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Milí priatelia, milí susedia, milí Jablončania.
Obdobie prázdnin, či letných dovoleniek sú už za nami, no verím, že spomienky a zážitky z nich sú hlboko ukryté v našej
mysli i srdci.
Po niekoľkých mesiacoch je tu nové
číslo hlásnika, ktoré spätne zachytáva život v obci. Som rád, že aj touto cestou sa
vám môžem prihovoriť a premietnuť si, čo
nového, pekného, užitočného a dobrého
sa udialo v Jablonci.
Počas letných prázdnin sa pracovalo
v budove školy, aby naši žiaci mohli v septembri nastúpiť do krásnych vynovených
tried, kde sa im bude lepšie učiť, ako i využívať nové sociálne zariadenia. Dokončili
sa práce okolo autobusových zastávok,
ktoré nielenže estetične skrášlili obec, ale
aj z bezpečnostného hľadiska splnili svoju
úlohu. V budúcnosti by sme radi ešte zrekonštruovali poslednú zastávku v strede
obce, na ktorú je však potrebný väčší obnos financií. No verím, že sa nám to podarí.
Tí, ktorí ste si boli prezrieť zrekonštruované priestory domu smútku, ste mohli
vidieť, že priestory dostali nový moderný
vzhľad, čo verím, že zabezpečí dôstojnú
rozlúčku so zosnulými.
Na náučno-poznávacom chodníku
pribudli smetné koše, ktoré zabezpečil Miroslav Nemec, ktorému patrí veľká vďaka,

ďalej most cez splav, ktorý zabezpečí plynulý prejazd všetkých návštevníkov chodníka, ako aj nové opekanisko s lavičkami
pod kúpaliskom. V najbližšej dobe plánujeme ešte osadiť nové informačné tabule
smerom na Jarnú.
Nesmierne sa teším i oceneniu – 1.
miesta, ktoré sme získali ako obec za
najlepší projekt energetickej efektívnosti
v kategórii Verejné osvetlenie v rámci projektu EFEKTA 2017 spomedzi 13 najlepších
projektov energetickej efektívnosti z celej
SR v 4 kategóriách.
Už dlhší čas sme komunikovali s občanmi na dolnom konci ohľadom neustáleho zatápania ich pivníc i domov počas
silných búrok. Preto sme pristúpili k protipovodňovým opatreniam a vybudovali
dočasnú hrádzu od súpisného čísla 101 po
135 od cintorína smerom na Cífer. Verím,
že to našim občanom pomôže a budú
spokojnejšie bývať vo svojich príbytkoch i
počas nepriaznivého počasia.
Dnes sa kladie veľký dôraz na ochranu
životného prostredia, keďže za pár desiatok rokov sme si my sami zničili prírodu
okolo nás. Aj tu v Jablonci máme menšie
či väčšie plochy, ktoré ľudskou činnosťou
ohrozujú životné prostredie a ničia estetiku obce. Ako ste si mohli viacerí všimnúť,
pristúpili sme k zneškodneniu nelegálnej
skládky na smetisku – hlboká jama. Mo-

mentálne je skládka zavážaná nekontaminovanou ílovitou zeminou. Následne bude
umiestnená rampa, ktorá zabráni ďalšiemu
nelegálnemu vývozu a pre lepšiu kontrolu voči „pytliakom“ budú umiestnené aj
kamery, na základe ktorých bude vinník
pokutovaný. V blízkej budúcnosti plánujeme na zavezenom kopci vysadiť stromy
s vašou pomocou milí občania. O tomto
skvelom environmentálnom projekte vás
budeme včas informovať. Verím, že spoločne prispejeme k tomu, aby naša obec
vyzerala nielen krajšie, ale hlavne zdravšie
a pre ďalšie generácie i využiteľnejšie z pohľadu oddychovo-rekreačnej zóny.
V závere by som opäť raz poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili
programu na hodoch: zápas Horná – Dolná, všetkým, ktorí sa staráte o našu obec
akýmkoľvek spôsobom, všetkým, ktorí
našu obec reprezentujete či už v športových súťažiach, alebo inak a všetkým, ktorí
sa zapájate do diania obce. Veľmi si to vážim a som hrdý na každého z vás.
Prajem vám krásne strávený jesenný
čas v našej obci a zároveň už aj pozývam
na Vianočné trhy, rozlúčku so starým rokom a oslávenie Nového roka, ako i 3. ročník starostovského plesu. Teším sa na vašu
účasť.
S pozravom
starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Halmešského hlásnika sa v Jablonci uskutočnili dve zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Prvá z nich sa konala 20. apríla a druhýkrát zasadli poslanci spolu so starostom 15.
júna. Čo sa na verejných schôdzach schválilo, si môžete prečítať v našom stručnom prehľade. (poz.
ďalšie zasadnutie OZ sa uskutočnilo po uzávierke tohto čísla)

Odsúhlasenie ceny za vodu
Vzhľadom na to, že dňom 16. 2. 2017 nadobudla účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
ÚRSO vydalo nové cenové výmery, ktorými sa rušili cenové
výmery s dvojzložkovou cenou. Potvrdenie o cene vody bolo
doručené na obecný úrad koncom februára, kde je stanovená
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom 0,8079 eur/m3 s účinnosťou od 1. 1. 2017.
Uznesenie č. 18/2/2017: OZ v Jablonci schvaľuje cenu
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
v obci Jablonec na 0,8079 eur/m3.

Úprava platu starostu obce
Na pracovnom stretnutí prebehli rokovania ohľadne
prehodnotenia platu starostu a poslanci navrhli k terajšiemu platu starostu vo výške základ + 10 % navýšenie
o 20 %. V praxi to znamená, že k základnému platu vzhľadom na počet obyvateľov a hrubej mzdy bude mať starosta navýšenie o 30 %. Poslankyňa Helena Mackurová na
zasadnutí OZ ocenila prácu starostu od jeho nástupu na
úrad a navrhla preto navýšenie platu o 40 %. Tento návrh
však poslanci neschválili.
Uznesenie č. 21/2/2017: OZ v Jablonci na základe § 4
ods.2 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 5. 2017 schvaľuje zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce Jablonec o 30 %.

Prenájom pozemku pod garážou – Ján Podmanický
Predmetom prenájmu majetku obce je parcela registra
„C“ katastra nehnuteľností č. 199/1 o výmere 44 m2 zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa v obci Jablonec, katastrálne
územie Jablonec, okres Pezinok.
Uznesenie č. 26/2/2017: OZ v Jablonci schvaľuje prenájom obecného pozemku pre žiadateľa Jána Podmanického, Jablonec 205, na umiestnenie prenosnej garáže s cenou
prenájmu 160,00 eur za rok podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitné2

ho zreteľa je, že pozemok je inak pre obec nevyužiteľný, na
pozemku sa prenosná garáž už nachádza a žiadateľ bude
platiť nájomné, čo bude príjem do rozpočtu obce Jablonec.

Schválenie zámeru – spôsob prenájmu
pozemku - Peter Zápražný
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o prenájom,
prípadne kúpu pozemku – ornej pôdy, ktorá je zaregistrovaná v registratúrnom denníku pod číslom R2017/408.
V žiadosti pán Zápražný uvádza, že má záujem o prenájom parcely registra „E“ č. 831, o výmere 7 456 m2, ktorý je
evidovaný na LV č. 1 Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom, katastrálne územie Jablonec, okres Pezinok a je vo vlastníctve obce Jablonec.
Vo svojej žiadosti uvádza, že má záujem o prenájom
predmetnej nehnuteľnosti na obdobie 20 rokov s tým, že
pozemok bude využívať na chov svojich koní, včiel, vybudovanie ovocného sadu, pestovanie zeleniny pre vlastnú
spotrebu. Pozemok nebude využívaný na akúkoľvek podnikateľskú činnosť.
Zámer prenájmu pozemku na obdobie 20 rokov poslanci neschválili. Nakoniec obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia na obdobie 10 rokov.
Uznesenie č. 34/3/2017: OZ v Jablonci schvaľuje prenájom obecného pozemku - parcely registra „E“ KN č. 831,
pre žiadateľa Petra Zápražného, Jablonec 217, na dobu
určitú od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2027 za cenu 100,00 eur/rok
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Nájomca bude pozemok využívať ako rodinnú biofarmu na chov koní, včiel, vybudovanie ovocného sadu a pestovanie zeleniny bez použitia chemických postrekov. Keďže
pozemkom prechádza novovybudovaný náučný chodník,
nájomca sa zaväzuje udržať jeho priechodnosť a zároveň
ponúknuť okoloidúcim možnosť zastavenia počas prechádzky a atrakciu v podobe živých koní. Tieto skutočnosti,
teda rekultiváciu zanedbaného pozemku, ktorý obec nevyužíva a zatraktívnenie Náučného cyklochodníka vyhodnotil prenajímateľ ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Podrobné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonci a ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej stránke obce www.jablonec.sk v sekcii
Samospráva.
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Aktuality

Nová lávka cez splav
Vďaka finančnej pomoci Bratislavského samosprávneho kraja sa naša obec môže pýšiť novým prírodným náučno-poznávacím cyklochodníkom. Chodník je dlhý
4,5 km a je sprevádzaný lavičkami, informačnými tabuľami
a smetnými košmi. Popri potoku Gidra bolo taktiež vysadených 35 ovocných stromov. Prejsť sa môžete od „Silnice“,
ktorá je už súčasťou obce Budmerice, až k obnovenému
mlynu v obci Jarná. Prvá časť chodníka, od futbalového
ihriska po Silnicu, bola vybudovaná v roku 2016 svojpo-

mocne. Druhá časť smeruje od ihriska do Jarnej po ľavej
strane potoka. Vďaka dotácii BSK sa podarilo premostiť
potok na splave. Železná lávka bola osadená 28. 5. 2017.
Priestor pri splave je obohatený aj o opekanisko. Týmto
krásnym cyklochodníkom sa spojili tri obce – Jablonec,
Budmerice a Jarná, a dva samosprávne kraje – Bratislavský
a Trnavský. Chodník je využívaný
ako pešími, tak aj cyklistami. Kto
má rád prírodu, príde si na svoje.

Milí Jablončania, ako ten čas letí...
Pred 4 rokmi som aj vďaka vašim hlasom dostal mandát poslanca BSK, t.j. zastupovať aj vašu obec v našom
samosprávnom kraji. Moje 4-ročné pôsobenie v zastupiteľstve „župy“ sa pomaly napĺňa.
Za tento čas som vašu obec viackrát navštívil pri rôznych podujatiach, napr. otváranie Náučného chodníka,
kolaudácia priestorov Materskej škôlky, futbalový turnaj
starých pánov či na Vianočných trhoch. V spolupráci s vaším p. starostom sa nám podarilo prostredníctvom dotácií
zo župy získať finančné prostriedky na projekty pre vašu
obec, konkrétne na rekonštrukciu autobusových zastávok,
rekonštrukciu priestorov MŠ, činnosť hokejbalového združenia Jablonec, či na kultúrne podujatia.
Počas 4-ročného pôsobenia v zastupiteľstve BSK som
získal prehľad a nadobudol skúsenosti pri presadzovaní
požiadaviek aj vašej obce v rámci možností župy. Keďže moje 4-ročné volebné obdobie končí, rád by som sa

uchádzal o váš hlas aj v týchto nastávajúcich voľbách do
BSK, ktoré sa budú konať 4. novembra 2017.
Ďakujem vám za vašu dôveru a podporu.
Ing. Ivan Patoprstý
Poslanec BSK a starosta obce Báhoň
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Čo sa udialo v obci

Vitajte, milí malí Jablončania
V nedeľu 25. júna 2017 sme do našej obce uvítali 27
detičiek, ktoré sa narodili v rokoch 2015 až 2017 a trvalým
pobytom v Jablonci sa stali právoplatnými občanmi našej
obce. Našich malých občiankov privítal svojím príhovorom pán starosta, ako aj predsedkyňa kultúrnej komisie
Helenka Mackurová. O kultúrny program pre detičky a ich
rodičov sa postarali deti z folklórno – tanečného krúžku
v Jablonci. Každý malý drobček si odniesol domov na pa-

miatku od obce darček a to pamätný list, detskú bibliu
i raňajkový set. Mamičky boli obdarené kvetinou a spolu
s ich manželmi si mohli ešte pochutiť na dobrom koláči
i káve. Pamiatkové fotky z uvítania detí do života si môžete
pozrieť a stiahnuť z webovej stránky obce www.jablonec.
sk alebo z facebookovej stránky obce. Poďakovanie patrí
zamestnankyniam obecného úradu, Helenke Mackurovej
i Silvii Delinčákovej, ktoré pomohli pripraviť túto slávnosť.

Stavanie mája
Tradícia stavania májov siaha
až do obdobia antiky. Používali ich ako ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Neskôr
stromy stavali ako prejav úcty
a žičlivosti. Dnes ich v niektorých regiónoch dávajú mládenci pred domy dievčat, ktoré
sú súce na vydaj. V Jablonci sa
májová tradícia spája s dedinskou zábavou.
Tradičné stavanie mája sa v našej
dedine konalo v sobotu 29. apríla.
O 18. hodine sa občania zišli pred
Obecným úradom, aby sledovali, ako
4

sa máj pripravuje na vztýčenie k oblohe. Už len posledné úpravy, nachystať laná, rebríky, všetci na svoje miesta a môže ísť hore. Máj dal niekoľkým
miestnym silákom poriadne zabrať,
ale napokon neodolal a onedlho sa
už, na radosť prítomných, hrdo týčil
na svojom vyhradenom mieste.

Oslava čerstvo postaveného mája
sa následne presunula do Kultúrneho
domu. Tam bolo pre Jablončanov zabezpečené občerstvenie v podobe
chutnej cigánskej či klobások, ktoré
pripravila Jednota dôchodcov. Spolok vinárov sa zase postaral o tých
smädnejších, ktorým ponúkali tie
najlepšie vína. Kultúrny program
mala počas podujatia na starosti kapela Maroša Oscitého z Budmeríc,
ktorá vo večerných hodinách rozprúdila skvelú zábavu.
Tradíciu, ktorú v niektorých obciach mnohé mladšie ročníky už
takmer nepoznajú, sa tak v Jablonci
stále darí udržiavať. Pevne veríme, že
to tak bude pokračovať aj naďalej.
číslo 2-2017

Deň matiek

Deň matiek
V našich dedinkách, dedinách, mestách, ba dokonca aj v mnohých iných krajinách sa práve druhú
májovú nedeľu oslavuje krásny sviatok – Deň matiek. Sviatok, ktorý vyzdvihuje materstvo, obetavosť a lásku matiek k svojim deťom.
V našej malej obci je už tradíciou,
že práve v tento deň dostávajú všetky
ženy, ktoré sú, túžili byť, alebo sa chcú
stať matkami, ten najkrajší darček od
tých najúžasnejších stvorení – a to od
detí zo škôlky a zo školy. Za nádherne nacvičenými básňami, piesňami,
divadielkami a tančekmi je skutočne
veľa práce. Deti si všetko pripravujú
niekoľko týždňov vopred. Pred samotným vystúpením sa určite objaví
aj malá tréma, ktorá pootvorí dvierka a už sa deťom do hlavičiek snažia
vkrádať myšlienky plné neistoty, či to
všetko zvládnu. Mamičky v hľadisku
tiež často tŕpnu aj za svoje milované
deťúrence. Keď však malé ústočká
vyrieknu prvé slová, zanôtia krásne
detské melódie a pridajú aj tanečné
krôčiky, neistota a tréma zrazu stratia moc a z každého stretu pohľadov
mamičiek s pohľadmi ich detí akoby
do sály pribúdali teplé a jasné lúče
svetla plné lásky a pokoja. Je to len
jeden z miliónov okamihov, kedy si
číslo 2-2017

každá milujúca mama uvedomí, aké
krásne je byť matkou.
Byť matkou je životným poslaním.
Je to niečo, čo môžu skutočne zažiť
iba ženy. Prežívať chvíle, kedy je dieťatko ich súčasťou počas deviatich
mesiacov, pocítiť obrovské šťastie pri
jeho prvom objatí a prežívať neskutočnú lásku od prvého okamihu, ktorá každým dňom rastie a prehlbuje
sa, prinášať obety pre dobro a šťastie
svojho dieťaťa, byť svedkom jeho pr-

vých krokov, slov, prvých školských
úspechov i neúspechov, prvých životných sklamaní i radostí.
Byť mamou je jednoducho úžasné! A sú to mamy, ktoré dokážu neuveriteľné veci. Tak, ako to vystihuje
jeden z mnohých krásnych citátov
o mamičkách: „Materská láska je pohon, ktorý obyčajnej ľudskej bytosti
dovoľuje činiť nemožné.” Ďakujeme,
že vás máme, naše drahé mamy!
pani učiteľka Martina Sabová
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Deň detí

Deň plný zážitkov a smiechu
Prvá júnová sobota bola venovaná našim deťom, ktorých smiech, výskot a piskot sa niesli široko
ďaleko z futbalového ihriska v Jablonci. Veď predsa oslavovali svoj Medzinárodný deň detí.

O pestrý program, zábavu i hostinu sa postarali zamestnanci obecného úradu, dobrovoľníci z Poľovného
združenia Gidra, poslanci obecného
úradu, hostia z okolia i dobrovoľníci
z radu občanov našej obce.
Menšie deti sa vyjašili na skákacom hrade, tie väčšie zase na jednotlivých stanovištiach ako boli: streľba
zo vzduchovky, streľba z luku, či
prekážková dráha. Tí najmenší sa
zahrali v detskom kútiku. Nechýba6

lo maľovanie na tvár, tvorivé dielne,
trampolína, ukážky vojenskej techniky, vodný volejbal a iné. Novinkou
bolo detské bábkové vystúpenie
v kultúrnom dome a malá zvieracia
farma. Po veľkých výkonoch sa deti
občerstvili kofolou, ktorú zabezpečilo Hokejbalové združenie Jablonca, nanukmi od tety Marišky a Štefana Göröga, džúsikmi a lízankami
od Spolku vinárov Jablonca ako aj
chutnými špekáčikmi, ktoré upiekli

poľovníci z PZ Gidra. Nakoniec získal
každý detský účastník spomienkový diplom i horalku, ktoré odovzdal
deťom starosta obce so svojimi zamestnancami i poslancami. Deti si
v závere užili aj detskú diskotéku,
ktorá trvala do pol jedenástej večera – veď mali svoj sviatok .
Starosta obce ďakuje všetkým
dobrovoľníkom, ktorí mu pomohli
zorganizovať Deň detí v Jablonci
a potešiť tak naše deti.
číslo 2-2017

Detský klub, Jednota dôchodcov

Život našej
Jednoty dôchodcov

Dojčatá, batoľatá, deti,
mládež a mamičky, pozor!
Pomaly, ale isto prichádza jeseň a opäť sa otvoria brány detského klubu pre mamičky s deťmi ako aj pre školopovinné deti.
Starosta obce pozýva všetky
deti a mládež do detského klubu
dňa 3. októbra 2017, ktorý sa nachádza v areáli futbalového ihriska
– staré kabíny. Klub bude otvorený
každý utorok a štvrtok od 16.00 –
18.30 hod. Vedúcou klubu pre deti
a mládež je naďalej Mgr. Monika Cíferská. Pre deti je pripravený biliard,
šípky, stolný tenis, spoločenské hry a
iné aktivity...
Starosta obce pozýva všetky
mamičky s ich deťmi do detského
klubu dňa 5. októbra 2017, ktorý sa
nachádza v areáli futbalového ihriska – staré kabíny. Klub bude otvorený každý štvrtok od 9.00 – 12.00
hod. Mamičky čaká dobrá káva či
čaj, no najmä dobrý kolektív, kde si
môžu vymeniť svoje skúsenosti pri
výchove svojich ratolestí, pozhovárať sa navzájom i oddýchnuť si od
domácich prác . Deti zase hračky
a iné aktivity.
Zároveň starosta obce ďakuje
Ing. Lucii Kišoňovej za doterajšie
vedenie klubu, ktorá z dôvodu náčíslo 2-2017

stupu na 2. materskú dovolenku
prenecháva svoju pozíciu vedúcej
klubu Ing. Janke Počuchovej.
Trocha sa vám predstaví.
Volám sa Jana Počuchová (Michalcová), bývam v Jablonci už
od svojho narodenia a so svojou
štvorčlennou rodinkou si tu budujeme svoj nový domov. Momentálne som na rodičovskej dovolenke
so svojou dvojročnou dcérkou
Natáliou. Keď sa práve nevenujem
rodičovským povinnostiam, veľmi
rada sa venujem handmade tvorbe a pečeniu. Je to môj relax. Budem veľmi rada, ak sa v detskom
klube stretneme v čo najväčšom
počte, mamičky si pochutnáme
na skvelej kávičke, porozprávame
sa (hoci aj o mojich obľúbených
receptoch ). Detičky sa zahrajú
a spoznajú nových kamarátov. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Klub mamičiek v Jablonci zároveň pozýva všetkých na jesennú
burzu oblečenia a hračiek.

Aktivity Jednoty dôchodcov pokračujú naďalej. Oslávili sme Deň matiek aj
s malým darčekom. Gratulovali sme našim seniorom – pánovi Černíkovi k 80. narodeninám a pani Čechovičovej.
Časť našich členiek sa bolo zotaviť na
liečebnom pobyte v Liptovskom Jáne,
ktorý sa vydaril a pomohol im zregenerovať sa . A potom sme si ešte odbehli
aj do Divadla Andreja Bagara v Nitre na
predstavenie „Povolanie pápež“. Nemohli
sme vynechať ani menšiu prechádzku po
centre mesta a potom už späť domov.
V našej obci sme stihli aj brigádu pri
kostole, kde sa staráme o kvety, ktoré sme
na jar vysadili.
Keďže prišli prázdniny a my starí rodičia máme viac voľna, tak sa staráme a varujeme naše vnúčence, ktoré sme zapojili
do diania nášho klubu a schôdzu sme si v
júli urobili aj s ich účasťou pri opekanisku
na náučno-poznávacom chodníku. Bolo
veselo, vnúčence sa nám stihli aj vykúpať
v Gidre . Počas hodov v Jablonci ste
mohli vidieť aj naše seniorky, ktoré boli súčasťou programu v zápase Horná – Dolná.
Leto bolo pekné, a preto sme ho
trávili viac vonku, postretali sme sa na
prechádzkach po náučno-poznávacom
chodníčku, ako i v bufete u Pepa, kde sme
sa v tých horúčavách neraz občerstvili.
Vnúčatá nám postupne odišli k rodičom, do škôlok a škôl a my sa vraciame
do starých koľají, medzi tým zavárame,
uskladňujeme úrodu zo záhrad.
Na septembrovej schôdzi chceme naplánovať nejaký výlet, v novembri 11. 11. o
11:00 hod. sa zase zúčastniť pri pomníku
padlých vojakov a uctiť si ich. A pomaly
sa už začneme pripravovať na veľmi milú
akciu – Vianočné trhy, napečieme, navaríme a pohostíme dobrých ľudí, ktorí nás
navštívia. Tak snáď sa všetci v zdraví dožijeme a spoločne ukončíme tento rok.
Edita Vašková
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Hodové slávnosti

Hodové slávnosti okorenil súboj
HORNÁ vs. DOLNÁ
Rok ubehol ako voda a naša dedina opäť ožila Hodovými slávnosťami. Minulý rok sa hlavný program
hodov po dlhej dobe vrátil na legendárne kolo a viacerí si zaspomínali na svoje tínedžerské tanečky
na zábavách pod holým nebom. Tohtoročné hody preto pokračovali v obnovenej tradícii a obľúbené kolo sa opäť zaplnilo desiatkami nadšených Jablončanov.
Kultúrno-športový program Hodových slávností bol
naplánovaný na víkend 22. až 23. júla, no pre deti sa hody
začali už skôr. Naše ratolesti sa totiž najviac tešia na kolotoče a tie prišli do Jablonca v malom predstihu. Už od štvrtka sa tak rozkrútilo tornádo či reťazák a mnohé deti potešil
najmä autodrom, ktorý sme u nás dlhé roky nevideli.
Hlavným bodom sobotňajšieho programu bola tradičná hodová zábava. Ako sme už spomenuli, konala sa na
kole, ktoré opäť zmenilo svoj vzhľad na nepoznanie. Ešte
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pred samotným začiatkom absolvovali organizátori skúšku
pripravenosti, keď sa Jabloncom prehnala silná búrka. Až
na malé škody, sa nič vážnejšie nestalo, a tak už nič nebránilo zahájeniu zábavy. Rovnako ako minulý rok, aj tento
rok hrala kapela EXIL, ktorá roztancovala celé kolo. Nielen
Halmešania, ale aj návštevníci z okolia si užili skvelý večer
a tí najvytrvalejší odchádzali domov až po svetle.
Nedeľný deň patril už tradične futbalu. Tento rok si
však starosta pripravil pre občanov jedno veľké prekvapenie. O tom ale až neskôr. Ešte predtým bol na programe
hodový zápas našich malých futbalistov proti chlapcom z
Cífera. Prípravkári z Jablonca bojovali srdnato, ale na Cíferanov nestačili.
Potom už prišiel na rad zápas, na ktorý všetci netrpezlivo čakali. Na ihrisku sa zišlo toľko ľudí, ako keby sa malo u
nás hrať slávne slovenské derby Slovan Bratislava – Spartak Trnava. A vlastne, na prvý pohľad to tak aj vyzeralo.
Ibaže do belasých a červeno-čiernych dresov sa obliekli
Jablončania rôznej vekovej kategórie alebo hostia, ktorých
s našou dedinou spája isté puto. Aktéri súboja najprv urobili čestné kolečko, aby pozdravili všetkých divákov, ktorí
číslo 2-2017

Hodové slávnosti

zavítali na štadión. Mnohí sa nezdržali smiechu pri pohľade na módne
doplnky niektorých hráčov. Tých na
ihrisku doprevádzala muzika v podaní Backovcov, šarmantné sestričky aj
zdravoťáci. Nemôžeme zabudnúť ani
na krásne mažoretky z radov Jednoty
dôchodcov či maskotov oboch tímov,
ktoré stvárnili dve kozy s klobúkmi
v klubových farbách. Celý sprievod
ešte zapózoval pred objektívmi fotografov, nasledovalo predstavenie
hráčov a všetko už bolo pripravené
na to, aby hlavný rozhodca pískol do
píšťalky a odštartoval pikantný súboj
medzi horným a dolným koncom
Jablonca. Zápas nabral od úvodnej
minúty vysoké tempo, útoky sa prelievali z jednej strany na druhú a bola
len otázka času, kedy padne prvý
gól. Mnohí hráči akokeby našli druhú
mladosť, neraz nechápali ani divá-

číslo 2-2017

ci na tribúnach. Možno ich k takým
výkonom hnali naše mažoretky, ktoré po celý čas neúnavne skandovali
a povzbudzovali. Do diania zápasu
museli zasiahnuť aj sestričky, ktoré
svojimi čarovnými injekciami postavili
na nohy nejedného chlapa. Keď už
nepomohlo ani to, museli nabehnúť
zdravoťáci a naložiť nevládneho do
drevenej lodne. Tempo zápasu neklesalo ani po zmene strán, naopak, oba
tímy chceli strhnúť víťazstvo na svoju
stranu. Nakoniec sa však zápas skončil
spravodlivou remízou a spokojné boli
tábory belasých i červeno-čiernych.
Diváci na štadióne sa neskutočne bavili a aktérov duelu odmenili zaslúženým potleskom.
Po tejto lahôdke nasledoval ešte
zápas seniorov medzi Jablončanmi
a Cíferom. Do zápasu lepšie vstúpili
domáci, keď sa ujali vedenia po góle

Naima. Do konca prvého polčasu
mohli pridať ešte nejaký ten gól, ale
skóre sa už nemenilo. Po prestávke
vzali opraty zápasu do svojich rúk Cíferania, ale dlho sa nevedeli presadiť.
Až pár minút pred koncom vyrovnal
na konečných 1:1 Paštiak.
Medzitým už v areáli starého kúpaliska na kole pokračoval program
hodov ďalším hudobným číslom. Na
ľudovú nôtu zahrali Myslíkovci z Častej, ktorí potešili najmä staršiu generáciu. Pri pohári vínka, v kruhu rodiny,
priateľov a známych, si Jablončania
dosýta užili posledný deň Hodových
slávností. Tie priniesli bohatý program
pre deti, dospelých, seniorov, milovníkov zábavy i športu. Ďakujeme obci
Jablonec, starostovi Slavomírovi Pociskovi, poslancom a všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
organizácii Halmešských hodov.
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Letný tábor

Letný duchovno-turistický tábor v Podolínci
Ľudia často používajú na vyjadrenie svojich pocitov, myšlienok, tvrdení rôzne výroky múdrych. Aj
nám napadajú slová: „nikdy nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky...“ alebo „je v každom okamihu iná,
no predsa tá istá...“ Určite tieto múdrosti neplatia iba pre rieku. Je známe aj ďalšie slovné spojenie
– zastal čas.
Práve tieto myšlienky nám napadnú, keď sa povie kláštor v Podolínci. Pre mnohých to vôbec nič neznamená,
ale pre pár ľudí je to výnimočné miesto. Miesto, kde zastal
čas a kam sa radi vraciame. Vždy, keď sa blížime k Podolíncu, začnú deti v autobuse tlieskať. Hlasnými výkrikmi
a skandovaním vyjadrujú svoju radosť.
Základná škola s materskou školou v Budmericiach
spolu s OZ Budmeričania deťom zorganizovala aj tento
rok (už po šiestykrát) letný duchovno-turistický tábor
v Podolínci. Nebolo by to možné bez našich sponzorov –
rádu redemptoristov v Podolínci a bez finančnej podpory
Obecných úradov v Budmericiach a v Jablonci.
Kláštor v Podolínci bol postavený v roku 1642 a dal
ho vybudovať Stanislav Ľubomirski - poľské knieža.
Do tohto kláštora boli v 20. storočí násilím odvlečení
a následne v ňom väznení kňazi a rehoľníci. Dalo by sa
povedať, že to bol v roku 1950 koncentračný tábor pre
rehoľníkov. Jeho chodby sú nasiaknuté pokojom a dobrom. Je to miesto, ktoré je premodlené mnohými ľuďmi.
Tými, ktorí tu boli pred nami. V úžasnej atmosfére kláštora človek cíti, akoby naozaj zastal čas a v hĺbke ticha
môže nasávať, aby duša i telo pookriali. Všetci tu spoločne zažívame chvíle, ktoré sú pre nás vzácne a nezabudnuteľné.
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Takže ako sme trávili tento rok v tábore? Vyštartovali
sme v pondelok a po ceste sme sa zastavili v Jánošíkových dierach. Bolo to veľmi príjemné schladenie v horúcich dňoch. Podarilo sa nám na poslednú chvíľu doraziť

číslo 2-2017

Letný tábor, šport
do artikulárneho kostola v Svätom Kríži, ktorý odporúčame všetkým našim spoluobčanom. V utorok po rannej
svätej omši sme navštívili múzeum v Červenom Kláštore,
zažili sme pod jeho strechou riadnu búrku a po dobrom
obede v miestnej reštaurácii sme sadli na rafty a splavovali sme Dunajec. Príroda v Pieninách je úžasná a bola to
práve ona, ktorá nám počas splavovania na 11km úseku
odvádzala pozornosť od rôznych mokrých častí našich
tiel. V stredu mali deti duchovný program ukončený svätou omšou so spoločenstvom Rieka života. Toto spoločenstvo sprevádza misionárov na ich misijných cestách
a pomáha ľuďom v orientácii. Ako tradične – večer bola
opekačka na kopci nad Podolíncom. Vo štvrtok sme po
svätej omši a požehnaní pátra Róberta Režného vyrazili
na cestu. Po trojhodinovom pobyte v Ružomberku sme
dorazili živí a zdraví, plní super zážitkov – domov.
Dnešná doba je veľmi ťažká pre mladých dospievajúcich ľudí. Hodnoty sú na smiech a nehodnoty sú vy-

zdvihované. Pod nevysvetlenými slovami o slobode si
neraz predstavujú, že si môžu dovoliť pomaly všetko. Je
veľmi dôležité venovať sa im, pretože sa v chaose názorov
a udalostí začínajú veľmi skoro strácať. Treba im ukazovať,
že zmysel života nespočíva v tom, aby som sa dobre najedol a nahrabal si čo najviac. Ani hodnota človeka nie je
v tom, čo má, ale aký je. A preto úprimne dúfame (píšeme
za všetkých zúčastnených dospelých – pán farár, pani učiteľka Baxová z Budmeríc, pani riaditeľka Oscitá z Jablonca), že aj deti z Budmeríc a z Jablonca, ktoré absolvovali
tábor, nebudú len konzumentmi pekných chvíľ, ale pochopia a budú sa učiť, že skutočne šťastní budú len vtedy,
keď sa naučia dávať.
Ďakujeme ešte raz všetkým našim sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a sprevádzali tento tábor.
Ing. Katarína Šaturová – ZŠ s MŠ Budmerice
Mgr. Martina Sabová – ZŠ Jablonec

Cieľom seniorov je hrať v strede tabuľky
Seniorské mužstvo ŠFK Jablonec vstúpilo do novej sezóny s cieľom pohybovať sa v pokojných vodách stredu tabuľky a pokúsiť sa z každého zápasu vyťažiť maximum.
V minulej sezóne V. ligy skončilo jablonecké družstvo nakoniec na 11. mieste s bilanciou 6 výhier, 6 remíz, 14 prehier
a celkovým počtom 24 bodov. Až do predposledného kola
však museli chlapci tuho bojovať o každý bod, keďže stále
nebolo jasné, koľko tímov bude vypadávať o ligu nižšie. Takýmto starostiam by sa mužstvo chcelo v aktuálnej sezóne
vyhnúť.
Počas letnej prestávky sa v kádri udiali menšie zmeny.
S mužstvom už nepokračovali brankár Lukáš Hrebíček a útočník Peter Kováč, a preto predovšetkým na týchto dvoch postoch bolo potrebné nájsť náhradu. Do brány sa nakoniec
podarilo získať legionára z Bosny a Hercegoviny Aleksandara
Milovanoviča, ktorý sa ukazuje v dobrom svetle. Na hrot sa
zase vrátil uzdravený Naim Ben Mbarek, ktorý sa, bohužiaľ,
ešte v príprave opäť zranil a odvtedy nehral. Mužstvo doplnili
ešte Lukáš Cyprich, ktorý za Jablonec už pred pár rokmi hrával, a mladý odchovanec Jean-Pierre Versluis.
Štart do sezóny nebol ideálny, keď najprv mužstvo prehralo v Plaveckom Štvrtku 0:4 a následne aj doma proti Grinave
1:3. Hráči si aj dokázali vypracovať šance, ale doplácali na chabú koncovku. V treťom zápase však konečne prišlo víťazstvo.
Vo Svätom Jure vyhrali Jablončania 3:1. Na tento výsledok ale
nedokázali nadviazať aj na domácom trávniku, keď prehračíslo 2-2017

li 0:3 proti Jablonovému. Okrem nedôraznosti v zakončení,
trápi mužstvo aj znova opakujúci sa problém, a tým je nie
príliš široký káder. Keď sa k tomu pridajú zranenia či pracovné
povinnosti, v mnohých zápasoch sú na striedanie k dispozícii
jeden, dvaja, alebo aj nikto.
Ostáva len dúfať, že táto nepriaznivá situácia pominie,
mužstvo sa zomkne, šťastena sa obráti na našu stranu a body
budú pribúdať. Futbalistom Jablonca preto prajeme všetko
len to najlepšie.
P.S.: Aby sme nezabudli, domáci futbalisti aj tento rok
zorganizovali v Jablonci tradičný majáles pre všetkých Halmešanov a fanúšikov futbalu. Išlo už o tretí ročník a zábava
opäť nesklamala. O dobrú náladu sa počas celého večera
starala kapela New Generation, ktorá pritiahla na parket aj
tanečné drevá. Futbalisti si navyše pre hostí pripravili parádnu večeru – kačacie stehno, kapustu a lokše, a neskôr
aj pečené prasa. Po skvelom jedle, dobre padlo deci vínka
a na odvahu možno aj niečo tvrdšie. Nechýbala ani hodnotná tombola, ktorej ceny potešili nejedného výhercu. Zábava
pokračovala do skorých ranných hodín a všetci veríme, že
v máji sa opäť stretneme. Futbalisti ďakujú všetkým, ktorí
prispeli do tomboly alebo akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri organizácii majálesu.
11

Šport

Prípravka funguje ako jedna veľká rodina
Od momentu, kedy sa trénerskej taktovky nad našimi malými futbalistami chopil Naim Ben Mbarek, začali sa v tíme diať veci. Prípravka síce skončila po minulej sezóne až na 12. mieste s 20 bodmi
a bilanciou 5 výhier, 5 remíz a 18 prehier, ale oveľa dôležitejšie je, že fungujú ako jedna veľká rodina.
Po futbalovej stránke sa naši prípravkári očividne zlepšili, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Už to nie
sú debakle, na aké sme boli zvyknutí
pred 2 – 3 rokmi. Deti na tréningoch
usilovne pracujú a predovšetkým rešpektujú trénera Naima, ktorý sa im
snaží čo najviac odovzdať z toho, čo
sa on naučil počas svojej futbalovej
kariéry. „Chcem, aby deti zabudli na
to, že kedysi dostávali veľa gólov. Sú tu
šikovní futbalisti, len si musia veriť, že
majú na to, hrať o vyššie priečky.“
Pri prípravke však musíme vyzdvihnúť aj iné veci. Za zmienku rozhodne
stojí príkladné fungovanie celého
tímu a zvýšený záujem zo strany rodičov. Na každom tréningu či zápase
sa na ihrisku zíde množstvo rodičov,
ktorí sa starajú o správny a bezproblémový chod tímu. „Ďakujem manželke
za podporu a taktiež všetkým rodičom

a každému, kto akýmkoľvek spôsobom
pomáha s fungovaním družstva prípravky,“ povedal Naim.
Kľúčom k športovým úspechom
je nepochybne aj dobrá partia. Keď
sa pozrieme na našu prípravku, môžeme o nej bez váhania tvrdiť, že
dobrou partiou sú. Svedčia o tom aj
spoločné akcie a výlety. Počas leta

zorganizovali rodičia detí veľkú opekačku, kde sa všetci skvelo zabavili
a dokonca boli aj stanovať na Zochovej chate.
Na záver už len vyslovíme želanie,
aby aj naďalej celý kolektív družstva
prípravky takto super fungoval a v prebiehajúcej sezóne im prajeme veľa futbalových úspechov.

Čo ste nevedeli o trénerovi prípravky...
Už v predchádzajucom čísle Hlásnika
sme spomínali, že novým trénerom družstva prípravky sa od marca 2016 stal náš
kamarát z Tuniska Naim Ben Mbarek. Mimochodom, Naim si nedávno pripomenul 10 rokov, odkedy žije v Jablonci. Viarerí ho už dobre poznáte, ale aj tak sme si
pre vás pripravili krátke zoznámenie.
Meno: Naim Ben Mbarek
Narodený: 22. marca 1981
Rodina: manželka Martina a deti Adel a
Yasmina
Prezývka: Beno, Efendi
Materský klub: Hilal Chebba (Tunisko)
Najväčší úspech ako hráč: dva roky po
sebe postup s tímom Hilal Chebba (z tretej ligy až do najvyššej súťaže)
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Futbalový vzor: Zinedine Zidane
Najlepší hráč súčasnosti: Andrés Iniesta
Trénerské motto: nezabúdaj, že futbal
je kolektívna hra/ak chceš vyhrať, musíš
„zožrať“ trávu
Kedy si prišiel do Jablonca: 6. septembra 2007
Čo sa ti páči na Slovensku: príroda
a väčšia tolerancia ľudí voči druhým rasám
Obľúbené jedlo: kuskus na rôzne spôsoby
Obľúbený film: Hra (The Game)
Záľuba mimo futbal: rodina a tenis
(hranie aj pozeranie)
Keď sa povie Halmeš..: ...prvé miesto
mimo domova a dedina, kde sa cítim
šťastný
číslo 2-2017
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Jubilejný 10. ročník OLD BOYS CUP-u
Ako sme si už zvykli, posledný prázdninový víkend patrí v našej dedine tradičnému futbalovému
turnaju OLD BOYS CUP. Toto športovo-kultúrne podujatie, ktoré sa koná pod organizačným vedením starých pánov Jablonca, napísalo tento rok už svoje jubilejné desiate pokračovanie.
Mnohí si možno ešte pamätajú
na prvý ročník turnaja starých pánov.
Vtedy však určite netušili, že akcia sa
stane pravidelnou a obľúbenou kultúrnou bodkou na konci leta. Po toľkých
rokoch je ťažké ešte niečo vylepšiť, ale
napriek tomu môžeme smelo povedať,
že aj jubilejný 10. ročník sa vydaril a bol
svojím spôsobom jedinečný.
Už od rána mohli ľudia sledovať
dramatické súboje medzi starými pánmi. Síce majú títo chlapi už svoje roky,
mnohé zápasy mali vysokú kvalitu a nasadenie. Už tradične sa turnaja zúčastnilo osem družstiev, z ktorých sa najviac
darilo starým pánom z Cífera. Tí porazili
vo finále aj starých pánov z Jablonca
a stali sa bez jedinej prehry celkovými
víťazmi.
Okrem turnaja starých pánov sa
podarilo opäť zorganizovať aj turnaj prípraviek, ktorý sa konal na veľkom ihrisku. Napínavé zápasy malých futbalistov
boli spestrením športového programu.
číslo 2-2017

Domáci prípravkári z Jablonca bojovali
ako levy, ale nad ich sily boli chlapci zo
Senca. Naši futbalisti obsadili však pekné druhé miesto.
Nenudili sa však ani tí, ktorých futbal až tak nebaví. Počas celého dňa
hrala príjemná hudba, poobede sa
nám predstavila Kapela Snov z Gocnoga, večer nás svojím spevom potešila
Mária Gašparovičová a čerešničkou na
torte bolo vystúpenie Terchovskej muziky. Na svoje si opäť prišli aj deti. Tie sa
mohli vyblázniť na nafukovacom hrade,
niečo si vyrobiť v tvorivých dielničkách
alebo si nechať vyzdobiť svoj tvár.
V bufetoch bolo zas výborne postarané o občerstvenie. Kto bol smädný,
vybral si zo širokého sortimentu alka aj
nealka, hlad ste naopak mohli zahnať
cigánskou, gulášom, smaženým hejkom, halászlami či sladkými dobrotami.
Samozrejme, ani tento rok nemohla chýbať bohatá tombola so skvelými cenami. Tých, na ktorých sa šťastie

neusmialo, potešil aspoň veľkolepý
ohňostroj, ktorý odštartoval veselicu do
skorých ranných hodín.
Taký bol teda 10. ročník OLD BOYS
CUP-u, ktorý prilákal množstvo ľudí nielen z Jablonca, ale aj z okolitých dedín.
Všetci sme tak nachvíľu zabudli na každodenné starosti a prežili v kruhu rodiny a priateľov jeden pekný deň.
Starí páni Jablonca by sa touto cestou chceli poďakovať spoluorganizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí ich
prišli podporiť.
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Šport

Z činnosti hokejbalového združenia Jablonec
Dňa 1. júla sme usporiadali žiacky
hokejbalový turnaj o pohár starostu
obce Jablonec, „Memoriál Sebastiánka MAREKA“ 1. ročník 2017. Turnaja sa
zúčastnili 4 mužstvá, ktoré odohrali
kvalitné zápasy a potešili všetkých
divákov.
Konečné poradie:
1. miesto : Čertíci RÉCA
2. miesto : Jokerit PEZINOK
3. miesto : Hurons BUDMERICE
4. miesto : HALMEŠ PREDATORS
Turnaj sa nám vydaril, počasie
prialo, chlapci si zahrali dobrý hokejbal a spoločne sme si zaspomínali
na nášho malého kamaráta Sebastiánka Mareka, ktorý nás navždy
opustil. Všetkým gratulujem a teším
14

sa na budúci ročník.
Dňa 2. septembra sme usporiadali
seniorský hokejbalový turnaj „O pohár starostu obce Jablonec“.
Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev, hral
sa výborný hokejbal v priateľskej atmosfére, počasie nám vyšlo, takže
bolo opäť všetko super.
Konečné poradie:
1. miesto: HBK Gladiators Hrnčiarovce
2. miesto: Orly Modra
3. miesto: HALMEŠ PREDATORS
4. miesto: Mladí páni Budmerice
5. miesto: Buldogs Pezinok
6. miesto: Panteri Budmerice
7. miesto: Gumkáči Budmerice
Najlepším strelcom turnaja so šiestimi gólmi sa stal hráč domáceho muž-

stva Braňo Hagara, najlepším brankárom bol brankár Gladiators Hrnčiarovce.
Ďakujem všetkým, ktorí prišli podporiť a povzbudiť náš domáci tím
HALMEŠ PREDATORS a taktiež ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri
organizovaní a zabezpečovaní oboch
turnajov, obci Jablonec a starostovi
obce Slavomírovi Pociskovi.
Momentálne pracujeme na realizácii Halmešskej hokejbalovej ligy,
ktorá odštartuje koncom septembra
na hokejbalovom ihrisku v Jablonci.
V oblasti žiackeho hokejbalu budú
realizované tréningové priateľské zápasy nášho mužstva s mužstvami zo
Šenkvíc, Pezinka a Budmeríc.
Hagara Alexander
Predseda hokejbalového združenia Jablonec
číslo 2-2017

Šport

Autocrossové preteky v Jablonci
Ako sme sľúbili, 6. kolo Karpatského autocrossového pohára sme zorganizovali v Jablonci. Na pretekoch sa zúčastnili tímy zo Slovenska i Česka. Jazdilo sa v štyroch kategóriách: A do 1400 cm3, A do
1600 cm3, A nad 1600 cm3 a OPEN. Svoje umenie predviedli aj motokrosári zo Super Veterán Motocross club Vištuk v exhibičnej jazde.

Jablonec reprezentovali aj mladí začínajúci pretekári Milan Luknár
a Dominik Janošovič, ktorí svoj tím
nazvali Mantáci. Jozef Štibrány sa na
domácej trati vo svojej kategórii A
nad 1600 cm3 umiestnil na skvelom
2. mieste. Predbehol ho len Filip Feranec z Autokrosarény Očkov a na 3.
mieste skončila, inak jeho najväčšia
súperka, Jitka Prokipčáková z AMS
Drakkar Team.
Akcia začala už v piatok posedením pri dobrom guláši, ktorý navaril
Peter Habo. Popri pretekoch bolo postarané aj o občerstvenie – cigánsku,
guláš. Nechýbala ani tombola. Nič
z toho by sa nepodarilo bez skvelých
číslo 2-2017

ľudí, ktorí túto akciu podporili a fandili nám. Chceme srdečne poďakovať
Jankovi Hujsiovi, Jankovi a Bohušovi
Podmanickým za prepožičanie pozemkov na vytvorenie trate, Andrejovi
Jarábkovi za úpravu trate, Budmerickým hasičom, zdravotníčkam Vlaste
Slovákovej, Janke Bednárovskej, Ľudke Feketeovej a Drahuške Štibrányovej, dôchodkyniam Ľudmile Sabovej,
Oľge Pociskovej a Gitke Zápražnej za
prípravu pohostenia pre komisárov.
Taktiež zvukárom, super moderátorovi
Drahošovi Sivákovi, komisárom pretekov, starostovi obce Jablonec a v neposlednom rade tímu JALMA. Ďalej
patrí vďaka sponzorom: Záhradníctvu
V4 Pezinok, Autoservisu Marcel Benkovský Cífer, Bajk centru, Ľubošovi Kišoňovi, Drahošovi Sivákovi, Dušanovi
Čuperkovi a Peťovi Čuperkovi, rodine
Görögovej, rodine Delinčákovej a ďalším. Veríme, že sa nám takúto akciu
podarí zorganizovať aj na budúci rok.
Jozef Štibrány a tím JALMA
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Škôlka

Krajšie miesto pre škôlkarov
Tento školský rok sme sa vrátili do našej materskej školy a privítali sme nových škôlkarov- maláčikov.
Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 54 detí.
Na základe veľkého záujmu o
našu materskú školu, (čo nás veľmi
teší a vážime si to) sme si mohli dovoliť zvýšenie kapacity vďaka rozšíreniu priestorov MŠ, otvoreniu novej
triedy, rozšírením malej triedy, vybudovaním novej kúpeľne, vymaľovaním celej MŠ, rekonštrukciou prešla aj
kotolňa, sklady, celá školská kuchyňa
a jedáleň. Ako ste sa mali možnosť
presvedčiť aj na dni otvorených dverí v MŠ, ktorý sa konal už druhý rok
na konci prázdnin. Kuchyňa sa vybavila antikorovým nábytkom a doplnili sme ju aj novým riadom, stolmi
a stoličkami, aby sme mohli stravovať
viac stravníkov, pretože pripravujeme
16

obedy aj pre deti zo základnej školy
a pani učiteľky. V tomto roku varíme
spolu pre 99 stravníkov.
Materská škola prešla aj ďalšími
potrebnými úpravami. Zateplili sme
ju a tým sme ušetrili na energiách,
upravujú sa aj priestory okolo budovy, školský dvor, záhrada, ktoré využívame spoločne so základnou školou.
Deti pre svoj vývoj potrebujú nielen výchovno-vzdelávacie aktivity,
ktoré prebiehajú v triedach a sú správne riadené a usmerňované pani učiteľkami, ale aj voľný pohyb a zvýšené
množstvo nových aktivít, k čomu nám
prispela aj vynovená školská záhrada.
Vybudovali sa tu nové certifikované

preliezky, hojdačky, ale aj nové pieskovisko. Deti tu majú veľa priestoru pre
zdravý pohyb a voľno-pohybové hry.
Vývoj našich detí je dôležitý nielen pre rodičov ale aj pre pani učiteľky materskej a základnej školy v našej
obci. Deti trávia v týchto zariadeniach
väčšinu času a preto sa tu musia cítiť
dobre, spokojne ale v prvom rade aj
bezpečne.
Za toto všetko patrí veľká vďaka
pánovi starostovi Slavomírovi Pociskovi a pánom poslancom, ktorým
nie je ľahostajná naša materská škola
a budúcnosť našich najmenších.
Riaditeľka MŠ
Bc. Cíferská Mária
číslo 2-2017

Škola

Čo je nové v škole...
Opäť ďalší nový školský rok a s ním aj množstvo úloh, ktoré sú pred nami. Všetko budeme robiť
s väčšou chuťou, pretože naša maličká školička zmenila svoju vizáž. Čo sa to s ňou vlastne stalo?
Prvá veľká zmena nastala už s rozdaním vysvedčení. Všetci sme sa rozlúčili s našou úžasnou tetou školníčkou
– pani Ankou (Ľudmilou) Mrvovou,
ktorá si svoju prácu poctivo a dôsledne
plnila neskutočných 27 rokov. Pod jej
rukami všetko sviežo voňalo a blyšťalo
sa. Prachové čiastočky sa od strachu
rozpŕchli hneď, ako vstúpila do dverí.
A pre deti bola ako mama, vždy mala
pre ne milé slovo a pochopenie. Milá
teta Anička, budete nám veľmi chýbať,
ale prajeme Vám, aby ste ďalšie roky
prežili pokojne a hlavne v zdraví so svojimi blízkymi. Ale čo by to bolo za školu
bez školníčky? To by nebola škola. A tak
sa s nami bude stretávať nová teta školníčka – pani Slávka Ochabová. Dúfame,
že sa jej u nás bude páčiť rovnako ako
tete Aničke.
Ak by niekto čakal, že s posledným
školským dňom všetko v škole stíchlo,
veľmi sa mýlil. Hneď, ako sme konečne
začali počuť tikot hodín a zvuk chladničky, čo je mimochodom cez školský
rok nemožné kvôli detskému džavotu,
už nastal iný šum. Začali sa realizovať
naše sny, v ktorých bola škola krásne
vymaľovaná s novými sociálnymi zariadeniami. Keby sme boli v rozprávke,
stačilo by lusknúť čarovným prútikom,
alebo otočiť prsteňom, či rozbiť nejaký oriešok. No všetci dobre vieme, že
takto to veru nefunguje. Predstavy
boli, ale ako to všetko zrealizovať? Tu
sa začala vzájomná spolupráca pána
starostu a pani riaditeľky. Začali sa
postupne zbiehať majstri, ktorí začali
cifrovať našu školu. Páni murári, ktorí
úplne prerobili WC. Michal Ochaba,
ktorý pedantne poopravoval všetky
praskliny a vymaľoval celú školu tak,
že po ňom nezostala ani kvapka farby
na zemi. Firma, ktorá vyrobila a vymečíslo 2-2017

nila ďalšie bezpečnostné dvere. Pán
Jaroslav Valentín, ktorý zabezpečil dodávku nového koberca a poopravoval
rôzne nedostatky s podlahovou krytinou. Pán Ján Pastucha – ten sa nám
pohral s internetovým pripojením,
pretože učiteľky sú ženy a pri sťahovaní nábytku jednoducho poodpájali
všetky drôtiky a nakoniec zistili, že zostala iba obrovská hŕba nezáživných
káblov. Aj pán Královič nám pomohol pozapájať zvyšné počítače. Pilčík
orezal nebezpečné konáre stromov
na dvore. Ďalší majstri nám položili dlažbu pred vstupom do budovy
školy. Majstri z miestneho stolárstva
nám darovali a namontovali novučičký nábytok do sociálneho zariadenia.
A nemožno zabudnúť ani na zamestnancov OÚ, ktorí priebežne chodili
a opravovali rôzne nástenky, dvierka
na skrinkách, montovali kľučky a mnoho iných činností. No a keďže umývania a prekladania bolo tiež neúrekom,
k pani upratovačke sa pridali aj všetky
pani učiteľky.
Ak by sme sa vrátili v čase na koniec
jari, spomenieme, že pri predstave, čo
všetko bolo treba v škole poopravovať,
sme boli naozaj všetky učiteľky smutné. Nielen preto, že to bolo finančne

nákladné. Ale aj preto, že v dnešnej
dobe je ťažké nájsť schopných murárov, maliarov, obkladačov, podlahárov.
Navyše takých, ktorí dodržia sľub a kvalitnú prácu vykonajú za sľúbenú plácu
v stanovenom termíne. Vtedy nám
prisľúbil pán starosta, že všetky havarijné veci, ktoré treba v škole urobiť,
budú hotové do konca prázdnin. Svoj
sľub splnil a slovo dodržal. V spolupráci
s pani riaditeľkou všetko zariadili tak, že
dnes je naša škola v novom šate.
Preto ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
tom, že nový školský rok začínajú naše
deti v peknej škole. Ďakujeme všetkým
tým, ktorí pracovali aj na úkor svojho
voľna, tým, ktorí prispeli aj finančne.
A ďakujeme všetkým, ktorí sa v dnešnej
ťažkej dobe vedia nadchnúť pre veci,
z ktorých nemajú finančný zisk, ale
majú radosť z toho, že môžu pomáhať
a robiť tak radosť iným. A všetkým dobrým ľuďom, ktorým na našej škole záleží, sľubujeme, že sa budeme snažiťučiť
s chuťou a pokúsime sa nasledujúce
chvíle strávené v škole prežiť radostne,
vo vzájomnej symbióze, v pokojnom
spolunažívaní a v prianí si dobra jeden
druhému.
Vaše pani učiteľky
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Oznamy

Rekonštrukcia
autobusových
zastávok
V tomto roku sme pokračovali v rekonštrukcii autobusových
zastávok. Kompletne sa zrekonštruovala zastávka s názvom „Jablonec“ a „Poľnohospodárske družstvo“. Zastávka s názvom „Sušička“ sa tiež dokončila. Pôvodná zastávka „Sušička“ bola zrušená
31. 8. 2017 o 12:00. Čas bol dôležitý najmä preto, aby od 1. 9. 2017
bola novovybudovaná zastávka riadne spustená a cestujúcim plne
k dispozícii. V rámci projektu rekonštrukcie sme v roku 2017 získali
dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) vo
výške 4000,00 eur. Dotácia bola plne využitá na nákup zámkovej
dlažby, práce s bagrom, práce kladenia dlažby, dokončovacie práce. Všetky práce vykonávala firma Juraja Vargu z Bábu. Rýchlosť ich
práce a hlavne kvalita prevedenia prác sú na vysokej úrovni a obec
je spokojná s vykonanou prácou a týmto im vyslovuje poďakovanie
a teší sa na ďalšiu spoluprácu.
Poslednou fázou bolo doasfaltovanie okrajov ciest pri nástupištiach. V zastávkach sa osadili nové lavičky, smetné koše, umiestnili
sa vitríny na oznamy pre cestujúcich. V spolupráci s BSK sa nám podarilo vybudovať bezpečnejšie nástupištia, zastávky sú oveľa krajšie
a plnia svoj účel. Pre cestujúcich sú nové zastávky oveľa kultúrnejšie
a zodpovedajú dnešným nárokom na kvalitu vyhotovenia. Za podporu BSK sme ako obec veľmi vďační.

Starosta obce Vás srdečne pozýva na

3. STAROSTOVSKÝ PLES
s témou Valentín

26. januára 2018 o 20.00 hod. v KD Jablonec

EXIL
25 € (prípitok, 2x večera, káva, koláč)

Do tanca zahrá skupina
Cena vstupenky

Špeciálny hosť večera:

Denis Lacho & Monika Bagárová
finalisti Superstar

Campana Batucada
bubnová show

Pripravená je bohatá tombola.
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číslo 2-2017

Oznamy, spoločenská kronika

Blahoželanie

Narodili sa

Dňa 19. 8. 2017 sa dožila krásneho životného jubilea, 80-tich
rokov, naša mama, babka, prababka Marta Tibenská.
Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, radosti zo
života a elánu do ďalších rokov jej zo srdca želajú deti
Alena, Eva, Dana, Vladimír s rodinami, sestry Margita,
Viktória, Marika a švagriná Margita.

Daniel Švorc
Dorota Hornáčková
Matúš Hrabinský
Alžbeta Čierňavová
Klára Čierňavová
Richard Sabo
Michaela Mareková
Félix Koreň
Andrei Silvano

Jubilanti:
50 rokov
Štěpánka Oscitá
Jozef Štibrányi
Miroslav Minarovič
Ľubica Minarovičová
Katarína Ochabová
60 rokov:
Dušan Kulifaj
Miroslav Bobrík
70 rokov:
Ľudmila Komárová
Štefan Zápražný
80 rokov
Helena Císarová
Cecília Švorcová
Marta Tibenská

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

Spomíname

Dňa 21. 6. 2017 uplynulo 18 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec, dedko
a pradedko Bohumil Tibenský. Všetkým,
ktorí si spomenuli a venovali mu tichú
spomienku, ďakujeme.
Manželka a deti s rodinami

číslo 2-2017

Gratulujeme!

Spomíname

Dňa 22. 6. 2017 sme si pripomenuli prvé
výročie úmrtia nášho otca, svokra, brata,
švagra, strýka, dedka a pradedka Františka
Švorca. S láskou spomínajú deti a ostatná
rodina. Všetkým, ktorí si spomenuli a venovali
mu tichú spomienku, ďakujeme.
Deti s rodinami
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Oznamy a pozvánky

Najbližšie akcie

Oznamy
Nové zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Jablonec.
Počas dvojtýždňovej letnej dovolenky sa na Obecnom úrade v Jablonci tvorili nové zmluvy o dodávke pitnej vody
z verejného vodovodu. Predchádzajúce zmluvy boli tvorené v roku 1994. Zmluvy si budú môcť občania prevziať a zároveň aj podpísať od 2. októbra 2017 na pošte v Jablonci.
Zmluvy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom jedno
vyhotovenie obdrží dodávateľ a jedno odberateľ. Zmluvy sa
tvorili na obyvateľov, ktorým chodí polročne vyúčtovanie
za spotrebu vody. Platnosť nadobúda dňom jej podpísania a účinnosť podľa §47a Zákona č. 40/1964 Zb. ďalej len
„Občiansky zákonník“ v znení neskorších predpisov. Taktiež
postupne prebehne zverejnenie zmlúv na internetovej
stránke obce, v sekcii zmluvy za účelom povinného zverejnenia v zmysle §5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Prosíme občanov, aby v prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne
zmlúv kontaktovali kompetentné osoby na obecnom úrade
osobne, telefonicky na t. č. 033/6488113 alebo e-mailom na
andrea.hincekova@jablonec.sk.
Ďalej pripomíname občanom, že vyúčtovanie za odber vody
je splatné do 15 dní od doručenia vyúčtovania, preto prosíme,
aby občania uhrádzali platby za spotrebu vody včas. V prípade
omeškania úhrady vyúčtovania bude odberateľovi účtovaný
úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov. Ak odberateľ dlhodobo nebude uhrádzať vyúčtovanie za odobratú
vodu, dodávateľ preruší dodávku vody a pohľadávku bude vymáhať v zmysle platných zákonov a predpisov. V prípade znovuzapojenia dodávky vody, bude toto vykonané na náklady
odberateľa.
Odpočet stavu vodomera sa vykonáva dvakrát do roka pracovníkmi obecného úradu. Občania sú povinní sprístupniť pracovníkom prístup k vodomerom, alebo nahlásiť stav vodomera na
obecnom úrade. O odpise vody budú občania upozornení vyhlásením v miestnom rozhlase, na webovej stránke obce a na
facebookovej stránke.
V prípade záujmu o pripojenie nehnuteľnosti na vodovod, žiadateľ podá žiadosť obci na tlačive (Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na obecný vodovod), ktoré si môže stiahnuť na webovej stránke obce alebo osobne prevziať na obecnom úrade. Pri
zriaďovaní novej prípojky, odberateľ neuhrádza žiadny pripojovací poplatok. Vybudovanie prípojky si zabezpečí na vlastné
náklady.
Mgr. Andrea Hinčeková
správa daní a poplatkov
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14. októbra 2017
Tekvice rôznych veľkostí a farieb budete môcť vidieť na Výstave
ovocia, zeleniny a kvetov v Spoločenskom dome a pre milovníkov kotlíkového guláša je pripravená Súťaž vo varení gulášu v areáli bývalého kúpaliska. Registrácia súťažiacich bude o 10:30 hodine,
začiatok o 11:00 hodine, vyhodnotenie a výdaj gulášu o 14:00 hodine. O program sa postará živá hudba. Všetkých srdečne pozývame!
15. októbra 2017
Október – mesiac úcty k starším. Tretiu októbrovú nedeľu sa
bude konať v Spoločenskom dome v Jablonci posedenie pre seniorov našej obce. O kultúrny program sa postarajú deti Materskej a Základnej školy v Jablonci, divadelné predstavenie Cíferského ochotníckeho divadla – Zastávka, folklórno-spevácky súbor Zemianske
sady. Nebude chýbať občerstvenie, káva, koláčik a malý darček.
3. decembra 2017
Prvú decembrovú nedeľu nás navštívi Mikuláš na konskom
záprahu naprieč celou dedinou. Spoločenská akcia je spojená s ozdobovaním a rozsvietením vianočného stromčeka pred
Spoločenským domom v Jablonci. Deti, ktoré po celý rok poslúchali dostanú od Mikuláša sladký darček.
9. – 10. decembra 2017
Pravú rozprávkovú atmosféru zažijete už po tretíkrát v Spoločenskom dome v Jablonci. Vianočné trhy sa budú konať vo
víre tradičných pokrmov, horúcej medoviny, koláčikov, nádherne ručne vyrábaných vianočných ozdôb a mnohého ďalšieho...
Začiatok bude v sobotu od 10:00 do 20:00 hodiny a v nedeľu
od 12:00 do 20:00 hodiny.
10. decembra 2017
Súčasťou Vianočných trhov bude aj Vianočná akadémia
pod záštitou Mgr. Štěpánky Oscitej – riaditeľky ZŠ. Tú pravú
vianočnú náladu nám navodia vystúpenia detí zo Základnej
školy v Jablonci.
31. decembra 2017
Posledný deň v roku oslávime Silvestrovským chôdzo-behom a Batôžkovým Silvestrom.
Silvestrovský chôdzo-beh – účastníci budú rozdelení do
dvoch disciplín: chôdza a beh. Registrácia o 9:30 hodine, začiatok
o 10:00 hodine. Po skončení bude vyhlásenie a ocenenie zúčastnených v Spoločenskom dome v Jablonci. Štartovné sa neplatí.
Silvestrovský ohňostroj o 20:00 hodine pred Spoločenským
domom. Následne začne Batôžkový Silvester.
Batôžkový Silvester – v Spoločenskom dome v Jablonci bude
vo večerných hodinách pripravená hudba, káva a čaj. Priniesť si
treba dobrú náladu, niečo dobré pod zub, alko i nealko. Vstup
je voľný. Tešíme sa na Vás!
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