujem i dobrovoľníkom z Jednoty dôchodcov a spolku vinárov z Jablonca, ktorí urobili veľký kus práce v okolí nášho kostola ako aj sponzorovali všetku výsadbu kvetín i zelene. Avizoval som, že rád by som zrekonštruoval
dom smútku v Jablonci. Aj tento môj sen
sa stal skutočnosťou. Všetkých, čo máte
záujem, pozývam prezrieť si nové zrekonštruované priestory domu smútku
(viď v oznamoch).
V závere by som rád poďakoval
všetkým Jablončanom, ktorí organizujú a zapájajú sa do diania v obci a akýmkoľvek spôsobom či už pomáhajú alebo
zveľaďujú Jablonec.
Väčšia časť nášho života je zložená
z malých, možno bezvýznamných momentov, ktoré však strávime smiechom
s niekým, na kom nám záleží. Všetkým
Vám prajem, aby týchto momentov bolo
vo vašom živote čo najviac a verím, že aj
obec Jablonec k nim môže prispieť.
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Prvá verejná schôdza obecného zastupiteľstva v roku 2017 sa konala 16. februára. Jej hlavným bodom bola kúpa pozemkov v areáli bývalého kúpaliska.
Obec Jablonec sa rozhodla kúpiť pozemok v areáli bývalého kúpaliska. Konkrétne ide o priestor medzi Spoločenským domom a potokom (parcely č. 200/1 o výmere 4539 m2, parcela č. 200/3 o výmere 85 m2 a parcela č.
200/6 o výmere 174 m2). Vlastníkom týchto pozemkov
bola doteraz stavebná firma KOMPLETING s. r. o. Kúpna
zmluva bola dohodnutá tak, že obec kúpila pozemky za
celkovú sumu 80 600 eur na splátky. Zmluva bola podpísaná 28. februára a pozrieť si ju môžete na stránke obce
www.jablonec.sk v sekcii Samospráva/Zmluvy a faktúry.
Prvá splátka bola zaplatená do 14 dní po podpísaní
zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ďalšia splátka bude
zaplatená do 15. marca 2018 a takto sa bude pokračovať
až do roku 2024, kedy bude splatená posledná dohodnutá splátka. V zmluve je zakotvené, že v prípade, že by obec
disponovala finančnými prostriedkami, môže kúpnu cenu
splatiť aj skôr.
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Uznesenie č. 9/1/2017: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje kúpu nehnuteľností:
Predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Jablonec, parcela registra „C“ č. 200/1 o výmere
4539 m2 (ostatné plochy), parcela registra „C“ č. 200/3 o výmere 85 m2 (zastavané plochy a nádvoria), parcela registra „C“ č. 200/6 o výmere 174 m2 (zastavané plochy a nádvoria)
Predávajúci: Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o.,
so sídlom Pri Trati 25, 821 06 Bratislava IČO: 17330416, zastúpená konateľmi Ing. Ladislavom Kolesárom a Mgr. Michalom Kolesárom
Kupujúci: Obec Jablonec, so sídlom Jablonec 206,
900 86 Jablonec, IČO: 00304794, štatutárny zástupca: Slavomír Pocisk, starosta obce
Kúpna cena: 80 600 eur vrátane DPH
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Aktuality

Obec Jablonec už aj na sociálnej sieti
Začiatkom roku 2017 rozšírila obec svoje informačné kanály pre občanov našej obce. Na sociálnej
sieti Facebook založila obec stránku, ktorú nájdete na https://www.facebook.com/obecjablonec.
Stránka je prístupná pre všetkých.

O aktuality sa starajú pracovníčky obce, ktoré sú priamo v centre diania. Na stránke sa dozviete všetky novinky o dianí v obci, nájdete tu fotky z uskutočnených kultúrno-spoločenských akcií. Taktiež sa dávajú do pozornosti plagáty na pripravované akcie, no nevyhneme sa ani rôznym
oznamom a upozorneniam. Na stránke sa zverejňujú len
príspevky týkajúce sa priamo obce, podnikateľské oznamy
nezverejňujeme. Štatistické údaje hovoria za všetko. Plagát

umiestnený na našej FB stránke na pripravovanú akciu Stavanie mája videlo za dva dni 987 ľudí. Naším cieľom je hlavne informovať väčší počet občanov, nakoľko miestny rozhlas oslovuje menší počet ľudí. Doteraz sme nezaznamenali žiadne negatívne ohlasy. Vznikom novej stránky sme
nezanevreli ani na našu obecnú stránku www.jablonec.sk,
kde nájdete taktiež všetky informácie a fotky. Takže sledujte,
zdieľajte, lajkujte.... 

SPOLOČNÝ
ZBERNÝ DVOR
Obce Vištuk, Jablonec a Budmerice sa
dohodli na spoločnom projekte ZBERNÉHO
DVORA, kam môžu aj občania našej obce vyvážať biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne a záhrad – okrem haluzoviny.
Projekt zberného dvora je spustený od 2.
mája do 31. decembra 2017 a je otvorený pre
občanov Budmeríc, Jablonca a Vištuka každý
deň od 7.00 – 21.00 hod.
UPOZORNENIE: Zberný dvor je učený
iba na biologický odpad, preto prosíme
občanov, aby túto skutočnosť dodržiavali.
číslo 1-2017

Spoločný zberný dvor
pre obce Budmerice,
Jablonec a Vištuk
Jablonec
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Fašiangy

Fašiangová kapustnica,
maškare a pochovávanie basy
Koniec fašiangového obdobia sa v našej dedine oslavuje už tradične vo veľkom štýle. Nemôžu chýbať maškare a zaužívala sa aj súťaž vo varení kapustnice. Tento rok sa k tomu pridala ešte jedna zaujímavá akcia - pochovávanie basy.
Okrem zábav a veselíc patria k fašiangom aj stoly plné
dobrého jedla. V Jablonci sa preto s týmto hojným obdobím lúčime tým najlepším spôsobom. Už po piatykrát sa
ku slovu dostali naši gurmáni, aby pre všetkých Jablončanov aj hostí pripravili tú „Najlepšiu fašiangovú kapustnicu“. Organizátormi tejto obľúbenej akcie sú obec Jablonec v spolupráci s Halmešskými vinármi, ktorým sa tento rok prihlásilo do súťaže sedem tímov. Tí rozložili svoje tábory v areáli bývalého kúpaliska na kole a už predpoludním začali pripravovať svoje originálne kapustnice.
Ich prenikavé vône bolo cítiť už o niekoľko minút a prichádzajúci návštevníci sa už nemohli dočkať, kedy budú
môcť ochutnať. Každý tím mal svoj vlastný recept na tú
najlepšiu kapustnicu. Niektoré boli kyslejšie, iné zas viac
mäsové a jedna bola jedinečná tým, že bola pripravovaná z červenej kapusty. Napokon mali úspech všetky, pretože po každej zostal len prázdny kotlík. Úlohou občanov,
ktorí sa na kole zišli v hojnom počte, bolo nielen ochutnávať, ale svojimi hlasmi museli aj rozhodnúť o tom, kto4

rá kapustnica bude tá najlepšia. Na základe ich hlasovania
sa víťazmi nakoniec stali Halmešskí vinári. Vyhlasovala sa
však aj najlepšia kapustnica podľa poroty a v tejto kategórii zvíťazil tím JALMA. S čistým svedomím môžeme tvrdiť,
že akcia sa vydarila a nikto nepochybuje, že o rok sa na kapustnici stretneme zas.
číslo 1-2017

Fašiangy

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangových osláv v Jablonci sú maškare. Po minulom roku, kedy maškare vyrazili do ulíc v oklieštenej zostave, sa tento rok opäť zmobilizovali a vytvorili naozaj parádny sprievod. Maškarný pochod
tvorilo dohromady 20 slobodných Jablončanov a medzi
nimi aj niekoľko mladých nováčikov, ktorí okúsili takýmto
spôsobom atmosféru fašiangov po prvýkrát. Maškare, ktoré boli zamaskované tak, že ste ich len ťažko spoznali, postupne prechádzali od domu k domu. Rozdávali radosť,
spievali, tancovali a častokrát sa ku krátkemu tancu dali
presvedčiť aj občania. Tí si na oplátku pre maškare pripravili malé pohostenie, aby im dodali silu na zvyšnú cestu. Samozrejme, nemohli chýbať ani deti, ktoré každý rok chodia
za maškarami a snažia sa pred nimi ujsť. Tie pomalšie sa nevyhli poriadnej dávke popolu či vazelíny. Nakoniec maškarný sprievod prešiel celú dedinu. Šťastní a možno aj trocha
prekvapení boli občania na dolnom konci, keďže rok predtým tam maškare nestihli prísť. Maškare ukončili svoju púť
na kole, kde sa ich už nemohli dočkať zvedaví Jablončania.
Nasledoval krátky spoločný tanec, po ňom sa s maškarami
fotili malé detičky a všetci sa presunuli do Spoločenského
domu, kde sa už chystalo tohtoročné prekvapenie.
Symbolické pochovávanie basy je v mnohých iných
obciach tradičnou bodkou za fašiangovým obdobím.
V Jablonci tento zvyk dlhé roky neexistoval. To sa zmenilo až v tomto roku, keď iniciátor Rudolf Kucman oslovil
vinárov i dôchodcov, či by sa nepodujali nacvičiť zábavný program – pochovávanie basy, ktorý mal u ľudí veľký úspech. Jednota dôchodcov i Halmešskí vinári si pripravili scénku, ktorá parodovala obrad rozlúčky pri cirkevnom pohrebe. Nacvičovali a skúšali ju dlhé týždne predtým, ako s ňou naostro vyšli pred obecenstvo. Žartovné
pochovávanie tetičky basy z Orgátov, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka, miništrantov, smútiacich
číslo 1-2017

pozostalých či dokonca smrtky, pobavilo každého v sále.
Hoci sa trúchliace ženy snažili predviesť dlho nacvičovaný plač čo najdôveryhodnejšie, medzi prítomnými Jablončanmi to v kombinácii s vtipnými veršami vyvolalo skôr
smiech ako súcit. Keď už basu oplakali a úspešne pochovali, mohli si účastníci obradu spolu s maškarami veselo
zatancovať a následne spolu s prítomnými občanmi pochutiť na fašiangových šiškách, či nátierkach. Veríme, že sa
táto milá fašiangová tradícia zopakuje v Jablonci aj budúci
rok a Jablončania prežijú taký krásny deň, ako tomu bolo
poslednú februárovú sobotu v roku 2017.
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Starostovský ples

Ľadové kráľovstvo aj v Jablonci
20. januára 2017 sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Jablonci už 2. ročník starostovského plesu, ktorého sa zúčastnili domáci Jablončania, starostovia i hostia z okolia, v počte takmer 150 plesajúcich,
ktorých osobne na červenom koberci privítal sám starosta s manželkou.

Modro-biela výzdoba so zimnou
tematikou a inštrumentálna skladba
Let it go v úvode už naznačovali tému plesu – Ľadové kráľovstvo.
Ples slávnostne otvoril svojím príhovorom a úvodným tancom starosta
obce Slavomír Pocisk. O hudobnú
zábavu až do rána sa postarala už
opäť dobre známa kapela Exil, ktorá
svojimi piesňami roztancovala všetky plesajúce páry. Po chutnej večeri z diviny vystúpila na jabloneckom
6

pódiu úspešná slovenská vokálna
skupina Fragile, ktorá získala niekoľkokrát ocenenie OTO za najlepšiu
slovenskú skupinu. Fragile roztancovali a rozospievali celú sálu a humor leadra Braňa Kostku sa taktiež
postaral o skvelú zábavu. Celý večer
ako aj bohatú tombolu odmoderovala rodina Ludvigových z Bratislavy. Už tradične nechýbal dobrý zákusok s kávou a druhá večera – kapustnica, ktoré mali u hostí veľký

úspech. O tom, že sa plesajúci dobre bavili niet pochýb. Svedčil o tom
úsmev na ich tvárach a dobrá nálada počas celej noci. Uvidíme, čo si
náš starosta prichystá pre nás opäť
o rok na 3. reprezentačnom starostovskom plese v Jablonci. Fotografie z plesu si môžete pozrieť na
stránke: www.jablonec.sk.
Starosta ešte raz ďakuje všetkým,
ktorí mu ochotne pomohli pripraviť
tak dobre vydarený ples.
číslo 1-2017

Silvester

Silvester v znamení novej tradície
Posledný deň v roku 2016 bol v Jablonci oproti predošlým rokom oveľa živší a akčnejší. Obec totiž
organizovala Silvestrovský chôdzo-beh, program pokračoval popoludní ohňostrojom na kole a večer sa Jablončania rozlúčili so starým rokom zábavou v Spoločenskom dome.
Silvestrovský deň začal športovo.
Veď, ako by sa dali lepšie zhodiť kilá
nabraté počas vianočných sviatkoch,
keď nie aktívnym pohybom. Chôdzobeh bol zároveň výbornou možnosťou stretnúť sa s priateľmi, susedmi či
rodinou a stráviť spolu príjemné chvíle na čerstvom vzduchu.
Všetci účastníci sa najprv zhromaždili na začiatku náučného chodníka
pri areáli futbalového ihriska a potom
si vybrali, či chcú súťažiť v behu alebo chôdzi. Zišlo sa tu viac ako 70 horlivých športových nadšencov všetkých
vekových kategórií, a to nielen z Jablonca. Nasledovalo krátke občerstvenie v pripravenom stánku a bežci aj
chodci sa mohli vydať na trať. Tá bola
dlhá viac ako 4 kilometre a viedla po
náučnom chodníku popri potoku až
k školiacemu stredisku Silnica, kde sa
súťažiaci otočili a pokračovali naspäť
k mostu pri ihrisku. Na trati bolo pre
účastníkov pripravené ešte jedno stanovište s občerstvením. Na opekanisčíslo 1-2017

ku pod sušičkou sa súťažiaci , ktorí nemali ambície zvíťaziť, mohli zastaviť,
niečo malé si zobnúť alebo sa zahriať
čajom či vareným vínkom. Do cieľa prišiel nakoniec najrýchlejšie bežec
z Cífera Marek Jankovič, ktorý zvíťazil
časom 18 minút a 56 sekúnd. Výborne
sa umiestnil aj náš Ján Meszároš, ktorý skončil v celkovom poradí na skvelom 3. mieste. Trať však zvládli nakoniec všetci, deti aj seniori. Najstarším
účastníkom chôdzo-behu bol 85-ročný Ján Banič, naopak najmladšími sa
stali Eliška Pocisková a Ján Zigo. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa usku-

točnilo v Spoločenskom dome, kde
boli ocenení nielen víťazi, ale aj ostatní
účastníci. Na pamiatku si každý odnášal domov pamätnú medailu.
Silvestrovský program pokračoval
v popoludňajších hodinách v areáli
bývalého kúpaliska na kole. Pre malých aj veľkých bol pripravený veľkolepý ohňostroj, ktorý bol síce odpálený skôr, ako na Silvestra býva zvykom,
ale aj tak vyčaroval radosť a úsmev na
detských tvárach.
Na záver roka sa už Jablončania
presunuli do Spoločenského domu,
kde bola pripravená hudba, káva a čaj.
Keďže išlo o batôžkový Silvester, každý
si mohol priniesť, čo chcel. Na stoloch
nakoniec nechýbali chlebíčky, jednohubky alebo chutné koláče. Zábava
postupom času gradovala a príchod
nového roka občania oslávili tak, ako
sa patrí. Odpočítavanie posledných
sekúnd starého roka, ohňostroj, spoločný prípitok a tancovačka do neskorých hodín.
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Jednota dôchodcov

Aktivity Jednoty dôchodcov
Jablonca v novom roku
Naša organizácia od začiatku roka 2017 nezaháľa a neustále je aktívna. Pravidelné schôdze mávame vždy prvý pondelok v mesiaci v Kultúrnom dome (KD) v Jablonci, niekedy i vonku v prírode – na
opekanisku v Orgátoch, ako aj u Pepa v bufete, keď je KD obsadený.
Vo februári sme sa vybrali super partia vlakom do Vysokých Tatier na Hrebienok do Ľadového paláca. Z výletu sme si odniesli kopec krásnych zážitkov i spomienok.
Na fašiangy sme sa pripravovali od januára. Nacvičovali sme program na Pochovávanie basy so spolkom vinárov. Taktiež sme prichystali typické fašiangové pohostenie pre divákov a to smažené šišky v počte 320 ks a netradične aj rôzne druhy nátierok. Vo februári sme ešte stihli navštíviť Palárikovo divadlo v Trnave, kde sme si pozreli hru TIMON ATÉNSKY. V marci zase divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave a hru DOKTOR MACBETH. Členovia
Jednoty dôchodcov sa nielen zabávajú, ale aj pracujú. Pri
kostole sme vysádzali hortenzie a iné kvetiny i okrasné
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trávy po tom, čo nám chalani vinári pomohli vykopať staré ruže. V marci sme ešte mali výročnú členskú schôdzu
s hosťom pani Miškeríkovou a o krásny program sa nám
postarali detičky a ich pani učiteľky z našej MŠ. Nechýbal chutný obed, káva či koláčik, rôzne občerstvenie i vínko. V mesiaci apríl sme sa zúčastnili obecných brigád na
úprave nášho náučno-poznávacieho chodníka v Orgátoch, pomohli sme skrášliť okolie MŠ a ZŠ, ako i okolie
nášho kostola. Toto všetko sme stihli za 4 mesiace tohto
roka a ideme ďalej. 1. mája máme schôdzu, na ktorej si
chceme pripomenúť Deň matiek maličkým darčekom
a občerstvením.
Edita Vašková
číslo 1-2017

Čo sa udialo v obci

číslo 1-2017
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Klub pre mamičky, detský klub

Detský klub pre mamičky a ich detičky
Už po druhý rok bol otvorený detský klub aj pre menšie detičky, ktoré ešte nechodia do školy alebo
škôlky. Detský klub sa nachádza v priestoroch starých futbalových kabín na ihrisku.
Tento rok bol detský klub pre naše
deti opäť trošku zrekonštruovaný –
bola položená izolácia na podlahu,
kúpený nový koberec a rôzne hračky. Kvôli týmto prácam sme sa mohli
začať stretávať až od januára. Nič sme
však nezmeškali a tešíme sa, že sa tu
hlavne našim deťom páči a radi sem
chodia. Vítaní sú tu všetci! Veď aj teraz
sa tu stretli detičky, ktoré už čaká nástup do škôlky alebo aj malé bábätká,
ktoré sa plazia alebo učia práve chodiť. Je veľmi milé pozorovať ako tieto všetky deti dokážu spolu nadviazať
bezprostredné kamarátstva a učia sa
jeden od druhého. Takisto únava našich ratolestí z intenzívneho šantenia
je veľmi vítaná, ktorá sa väčšinou odzrkadlí na dlhšom poobednom spánku. Avšak nielen deti, ale aj my mamičky do klubu radi chodíme, pretože sa
lepšie vzájomne spoznávame, porozprávame či vymeníme rady, skúsenosti a klebety pri kávičke :)

Do pozornosti by sme chceli dať aj
akciu, ktorú sa chystáme zorganizovať
v spolupráci s našou obcou, a to detskú burzu. Naplánovaná je na 8. júla
2017 a veríme, že to mnohí ocenia.
Cez leto si dávame v stretávaní v klube pauzu, pretože trávime čas prevažne
vonku na slniečku. Ale tešíme sa na Vás
mamičky a detičky už v septembri a dúfame, že sa budeme schádzať v hojnom

počte. Veď nás je tu celkom dosť, preto
sa nehanbite a príďte sa zahrať :)
V neposlednom rade ďakujeme
hlavne našej obci a pánovi starostovi
za túto možnosť a nápad otvoriť detský klub a kútik pre deti a tiež pracovníkom, ktorí sa starajú o to, aby sme
mali vždy upratané a aby nám nebola v klube zima.
Ing. Lucia Kišoňová

Detský klub
Od 14. februára až do začiatku apríla sa opäť
otvorili brány detského klubu v priestoroch starých kabín v areáli futbalového ihriska. Na deti
čakali zväčšené priestory i nové spoločenské hry.
Pravidelne každý utorok a štvrtok prichádzali mnohé
deti nielen z Jablonca, ale aj z okolia, aby tu strávili čas s kamarátmi alebo s rodičmi. Detskú predvídavosť a stratégiu
preveroval biliard, ruky rozhýbal stolný tenis, bystré oko
a presnosť šípky. Úsmev na tvári neraz vyčarila hra twister a na našich najmenších už čakala šmykľavka či hopsanie na fitloptách. Pevne verím, že sa im v klube páčilo a že
sa budú do klubu vracať aj na jeseň, kedy sa brány detského klubu opäť otvoria. Už teraz sa na všetkých návštevníkov, malých aj veľkých, tešíme.  Mgr. Monika Cíferská
10
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Školstvo

Milé deti, rodičia a všetci priaznivci našej malej školičky,
naposledy sme sa s Vami lúčili krátkym článkom v čarovnom predvianočnom období. Sviatky a s nimi spojené prázdniny utiekli ako voda v potoku a my sme sa s chuťou pustili do práce. A zase akosi čarovne! Opäť k nám zavítal úžasný nožnicový kráľ - pán Krčmár a tento rok si pre
nás pripravil zaujímavý interaktívny program „Dobré nožnice prajem“. Deti sa poriadne vyšantili. A nebolo k tomu treba nič iné, iba papier, nožnice, lásku k deťom a chuť s nimi
pracovať. Ešte nám nestihli vyblednúť spomienky na milého pána Krčmára a už sme čarovali s kúzelníkom. Vyčaroval
veru všeličo. A zrazu spravil čáry-máry a mali sme tu koniec I.
polroka. Kto bol usilovný a pracovitý, tomu vyčaroval dobré
známky. Niekomu sa však na vysvedčení blysla aj iná známka, akú by chcel. A preto sme si predsavzali, že sa polepšíme.
V marci sme nezabudli, že hoci máme rôzne technické
vymoženosti, kniha je verným priateľom nás všetkých. Cibrí myseľ, rozvíja ducha a prenáša nás do krásneho sveta rozprávok. Preto sme sa zúčastnili na súťažiach: Hviezdoslavov
Kubín, Najrýchlejší čitateľ, alebo Čitateľský oriešok. Keďže
naša fantázia pookriala, radi sme sa zapojili aj do rôznych výtvarných súťaží, ktoré sa k nám hrnuli z každej strany. A veru
nám od toľkého čítania a kreslenia stuhli pršteky a chrbátik,
nuž sme sa vybrali zašportovať si do nášho hlavného mesta.
Tí, ktorí máte radi matematiku a čísla, nebuďte smutní. Ani
tu nezaostávame. Úlohy z Matematického klokana sme si
nenechali ujsť ani tento rok. A realizovali sme sa aj pri tvorbe
rôznych projektov, pretože učenie nás naozaj baví.
Začiatkom apríla k nám zavítali budúci prváčikovia so
svojimi rodičmi na Deň otvorených dverí. Prišli sa pozrieť,
ako to v škole funguje. Zdá sa, že sa im tu celkom páčilo,
pretože o týždeň sa u nás zapísali ako budúci prváčikovia.
číslo 1-2017

Ďakujeme Vám, milí budúci prváčikovia a aj Vám, milí rodičia, že ste nám prejavili dôveru a veľmi sa na Vás tešíme!
To však nie je všetko. Čaká nás toho ešte naozaj veľa.
Všetci, no najmä chlapci, sa už nevedia dočkať, kedy
k nám zavítajú hasiči na hasičskom aute. Niektorí si už plánujú, že keď vyrastú, budú z nich skutoční profesionáli,
ktorí zachraňujú majetok aj ľudské životy. Naši speváci so
zlatom v hrdle si zasúťažia v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Potešiť nás príde aj bábkové divadlo Motúzik a úplná paráda bude celodenné vyučovanie s našimi štvornohými priateľmi- špeciálne cvičenými psíkmi. Potešíme aj
všetky mamičky, pre ktoré si chystáme krátky program.
Aby sme sa mohli dobre pripraviť na koncoročné skúšanie našich vedomostí, pôjdeme si oddýchnuť do bazénika
a na jeden týždeň si odskočíme na plavecký výcvik. Ešte
náš čaká krásny sviatok – MDD. V tento deň sa každý žiak
premení na svoju obľúbenú postavu. Uskutoční sa náš tradičný karneval. Malá prechádzka v rámci didaktických hier
po náučnom chodníku popri Gidre spojená s odborným
environmentálnym výkladom nebude tiež na zahodenie.
V júni sa prenesieme do staroveku na historickú loď pri
Piešťanoch. Keďže to bude vlastne koncoročný výlet, určite neobídeme ani zmrzlinové stánky, ktoré sa nám postavia do cesty. Z Piešťan je to iba na skok do Chtelnice, kde
si opäť zmeriame svoje sily v športových disciplínach. A to
určite nie je všetko.
No uznajte! Nemáme toho naozaj dosť? Veď to by boli
unavení aj dospeláci. Tak nám držte palce, aby nás po takýchto výkonoch už naše pani učiteľky netrápili nejakým
skúšaním pri uzatváraní známok na konci roka.
Vaše deti z jabloneckej školy
11
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Futbalová jar v plnom prúde.
Radosť nám robia najmenší
Po prvej polovici sezóny patrilo obom jabloneckým družstvám 12. miesto. Do jarných bojov preto
vstupovali muži aj prípravkári s cieľom toto umiestnenie vylepšiť.
Zimnú prípravu absolvovali naši seniori v domácich
podmienkach. S tréningami začali koncom januára a neskôr sa do tréningového procesu pridali aj prípravné stretnutia. V nich však mužstvo vedené trénerom Františkom
Čechovičom nebolo príliš úspešné. Pred začiatkom jarnej časti sa podarilo mužstvo doplniť o tri nové mená.
Konkrétne brankára Lukáša Hrebíčka z Bohdanoviec, Petra Kováča z Budmeríc a tímu sa rozhodol pomôcť aj Marek Dzíbela, ktorý za Jablonec odmalička hrával a bol aj
pri jeho najväčších úspechoch. Jednou výraznou zmenou prešiel aj náš štadión, ktorý po dlhých rokoch dostal
nové osvetlenie.
Hoci príprava tímu príliš nevyšla, vyšiel futbalistom naopak vstup do jarnej časti. V úvodnom zápase vyhrali proti
Gajarom 2:1 a aj keď v ďalšom zápase prehrali 0:3 so silným
Pezinkom, nasledovalo ďalšie víťazstvo, tentokrát v Kostolišti. Potom však prišli dve smolné prehry o jeden gól proti mužstvám zo Záhoria a domáca remíza s Budmericami.
Posledný zápas pred uzávierkou novín odohrali Jablončania v Modre, kde prehrali 0:3. V tabuľke im aktuálne patrí 11.
priečka so ziskom 16 bodov.
12

Zmena nastala v družstve prípravky. Detičky si zobral
pod trénerskú taktovku Naim Ben Mbarek, ktorý sa momentálne dáva dokopy po operácii kolena. Tréningy, s ktorými
mu pomáhajú aj ochotní rodičia, sú pod jeho vedením plné
detí. Kvalitné, ale zároveň hravé, cvičenia a hry sa postupne
odzrkadľujú aj na výsledkoch. Z doterajších 5 zápasov síce 3
prehrali a získali len 2 body, ale neboli to žiadne vysoké prehry, a to hrali proti tímom, ktoré sú tabuľkovo oveľa vyššie.
Veríme, že futbal bude naše deti baviť aj naďalej a na budúcu sezónu sa z víťazstiev budú tešiť častejšie.
Zostávajúce domáce zápasy našich mužstiev:
Seniori:
Jablonec – Zohor 		
13. 5. o 17:00 hod.
Jablonec – Vištuk 		
20. 5. o 17:00 hod.
Jablonec – Svätý Jur B 		
3. 6. o 17:30 hod.
Prípravka:
Jablonec – Pezinok Cajla		
13. 5. o 14:30 hod.
Jablonec – Budmerice		
27. 5. o 14:30 hod.
Jablonec – Báhoň 		
10. 6. o 15:00 hod.
Jablonec – Pezinok		
17. 6. o 15:00 hod.
číslo 1-2017

Šport

JALMA zorganizuje preteky v Jablonci
V poslednom vydaní Halmešského Hlásnika sme si predstavili tím okolo Jozefa Štibrányho, ktorý
úspešne reprezentuje našu dedinu na autocrossových pretekoch nielen na území Slovenska. Čo má
aktuálne nové JALMA Jablonec?
Nedávno sa začal ďalší ročník Karpatského autocrossového pohára. Prvé kolo sa konalo 29. apríla v Dubňanoch
na Morave a Jozefovi sa tam darilo, i keď na záver mal aj
trocha smoly. V rozjazdách sa umiestnil dvakrát na 1. mieste a raz na 2. mieste. Vo finálovej jazde ho, bohužiaľ, zradilo
auto a musel odstúpiť pre poruchu. Na pretekoch však nejde len o body, ale aj o výbornú atmosféru, napätie a tímo-

vú spoluprácu. Ďalšie kolo pohára sa uskutoční 13. mája
v Očkove (okr. Nové Mesto nad Váhom), kde mu budeme
všetci držať palce.
Zároveň JALMA Jablonec už teraz pozýva na šieste kolo Karpatského autocrossového pohára, ktoré
JALMA zorganizuje u nás v Jablonci. Preteky sa budú
konať 5. augusta.

Z činnosti hokejbalového združenia Jablonec
V mesiaci marec sme na našom ihrisku osadili basketbalové koše, ktoré sa tešia veľkému úspechu
u detí a aj dospelých, ktorí denno-denne hrajú basketbal.
Naše seniorské hokejbalové mužstvo „Halmeš Predators“
úspešne reprezentuje našu obec v Budmerickej hokejbalovej lige, v ktorej hraje 7 mužstiev z okolitých obcí. Zápasy sa
hrajú každú nedeľu na ihrisku v Budmerickom kaštieli.
Zároveň Vás srdečne pozývame na najbližšiu akciu na
našom ihrisku, ktorá sa uskutoční dňa 1. júla 2017. Bude sa
konať žiacky hokejbalový turnaj „1. ročník memoriál Sebastiánka Mareka“, na ktorý sú pozvaní žiaci z Budmeríc, Báhoňa,
Cífera a Pezinka.
Hagara Alexander
Predseda hokejbalového združenia Jablonec
číslo 1-2017
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Ochotní Jablončania opäť nezaháľali a prišli pracovať
8. apríla sa konala prvá jarná obecná brigáda, ktorej cieľom bolo dokončiť náučno-poznávací chodník
v Orgátoch. Začiatkom marca sa robila prvá predpríprava chodníka – orez stromov a výrub náletovej
dreviny, vyrovnával sa terén minibágrom UMC a prebehla aj výsadba drevín – 85 ks stromov (višne,
čerešne, slivky, marhule a lipy).

Starosta obce ďakuje všetkým občanom, ktorí si i napriek svojim povinnostiam v domácnostiach našli
čas a prišli prispieť k dielu na chodníku. Brigádnici sa rozdelili do 4 skupín. 1. skupina pracovala od doškoľovacieho strediska po Sušičku. 2. skupina vyrábala nové schody v časti IBV
Sever, odkiaľ sa dá zísť na chodník pri
opekanisku. 3. skupina pracovala od
ihriska po splav a posledná 4. skupina od splavu po Jarnú – Mlyn. Ochotní dobrovoľníci sekali korene, strihali haluze, vyrovnávali terén hrabličkovaním, čistili chodník a vyzbierali odpadky. Po dobre vykonanej práci už na všetkých čakal v kultúrnom
dome dobrý guláš, ktorý pripravili šikovné dôchodkyne: Mária Görögová, Oľga Pocisková, Ľudmila Sabová,
Mária Bednárovská, ďalej Jana Backová a Štefan Görög. Predpripravený
chodník v Orgátoch umožnil to, že
naša obec bude zahrnutá do Svätojakubskej cesty „CAMINO DE SANTI14

AGO“, ktorá prechádza aj územím SR
a to z Košíc až do Španielska.
Starosta obce ešte raz ďakuje všetkým občanom Jablonca, ktorí
podporili jeho myšlienku a prišli priložiť ruku k dielu. Ďalej ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju a županovi Mgr. P. Frešovi, ktorý aj tento rok

vyčlenil dotáciu 4000 eur na dokončenie náučno-poznávacieho chodníka v Jablonci.
2. obecná brigáda sa niesla
v duchu – zveľaďujeme našu obec.
Jedna skupina ľudí pracovala pri areáli kostola, druhá skupina – rodičia detí
MŠ a ZŠ pracovali v areáli školy a škôlky, aby sa naše deti mali kde hrať. Rodičia spolu so zamestnankyňami ZŠ
a MŠ urobili kus práce v škôlkarskej záhrade i v okolí školy, a tak sa postarali o krajšie a bezpečnejšie prostredie
pre svoje deti. Posledná skupina dobrovoľníkov pracovala na náučno-poznávacom chodníku smerom do Jarnej – dokončila to, čo bolo ešte potrebné a nakoľko ešte malý úsek sa nestihol dokončiť, tak sa chtiví brigádnici zomkli a dali dokopy aj v pondelok
a postarali sa o skutočne krásne priechodný úsek až smerom do Jarnej.
Tak šup na prechádzku do Orgátov vychutnať si pokoj, čerstvý
vzduch, žblnkot potôčika, či spievanie vtákov a načerpať novú silu .

číslo 1-2017

Oznamy, spoločenská kronika

Narodili sa

Jubilanti:

Annamária Nemcová
Jakub Vachuna
Natália Šťastná
Šimon Beňuš
Sára Pocisková
Lukáš Minarič

50 rokov
Monika Cíferská
Vlasta Meszárošová
Iveta Horváthová

60 rokov
Štefan Banič
Michal Izakovič
Milan Janošovič
Gary Lister Stephen
Anna Szabóová

V mene redakcie Halmešského Hlásnika prajeme všetkým
našim jubilantom všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie,
šťastie a radosť do života. Gratulujeme!

80 rokov
Jozef Černík
85 rokov
Ján Banič
Emília Horváthová
Jozef Šatura
90 rokov
Emília Trabalíková

Spomíname
V týchto dňoch uplynulo
6 rokov, čo nás navždy
opustili naši rodičia
a starí rodičia
Margitka a Karol Hanusoví.
S úprimnou láskou
a vďakou spomíname.

zdroj: Slovenská poľovnícka komora

číslo 1-2017

Ďakujem a ostávam s pozdravom
Ing. Matúš Fekete, poľovnícky hospodár PZ Gidra
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Oznamy a pozvánky

Oznamy
Deň matiek
14. mája 2017 sa uskutoční oslava Dňa matiek so začiatkom
o 15:00 hodine. O bohatý kultúrny program sa postarajú deti
základnej a materskej školy, ľudová hudba Vieska z Vištuka. Nebude chýbať dobrá káva a koláč.
Futbalový majáles
Dňa 20. mája 2017 sa v Spoločenskom dome v Jablonci bude
konať 3. ročník futbalového Majálesu. Do tanca zahrá kapela
New Generation a nebude chýbať ani bohatá tombola.
Medzinárodný deň detí
Prvú júnovú sobotu bude prebiehať oslava Medzinárodného
dňa detí so začiatkom o 14:00 hodine na futbalovom ihrisku
v Jablonci. Na deti čaká množstvo športových súťaží. Vítané sú
i menšie detičky.

týždne. Nakoľko v obci žije veľa prisťahovaných mladých rodín,
ktorí sú zamestnaní a svoje ratolesti nemajú kam umiestniť na
celé dva mesiace.
Starosta obce ďakuje všetkým zúčastneným na obecných brigádach, ktoré sa konali 8. apríla 2017 a 22. apríla 2017. Počas brigád sa upravil terén náučno-poznávacieho chodníka, zasadili sa na ňom nové stromčeky, vysadili sa kvety pri kostole, bola
skrášlená materská a základná škola.
Detský tábor
Počas letných prázdnin bude pre deti od 1. do 9. ročníka pripravený denný tábor v dvoch turnusoch a to: od 17. 7. 2017 do
21. 7. 2017 a od 14. 8. 2017 do 18. 8. 2017, ktorý bude organizovať
Centrum voľného času Budmerice. Tábor bude od 8:00 hod. do
16:00 hod. V prípade potreby od 7:00 hod. do 17:00 hod.. Prihlasovať svoje deti môžete na: http://cvc.budmerice.net/

Prehliadka domu smútku po rekonštrukcii
Novozrekonštruovaný Dom smútku bude prístupný všetkým
občanom Jablonca dňa 10. júna 2017 od 9:00 hod. do 18:00 hod.
Uvítanie detí do života
25. júna 2017 sa uskutoční uvítanie detí do života so začiatkom
o 15:00 hodine v Spoločenskom dome v Jablonci. O kultúrny program sa postarajú deti z folklórno-tanečného krúžku v Jablonci.
Burza detských vecí
Pozývame Vás na detskú burzu (oblečenie, hračky, športové
potreby, veci pre mamičky, tehuľky a iné), ktorá sa uskutoční
dňa 8. júla 2017 v Spoločenskom dome v Jablonci v čase od
10.00 hod. do 14.00 hod. Registrácia predávajúcich bezplatne
vopred: Lucia Kišoňová – klucikova.lucia@gmail.com
Hodové slávnosti
V sobotu 22. júla 2017 sa bude konať hodová zábava so skupinou EXIL so začiatkom o 20:00 hodine v areáli starého kúpaliska na kole.
V nedeľu 23. júla 2017 odohrajú prípravkári futbalový zápas
proti Cíferu, o 19:00 hod. sa odohrá futbalový zápas A mužstiev ŠFK Jablonec – Cífer. Novinkou bude futbalový zápas HORNÁ-DOLNÁ, horný koniec proti dolnému koncu. Od 18:00 hodine si môžete posedieť v areáli starého kúpaliska na kole pri živej
hudbe – Myslíkovci z Častej. Nebude chýbať občerstvenie, alko,
nealko. Príďte sa zabaviť!
Materská škola – fungovanie počas letných prázdnin
Materská škola bude počas letných prázdnin v prevádzke do
21. júla 2017. Po minulé roky fungovala škôlka počas letných
prázdnin len dva týždne, po dohode so starostom obce Slavomírom Pociskom, bude prevádzka materskej školy fungovať tri

HALMEŠSKÝ HLÁSNIK, štvrťročné noviny obce Jablonec vydáva
Obecný úrad v Jablonci, 90086 Jablonec 206, IČO 00304794

OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE
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8:00 – 12:00
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