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Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Opäť je tu leto a s ním spojené
letné prázdniny pre naše deti. Plánujete a pripravujete deťom čo najlepšie
strávený čas a program na každý týždeň... Áno, je to aj vyčerpávajúce, lebo
mnohí z vás musia chodiť i do práce.
No z čoho som veľmi povzbudený je,
že aj tu v Jablonci vidím koľko milujúcich a ochotných starých rodičov
máme, ktorí sa s láskou starajú o svojich vnukov a vnučky. Neraz pri nich
omladnú, prestanú myslieť na choroby, vrátia sa do detských čias... Napečú buchty, koláče, prečítajú rozprávku,
či vezmú detí na detské ihrisko alebo
náučno-poznávací chodník. Len aby
im vyplnili čas, pokiaľ rodičia pracujú.

Samozrejme i vy rodičia nesmiete na
seba zabúdať a vedieť prázdninovať
aspoň chvíľku každý deň .
Verím, že aj v týchto letných dňoch
ste mali možnosť trocha zresetovať
i v obci na obecných akciách. Teší ma,
keď mám od vás milí občania dobré
ohlasy či už na vínnu cestu po náučno-poznávacom chodníku v Orgátoch, z otvorenia vyhliadkovej veže,
občerstvenia pod lipkami, alebo z hodových slávností v obci. Ďakujem vám
všetkým, ktorí prispievate svojou pomocou pri organizácií obecných akcií
a aj tým, ktorí ich radi prídete podporiť
a navštíviť, zabaviť sa i oddýchnuť si.
Veľmi ma teší, keď vidím, že si tu v obci
žijeme spolu a neuzatvárame sa len
sami pre seba v svojich domovoch.

Z obecného zastupiteľstva
Vodozádržné opatrenia
Deň Zeme
Stavanie mája a otvorenie
bufetu
Deň matiek, Deň detí
Otvorenie rozhľadne
Svätojakubská cesta
Zatmenie mesiaca
Vinári od Gidry
Hodové slávnosti
Jednota dôchodcov
Škola, škôlka
Šport

Veď človek je tvor spoločenský .
Bohužiaľ s letom a horúčavami sa
nám vyskytli i problémy s obecnou
vodou. Sucho spôsobilo pokles hladiny vody v obecnej studni, k tomu zastarala nerekonštruovaná technika na
vodojeme a voda netiekla. No obec
ako správca vody urgentne riešila tento problém. Viac informácií sa dočítate na ďalších stránkach hlásnika. No
ubezpečujem vás, že robíme všetko
pre to, aby sme problémom s obecnou vodou predišli.
Prajem nám všetkým, aby sme dokázali byť slnká našich rodín. Aby v našich rodinách bolo leto po celý rok!
Príjemnú dovolenku strávenú v Jablonci, na Slovensku, či v zahraničí vám
želá starosta obce Slavomír Pocisk.

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Nové obecné zastupiteľstvo (OZ) absolvovalo v tomto roku zatiaľ dve riadne zasadnutia (13. marca
a 5. júna). V našom pravidelnom prehľade sa dozviete, o čom sa na schôdzach OZ rokovalo a čo sa
podarilo schváliť.
Schválenie návrhu zmluvy o nájme nebytových
priestorov
Návrh zmluvy bol zverejnený 27. 2. 2019 na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Starosta doplnil, že sa
jedná o opakovaný prenájom obecných priestorov v budove obecného úradu, ktorý využíva p. Helena Mackurová
ako chránenú dielňu realitnej kancelárie. Starosta doplnil,
že obec má s nájomcom dobré skúsenosti a nie je dôvod
takýto nájom neschváliť.
Uznesenie č. 5/1/2019: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove obecného úradu Jablonec.
Zmeny v rozpočte (aktuálny rozpočet si môžete pozrieť na webovej stránke obce v sekcii Obecný
úrad - Zverejňovanie – Hospodárenie)
Starosta uviedol, že zmeny v rozpočte prebrali s ekonómku obce Mgr. Miriam Májekovou a poslancami na
pracovnom stretnutí 12. 3. 2019, materiály k rokovaniu mali
všetci poslanci zaslané e-mailom. K navrhovaným zmenám
rozpočtu nemali poslanci žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 6/1/2019: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci po prerokovaní
a) berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2019 podľa
prílohy,
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 podľa prílohy.
Schválenie záverečného účtu za rok 2018
Záverečný účet obce Jablonec za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce 15.
5. 2019, rovnako bol zaslaný poslancom e-mailom. Hlavná
kontrolórka obce Ing. Alenka Gergelová skonštatovala, že
hospodárenie obce je vyrovnané.
Uznesenie č. 14/2/2019: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje Záverečný účet Obce Jablonec za
rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Schválenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce 15. 5. 2019. Jedná sa o pozemok pod existujúcou
garážou rodiny Bednárovskej a Ochabovej, ktoré sa nachádzajú pri tzv. družstevných bytovkách. Pozemok pod bytovkami
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si v podieloch odkupovali jednotlivý majitelia bytov, pozemky
pod garážami nebolo možné uskutočniť zároveň. Cena za m2
bola pri oboch pozemkoch navrhnutá na 10 €.
Uznesenie č. 15/2/2019: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje Zámer predaja majetku obce parcela registra „C“ č. 1046/7 o výmere 28 m2 zapísaná
na LV č. 1, kataster Jablonec, okres Pezinok kupujúcej
Ochabovej Gabriele za cenu 10 € za m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 16/2/2019: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje Zámer predaja majetku obce parcela registra „C“ č. 1046/6 o výmere 21 m2 zapísaná na
LV č. 1, kataster Jablonec, okres Pezinok kupujúcim
Márii Bednárovskej a Jane Bednárovskej za cenu 10 €
za m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zmeny rozpočtu
Obci boli schválené dotácie z ministerstva financií vo
výške 13 500 € a z Bratislavského samosprávneho kraja vo
výške 6 200 €. O tieto sumy sa navýši príjem v rozpočte
obce Jablonec a rovnako sa navýši aj výdaj z rozpočtu, ktorý bude účelovo daný vzhľadom na použitie dotácií. Túto
zmenu rozpočtu berú poslanci na vedomie.
Uznesenie č. 19/2/2019: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci berie na vedomie zmeny rozpočtu.
Protipovodňové opatrenia
Obec Jablonec dala vypracovať projekt na protipovodňové opatrenia v obci Jablonec. Je predpoklad, že sa bude
podávať projekt cez Environfond na získanie dotácie na realizáciu protipovodňových opatrení v lokalite pri kostole na
vybudovanie odvodňovacieho kanála a pri autobusovej zastávke v strede obce, kde by sa odvodňovací kanál budoval
smerom k obecnému úradu. Keďže prívalové dažde budú
asi častejšou realitou, obec sa chce na tieto skutočnosti pripraviť.
Uznesenie č. 20/2/2019: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci schvaľuje projekt na vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonec.
Podrobné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonci a ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej stránke obce www.jablonec.sk.
číslo 2-2019

Dotácie / Voľby 2019

Dotácie pre Jablonec
Ako isto viete, situácia na Slovensku nie je ani zďaleka taká, aby sme ako obec z vlastných prostriedkov dokázali budovať potrebnú infraštruktúru, prípade obec zveľaďovať tak, aby bola príjemným
miestom na žitie pre nás všetkých.
Preto nie sme ani my medzi obcami výnimkou a sme
aktívni v hľadaní externých zdrojov. Dôležitou úlohou je
uchádzať sa o dotácie. Úspešnosť takýchto dotácii nie je
nikdy zaručená, pretože sa o rovnaké zdroje vo zverejnených výzvach uchádzajú mnohí. Kvalitná žiadosť, ani
dobrá myšlienka nie je v tomto prípade zárukou úspechu. Vieme to, ale napriek tomu sa nevzdávame a snažíme o tieto prostriedky zabojovať, pretože si uvedomujeme dôležitosť a najmä hospodárnosť z pohľadu obce.
Celkovo sme za ostatné tri mesiace podali 6 projektov, z ktorých sme boli zatiaľ úspešní v 2 projektoch a na
ďalšie vyjadrenia zatiaľ čakáme. Celkovo sme získali 13
800eur, z ktorých bolo podporené podujatie Stavanie
mája – tradície v obci Jablonec z Nadácie REVIA, rekonštrukcia vežovej časti vodojemu a rekonštrukcia vnútorného elektrického vedenia z prostriedkov Ministerstva
financií SR.

Ako sme volili – krátka rekapitulácia jarných volieb
Voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR prebiehali v očakávaných
dvoch kolách. Prvé kolo sa konalo 16. 3. 2019.
Z celkového počtu 801 zapísaných voličov, prišlo k urnám
57,19 %. Už vtedy sme si v obci s počtom hlasov 190 zvolili
za prezidentku Zuzanu Čaputovú. Na druhom mieste, s počtom hlasov 79 sa umiestnil Štefan Harabin a tretí bol Marián
Kotleba s počtom hlasov 56.
V druhom kole bola už volebná účasť nižšia. Zo 797 zapísaných voličov odvolilo 45,79 %. Prvenstvo v Jablonci potvrdila Zuzana Čaputová, ktorej svoj hlas odovzdalo 208 voličov.

807 zapísaných voličov odovzdalo obálku len 20 %. V Jablonci najviac platných odovzdaných hlasov získala Kresťanská únia, nasledovala strana Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko a treticu uzatvorila Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia.
Presné výsledky nájdete aj na stránke https://www.
jablonec.sk/obecny-urad/volby-do-europskeho-parlamentu-2019/

Voľby do európskeho parlamentu
Voľby sa konali 25. mája 2019 a účasť na voľbách do
Európskeho parlamentu u nás v Jablonci bola výrazne
nižšia oproti Voľbám prezidenta SR. Z celkového počtu
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Varovný systém / Vodozádržné opatrenia

Realizácia rozhlasového a varovného systému
Obecný rozhlas v našej obci je pre nás nevyhnutnou súčasťou, na rozhlasové správy sme zvyknutí dlhé roky. Obecné rozhlasy majú v obciach nie len svoju tradíciu ale aj opodstatnenie. Rozhlas
umožňuje pracovníkom obce plošne informovať svojich obyvateľov o dianí v obci. Zároveň je však
tento systém možné využiť aj ako lokálny varovný systém v krízových situáciách. Z týchto dôvodov
je nevyhnutné, aby bol rozhlas funkčný a spoľahlivý.
Realizácia rozhlasového a varovného systému, ktorá prebehne počas
mesiaca august, je navrhnutá tak, aby
vedenie obce bolo schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách
v priebehu niekoľkých sekúnd.
Obec Jablonec bude ozvučená
akustickým výstražným signálom. Súčasťou bude vykonanie všetkých potrebných skúšok funkčnosti systému
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych systémov. Po následnom

uvedení do prevádzky a odladení systému bude zaškolená odborná obsluhu
zariadenia. Pre dobrý chod bezdrôtového systému rozhlasového a varovného
systému obce sú dodržané požadované technológie a postupy v súlade
s technickými normami. Na zachovanie
požadovanej kvality je zabezpečený
pozáručný servis vrátane pravidelných
skúšok a revíznych prehliadok.
Varovný systém je ovládaný z riadiaceho centra, vybaveného progra-

movým vybavením, ktoré umožňuje
okrem ovládania a monitorovania sirén
a komunikačných kanálov aj účinnú
podporu procesov prebiehajúcich na
tomto pracovisku po vyhlásení mimoriadnej situácie. Ide predovšetkým
o automatické vyrozumenie a zvolávanie kompetentných pracovníkov (havarijných a krízových štábov, záchranárskych zložiek, hasičských tímov a pod.)
na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcii podľa krízových plánov.

Vodozádržné opatrenia
v intraviláne obce Jablonec
Z rozhodnutia obecného zastupiteľstva Uznesením č. 20/2/2019 bolo schválené, že vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné riešiť vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonec a odvádzanie
dažďových vôd z verejných priestorov územia obce.
Účelom realizácie je odvádzanie
a neškodlivá likvidácia dažďových
vôd v dvoch lokalít (miestnych komunikáciách), kde dochádza k častej akumulácii dažďových vôd na verejných
komunikáciách, verejných priestranstvách po extrémnych dažďoch. Tie
sú aj vzhľadom na klimatické zmeny
čoraz častejšie. Obe lokality sa nachádzajú v smere od zastávky v strede
obce ku časti bývalého Suchého potoka, popri Spoločenskom dome.
Pre každú z riešených oblastí boli
navrhnuté osobité spôsoby riešenia.
Je to buď odvádzanie dažďových
vôd do jestvujúceho koryta suchého
potoka alebo odvádzanie vôd pomo4

cou vsakovacieho zariadenia s nepriamym vypúšťaním dažďových vôd
do zeme.
Je potrebné si uvedomiť, že sa
v tomto prípade jedná o miestne komunikácie a priľahlé verejné plochy,
ktoré sú vystavené deštruktívnym
účinkom stekajúcej vody. Stavba je
v takomto prípade nevyhnutná. Po
vybudovaní vodozádržných prvkov
sa jednoznačne zlepší životná úroveň obyvateľov. Zrážkové vody sa
rýchlo vrátia do zeme, čím sa zabráni
kontaminácii vody na povrchu zeme.
Zamedzí sa, aby tieto lokality boli v
budúcnosti zaplavené vodou. Stavba
bude realizovaná s ohľadom na ži-

votné prostredie. Opatrenia sú v prospech nás všetkých. Preto by sme
vás aj touto cestou chceli poprosiť
o zhovievavosť, nakoľko pri realizácii
stavby dôjde ku zvýšeniu hlučnosti
a v prípade suchých dní aj zvýšenej
prašnosti.

číslo 2-2019

Rekonštrukcia Obecného úradu

Príjemná zmena na úrade, staré veci
pominuli, nastali nové...
V mesiaci august od 5. do 18. prebiehala rekonštrukcia prízemia budovy obecného úradu. Rekonštrukcia bola naplánovaná najmä z dôvodu havarijného stavu rozvodov elektriny.
Celá rekonštrukcia bola robená
v hodine dvanástej, nakoľko počas
víkendu 27. – 28. júla bola v Jablonci
búrka a vedenie elektriny na vstupe
do budovy obecného úradu vyhorelo. V pondelok 29.07.2019 bol úrad do
druhej popoludní bez elektriny. Vďaka
p. Petrovi Oscitému sa podarilo opraviť elektrinu a popoludní o 14-tej už
elektrina išla. Bolo to akési posledné
upozornenie, že s vedením a inštaláciou elektriny je nutné niečo urobiť.
Pôvodné rozvody boli realizované
v šesťdesiatych rokoch a už nezodpovedali dnešným normám a požiadavkám na výkon jednotlivých elektrických zariadení, ktoré sa v budove
úradu nachádzajú. Na rekonštrukciu
rozvodov elektriny bola obci poskytnutá dotácia z Ministerstva financií vo
číslo 2-2019

výške 6.265,00 €. V rámci rekonštrukcie sa vymenilo 5 okien na prízemí,
spravili sa nové elektroinštalačné rozvody, kompletné omietky, vymenili
sa podlahy, znížili sa stropy, zrušila sa
stránková miestnosť ako uzavretá časť
a otvorila sa smerom do kancelárie,
aby mali občania dobrý prístup k pracovníkom a necítili sa ako v „katakombe“, doplnila sa klimatizácia. Vstupná
chodba sa presvetlila, dala sa nová
dlažba, nové omietky, znížil sa strop,
v ktorom je umiestnené nové osvetlenie, ktoré hneď pri vstupe do úradu
pôsobí oveľa príjemnejšie a vzdušnejšie. Vybudovalo sa nové zabezpečovacie zariadenie, pôvodné bolo z roku
1997. Všetky maľovky, ktoré na úrade
boli, pochádzali z obdobia okolo roku
1997. V rekonštrukcii budovy chceme

v ďalšom období pokračovať. Zmenu
si zaslúži pošta, knižnica, vstup do budovy. Do konca augusta bude rekonštruovaný rozhlas, preto nie je zatiaľ
možné vyhlasovať.
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Deň Zeme/ Veterány

Skrášlili sme si dedinku

Možno ste to nevedeli, ale aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme si každoročne pripomíname 22.
apríla. Pri tejto príležitosti sa v Jablonci zvyknú v posledných rokoch konať jarné brigády. Inak tomu
nebolo ani tento rok.
Množstvo ochotných a pracovitých Jablončanov sa zišlo 6. apríla,
aby pomohlo skrášliť našu dedinku.
„Brigádnici“ sa rozdelili na tri skupiny.
Členovia Jednoty dôchodcov mali
na starosti okolie kostola, rodičia detí
z materskej a základnej školy spolu
so svojimi ratolesťami pracovali na
školskom dvore a v škôlkarskej záhrade a ostatní prešli celý náučno-poznávací chodník od Silnice po Gocnog. Zametalo sa, okopávalo, čistilo,

odhrabávalo lístie, zbierali odpadky,
strihali konáre. Každý pomohol, ako
vedel. Výsledok niekoľkohodinovej
práce stál skutočne zato. Dedina bola
opäť o niečo krajšia a pri pohľade na
dobre odvedenú prácu určite každého hrialo pri srdci. Koncom mesiaca
sa uskutočnili ešte ďalšie menšie brigády, tentokrát pri strednej zastávke
smerom k obecnému úradu. Opäť
sa tu stretlo viacero ochotných dedinčanov, ktorí pomohli skrášliť tento

priestor. Ďakujeme každému, kto priložil ruku k dielu a prispel k tomu, že
Jablonec neustále „rastie do krásy“.

Do Jablonca prišli nablýskané veterány
Dňa 14. apríla sa na svoju prvú jazdu v novej sezóne vydali historické vozidlá z Veterán Tatra Clubu Šenkvice. Pri svojej
úvodnej „púti“ po obciach Malokarpatského regiónu sa nezabudli zastaviť ani v Jablonci.
Niekoľko desiatok nablýskaných veteránov, medzi ktorými nechýbali ani motorky, si dalo
pauzu v areáli starého kúpaliska, kde ich mohli zatiaľ obdivovať nielen dospelí, ale aj
zvedavé deti. Mohli sme tu vidieť viacero skutočne nádherných kúskov. Každý si tu
našiel toho svojho „favorita“, ktorého by najradšej presťahoval do vlastnej garáže. To, bohužiaľ, nebolo možné, a tak musela stačiť aj fotografia. Cieľom občianskeho združenia VTC-Šenkvice
je priblížiť históriu motorizmu, čiže kúsok národného, kultúrneho dedičstva našich predkov a ukázať
mladým generáciám, akí zruční boli naši otcovia,
dedovia či pradedovia.
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Máj / Otvorenie občerstvenia

Nad Jabloncom vyrástol máj,
pod lipkami zasa nový bufet
Už sme si zvykli, že každoročne na prelome mesiacov apríl a máj pribudne pri Spoločenskom dome
v Jablonci niekoľko metrov vysoká „ozdoba“. Tento rok však okrem tradičného mája pribudlo aj niečo
iné, a to Občerstvenie pod lipkami.
Podnik s občerstvením vznikol v areáli futbalového
ihriska, kde predtým fungoval bufet U Pepa. Mnohí Jablončania i návštevníci z okolitých obcí neverili vlastným
očiam, keď uvideli, ako sa tento priestor zmenil. Práve v
poslednú aprílovú sobotu sa konalo slávnostné otvorenie nového bufetu „pod lipkami“. Mimochodom, názov
vznikol na základe hlasovania občanov a je symbolom
pohodového priestoru, príjemnej atmosféry a odkazuje
na neďalekú lipovú alej, ktorú sme vysadili minulý rok.
Ďalšie dve lipky sa zasadili pred vstupom do bufetu ešte
pred symbolickým prestrihnutím pásky. Počas otvorenia si občania mohli pochutiť na výbornej pleskavici,
deti sa určite potešili hranolkám či zmrzline, na zapitie
bolo k dispozícii čapované pivečko, kofola či víno. O hudobnú kulisu sa staral Milan Olsiak starší so svojou cimbalovou kapelou.
Neskôr sa občania presunuli pred Obecný úrad, kde
nasledovalo slávnostné vztyčovanie mája. Na túto činnosť sa podujalo niekoľko silných a ochotných chlapov,
ktorí pod „velením“ starostu obce napokon dostalo
máj tam, kam patrí. Na jeho počesť zahrala kapela pár
ľudových pesničiek, prítomní si pri pohľade na krásne
vyzdobený „vršák“ zaspievali a oslava pokračovala „pod
lipkami“ do neskorého večera.
číslo 2-2019

7

Deň matiek

Deň matiek

Venované všetkým ženám, ktoré sa stali matkou, ktoré túžili
byť matkou, ktoré raz budú matkou, ktoré sa narodili z matky

Druhá májová nedeľa sa od rána niesla v znamení nádherného sviatku. Počasie akoby tušilo, že je sviatočný deň
a slnko svojím jasom ozdobilo oblohu. V popoludňajších
hodinách sa kultúrny dom naplnil zástupcami všetkých generácií mužského i ženského pohlavia. Po príhovore plnom
vďaky všetkým mamám, ktorý predniesol pán starosta S. Pocisk a jeho zástupkyňa p. H. Mackurová všetci upriamili svoj
zrak na milé vystúpenia detí z materskej a základnej školy. Po
ich brilantnom výkone v sále zazneli nádherné tóny cimbalovej ľudovej hudby skupiny FidliCanti z Horných Orešian
a vzduch bol nasýtený podmanivou vôňou kávy a sladkých
dobrôt, ktoré s láskou pripravili starostlivé ruky šikovných
ľudí z Jablonca.
Ženy vo všeobecnosti sú vnímané ako kôpka, kde sa
srdce mieša s mysľou a aj vďaka tomu sú po stáročia často
chápané ako slabšie pohlavie. Sú zväčša citlivejšie, zraniteľnejšie, krehkejšie. Možno preto sú predurčené na vznešený
cieľ - byť matkou. Každá matka, či už vo svojej túžbe, alebo
v reálnom svete má predstavy o tom, ako vychovávať svoje
deti. Jej dieťa je pre ňu jedinečné a ona je jeho svetlom na
ceste, po ktorej kráča. Ale zároveň je i tieňom za dieťaťom a
nenápadne pozoruje správnosť jeho krokov. Stojí pri ňom, aj
keď má problémy a pomáha mu vyhrávať jeho životné zá8

pasy. Dodáva mu istotu a odvahu, keď kráča životom, ochraňuje pred pádom, premieňa všetky situácie tak, aby boli čo
najlepšie pre jej dieťa, ktoré považuje za svoje majstrovské
dielo. Necháva mu slobodu v rozhodovaní, pokiaľ jej srdce
našepkáva, že je to správne. Miluje svoje dieťa viac, než sa dá
vyjadriť. To všetko svedčí o sile nežnejšieho pohlavia. O sile,
ktorá sa môže priamo úmerne zväčšovať stále rastúcou láskou, rešpektom a ochranou zo strany muža. Práve oni sú dôležitou súčasťou toho, aby túžba po deťoch a ich výchova
nezostali iba v rovine ženských snov.
Bruno Ferrero napísal poučný príbeh pre potešenie duše
s názvom: SILA MYŠLIENKY. Akýsi pútnik kráčal poľným
chodníkom, keď v tráve na jeho okraji zbadal čosi zvláštne,
vyzeralo to ako kameň. „ Je to had,“ pomyslel si. Had sa vztýčil a smrteľne ho poštípal. A potom šiel tým istým chodníkom iný pútnik. Aj on zbadal kameň zvláštneho tvaru. „Je to
vtáčik,“ povedal si. A vtáčik zatrepotal krídlami a odletel.
Milé mamy,
ďakujeme vám, že nám veríte a vidíte
nás v krajšom svetle. Vďaka vám je tento svet plný lietajúcich vtáčikov.
Vaše deti
číslo 2-2019

Deň detí

Spoločne sme oslávili Deň detí
Začiatok júna je vždy spojený s oslavami dňa detí. I v našej obci Jablonec si mohli deti naplno užiť
svoj deň. O zábavu sa im postarala obec na čele so starostom a zamestnancami obecného úradu,
poslanci obecného zastupiteľstva, ako i občianske združenia fungujúce v obci.
Tradične už nechýbali skákací hrad, maľovanie na tvár,
súťaže rôzneho charakteru, hrnčiar i hasiči z Budmeríc,
policajti z Trnavy i detský kútik. Novinkou boli „kozmonauti“ z Jablonca, ktorí deťom priniesli si vyskúšať oblečenie pre kozmonauta i ponúkli im možnosť pozrieť sa do
profesionálneho ďalekohľadu. O hladné brušká našich detičiek sa postarali poľovníci, ktorí im upiekli špekáčiky a dobrovoľníkom navarili vynikajúci srnčí guláš. Hokejbalisti
z Jablonca nenechali deti o smäde a zabezpečili im kofolku

číslo 2-2019

a taktiež OZ Zelený Jablonec chutné ovocné džúsiky. JDS
Jablonec a OZ Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec prichystali deťom stanovištia s hrami ako i rôzne maškrty, ktoré
dostali deti pri odchode domov.
Obec sa opäť postarala o to, aby si deti v Jablonci svoj
sviatok naplno užili. Skvelý program, sladkosti i diplom potešili snáď každého. Ďakujeme pán starosta! Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby mali naše deti krásne
spomienky a zážitky z dňa detí.
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Vyhliadková veža

Krásy nášho
chotára z výšky
V sobotu, 1. júna v popoludňajších hodinách, obec Jablonec slávnostne otvorila vyhliadkovú vežu, ktorá vznikla z myšlienok nášho pána starostu Slavomíra Pociska, ako aj vďaka iniciatíve občanov z Jablonca
a okolia, ktorí finančne prispeli na jej výstavbu.
Rozhľadňa je súčasťou náučno-poznávacieho chodníka popri Gidre
a vznikla na bývalej nelegálnej skládke na Vŕškoch. Je postavená z dreva a
má približne 11 m. Jej súčasťou je aj
altánok a obecná vínna pivnica, ktoré
však na svoje dokončenie ešte čakajú.
Vyhliadková veža bola slávnostne
otvorená príhovorom zamestnancov
a poslancov obecného úradu, ako aj
samotným starostom, ktorý prestrihol červenú pásku za spevu a hry
folklórnej ľudovej muziky z Horných Orešian – Fidlikanti. Následne
už mohli návštevníci zdolať niekoľko
desiatok schodov a pokochať sa nádherným výhľadom na okolitú krajinu i
niekoľko desiatok líp, ktoré si tu vysadili občania Jablonca.
Súčasťou akcie bolo aj posvätenie kaplnky Sv. Vendelína (patró10

na životného prostredia), o ktoré sa
postarali naši duchovní – páni farári
Branislav Trubač a Róbert Režný.
Kaplnka stojí len pár metrov od výhľadne. Sú pri nej osadené aj dve lavičky, ktoré slúžia na relax a oddych
v prírodnom prostredí.
Príjemná hudba, dobré vínko od
našich lokálnych vinárov, super obsluha a skvelá atmosféra len umocnili

ten super zážitok z výhľadu, ktorý si
mohli návštevníci užiť.
Obec Jablonec a starosta obce ďakujú všetkým, ktorí pomohli zorganizovať slávnostné otvorenie rozhľadne
a posvätenie kaplnky. Všetkým, ktorí
sa na ich tvorbe podieľali, usilovne
pracovali, aby sme my občania mali
kde denno-denne relaxovať. Starosta
obce ďakuje i všetkým, ktorí pomohli
vysadiť zeleň a kvety v okolí výhľadne, Helenke Mackurovej za každodennú starostlivosť o nich a Jožkovi
Hrabinskému za inštaláciu kvapkovej závlahy.
Je až neuveriteľné, ako z jedného
esteticky škaredého miesta vzniklo
nádherné miesto oddychu a pokoja.
Vážme si to a starajme sa o to naďalej.
Fotky a video z akcie si môžete
pozrieť na našej fb stránke.
číslo 2-2019

Svätojakubská cesta / Tradície

Svätojakubská cesta má svoje
napojenie aj v Jablonci
V pondelok 22. 7. 2019 sme u nás v Jablonci privítali prvých pútnikov SVÄTOJAKUBSKEJ CESTY, ktorá
vedie aj cez náš NÁUČNO-POZNÁVACÍ CHODNÍK.

Prišli zástupcovia CAMINO DE SANTIAGO zo Španielska, Rakúska, Nemecka, Poľska a z Kolumbie. Zástupcov
krajín privítali starostovia Jablonca,
Slavomír Pocisk, Budmeríc, Jozef
Savkuliak a takisto zástupkyňa starostu Jablonca Helena Mackurová. Náš
chodník bol kartograficky spracovaný
a zapísaný do všetkých máp Svätoja-

kubskej cesty. Organizátori tejto cesty
prepájajú jednotlivé subjekty a organizácie, kultúrne a historické pamiatky,
a tak vytvárajú rozvoj pútnického turizmu na Slovensku. Symbolom Svätojakubskej cesty na Slovensku je mušľa,
ktorou je označený aj náš náučno-poznávací chodník. Na Slovensku je
cesta dlhá 603 km a je rozdelená na

tri časti – východnú, strednú a západnú. Západná časť vychádza z kláštora
v Hronskom Beňadiku, prichádza do
Malých Karpát, kde v tejto časti patrí
do nej náš náučno-poznávací chodník
a končí v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, odkaz na stránku caminodesantiago nájdete aj na našej
stránke www.jablonec.sk.

Tradície v obci Jablonec
Ak padli kultúry, spoločnosti, civilizácie, vždy to malo jeden spoločný znak. Zabudli, odkiaľ prišli. Je našou úlohou a zodpovednosťou voči
nadchádzajúcim generáciám zanechať im odkaz, kto sú, kto boli ich
otcovia, dedovia. Snažíme sa o to aj u nás v Jablonci. Pripomíname si
tradície, ktoré sprevádzali rôzne sviatky počas celého roka. Našu kultúru,
zvyky, piesne, tradície ale i kroje. Počas každého podujatia sa snažíme
zviditeľniť odkaz na to, čo sme tu mali a malo by pretrvať. Aj preto sa
na mnohých slávnostiach snažíme prísť oblečení v tradičných krojoch.
Pracovníčky na úrade, poslankyne, starostu nevynímajúc. A práve starostovi, ktorý obec reprezentuje aj na regionálnych, slovenských či dokonca aj európskych podujatiach chýbal kroj. Prostredníctvom Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA sme získali potrebné finančné
prostriedky a obliekli sme nášho starostu. Starostovský kroj ste už mali
možnosť vidieť na Stavaní mája, pri otvorení vyhliadkovej vežičky s altánkom, na koncerte Simy Martausovej počas Hodových slávností.
číslo 2-2019
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Zatmenie Mesiaca

Sledovali sme čiastočné
zatmenie Mesiaca
Zatmenie Mesiaca patrí medzi najkrajšie astronomické úkazy. To v noci zo 16. na 17. júla, bolo síce len
čiastočné, no počasie nám prialo, a tak sme si mohli užiť celý jeho priebeh. V spolupráci so Slovenskou
organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) sme pripravili profesionálnu techniku, vďaka ktorej sme si
na ploche medzi ihriskom a bývalým kúpaliskom mohli pozrieť nie len zatmenie, ale aj planéty Saturn
a Jupiter.
Program začal o 21:30 hod. krátkym predstavením
a informáciou o zatmení od Jakuba Kapuša, ktorý je predsedom SOSA a otcom projektu prvej slovenskej družice
skCUBE.
Od 22:02 hod. nášho času sa Mesiac zľava začal prekrývať s úplným tieňom Zeme. Vrchol čiastočného zatmenia
pripadol na 23:32 hod., kedy bolo asi 65 % povrchu Mesiaca ponorených do červeno sfarbeného úplného tieňa
Zeme. Sme veľmi radi, že ste sa spolu s nami zúčastnili
tohto výnimočného vesmírneho divadla a veríme, že sa
uvidíme aj na ďalších podobnými podujatiach.
Za obec Jablonec by sme sa radi poďakovali pani Monike Kubičákovej, ktorá spoločne s pánom Jakubom Kapušom prišli s touto myšlienkou podujatie dobrovoľnícky
zorganizovali. Priniesli do Jablonca opäť svetové podujatie. Sledovania čiastočného zatmenia Mesiaca prebiehali
vo väčšine miest a obcí nie len na Slovensku a vďaka nim
sme si aj my v Jablonci mohli tento úkaz vychutnať s profesionálnou technikou a s odborných výkladom.
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Vinári od Gidry

Na vínečko k potoku
Po minuloročnom mimoriadne úspešnom premiérovom ročníku sme všetci netrpezlivo očakávali deň,
kedy si túto vydarenú akciu budeme môcť zopakovať. Ten deň prišiel poslednú júnovú sobotu a Vinári
od Gidry opäť prilákali k potoku desiatky milovníkov vína.
Náučno-poznávací chodník sa po roku opäť zaplnil Halmešanmi i návštevníkmi z okolitých dedín či miest, ktorí prišli
degustovať najlepšie vína od vinárov z Jablonca, Budmeríc,
Jarnej, Báhoňa, Vištuka a Štefanovej. Celkovo sa do akcie zapojilo 33 vinárov, ktorí ponúkali 140 vzoriek vína. Mohli sme
okoštovať biele, červené, rúžové, ovocné i bazové, suché aj
sladké. Každý si našiel to svoje obľúbené, ktoré si prípadne
mohol aj zakúpiť na vlastné účely.
Pri každom vinárskom stánku bolo navyše aj niečo pod
zub, takže ani od hladu sme neumreli. Špeciálny stánok s jedlom mala naša Jednota dôchodcov, kde podávali fantastické
langoše, fazuľovicu či osúchy. Svoj stánok mali aj členovia OZ
Chrobáčiky, ktorí ponúkali výborné koláče a limonády. Rôzne
výrobky z maku boli zas k dispozícii pri stanovišti Gabriely Čechovičovej z Jarnej. O príjemnú atmosféru sa staral muzikant
s heligónkou, ktorý prechádzal po chodníku z jedného konca
na druhý a dokonca hral aj na želanie.
číslo 2-2019

S čistým svedomím môžeme skonštatovať, že akcia Vinári
od Gidry sa opäť vydarila. Tí, ktorí sa zúčastnili, určite nebanujú. V krásnom prostredí, v kruhu známych, priateľov či susedov, sme strávili pekný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
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Hody

Na hodoch nám zaspievala
speváčka roka
Niektorí si nevedia predstaviť leto bez dovolenky pri mori, iní zas bez tradičných Hodových slávností.
Tento rok si obec Jablonec pripravila pre všetkých hodovníkov jedno veľké prekvapenie. Do našej dediny prišla držiteľka ocenenia OTO v kategórii speváčka Sima Martausová.
Víťazka prestížnej ankety za rok 2018 predviedla svoje
umenie hneď na úvod Hodových slávností v piatok po oficiálnom otvorení starostom obce Slavomírom Pociskom
a fujaristom z Budmeríc Romanom Kuchtom. Na kole sa
zišlo množstvo ľudí, nielen z Jablonca, ktorí boli zvedavý
na vystúpenie čoraz populárnejšej slovenskej speváčky.
Sima zahrala spolu so svojou kapelou niekoľko najobľúbenejších pesničiek, ktorých texty si píše sama. Okrem krásneho spevu upútala aj svojím prirodzeným a úprimným
prejavom, ktorým si získala srdcia nejedného z nás. Štart
Hodových slávností sa tak vydaril na jednotku. Po hodinovom koncerte Simy Martausovej nasledovala ešte Oldies
párty, ktorú „režíroval“ DJ Michael G.
14

Sobotný večer patril už tradične hodovej zábave so
skupinou Exil. Minulý rok sme sa museli kvôli nepriaznivému počasiu na poslednú chvíľu presúvať do spoločenského domu. Tento rok však už nič nebránilo tomu, aby sa
zábava konala pod holým nebom v priestore nádherne
vyzdobeného „kola“. Mnohí z nás opäť „oprášili“ svoje tanečné schopnosti a bavili sa až do skorého rána.
V nedeľu bola najprv na programe slávnostná sv. omša
v našom kostole sv. Márie Magdalény a potom podvečer
sa uskutočnil špeciálny hodový futbalový zápas, v ktorom
sa proti sebe postavili slobodní mládenci a ženatí chlapi.
V mužstve ženáčov sa predstavil aj náš starosta Slávo Pocisk, ale ani on nezabránil prehre svojho tímu. Skúsenosti
číslo 2-2019

Hody

boli na strane ženatých, ale slobodní mali predsa len o to
„kilečko“ menej, boli behavejší, čo sa aj odzrkadlilo na konečnom výsledku. Napriek tomu sa všetci dobre zabavili
a vyhrali vlastne oba tímy. Po futbale pokračoval program

číslo 2-2019

ešte na „kole“, kde zahrali najprv Myslíkovci z Častej a po
nich kapela Gocnog. Okrem kultúrneho programu boli od
piatka do pondelka k dispozícii kolotoče a iné atrakcie, z
ktorých sa tešili najmä naši najmenší.
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Jednota dôchodcov

Čas fašiangov – čas
pre detský karneval

Púť na hore Butkov

PRVÝ POLROK JE ZA NAMI
Prvá polovina tohto roku ubehla ako voda a my, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku, združení v Základnej
organizácii so sídlom v Jablonci, postupne napĺňame svoje
tohoročné predstavy, poprepletané množstvom rôznorodých činností od zábavných, relaxačno-oddychových, cez
športové až po pracovné. Každý sa zapojí podľa toho, čo
ho zaujíma, čo dokáže a čo mu vyhovuje. V našom záujme
je, aby si v našej organizácii každý našiel svoje miesto, aby
sa pre každého člena stala naša činnosť zaujímavou.

ZÁBAVA, ODDYCH, RELAX
V oblastiach zábavy, relaxu a oddychu sme sa zúčastnili
niekoľkých podujatí, ktoré v nás zanechali pocity krásnych
kultúrnych zážitkov. Boli to napríklad muzikál FRIDA v divadle
Wüstenrot, koncert skupiny Heligonica v Doľanoch známej
aj z televízie Šlágr. Určite neľutujú ani tí, ktorí sa zúčastnili na
16

Na zabíjačke v Častej
koncerte „Z Očovej do sveta“ v bratislavskej AXA aréne, venovanom pocte Berkímu Mrenicovi, alebo tí, ktorí navštívili
kultúrny dom v Cíferi, kde vystúpila skupina LA GIOIA.
číslo 2-2019

Jednota dôchodcov
Veľmi dobre sme sa zabavili na – už tradičnom - plese
seniorov bratislavského kraja v bratislavskej Inchebe. Relax
a zábava boli nosnými prvkami tiež na zabíjačke v Častej,
ale i na našom posedení pri guláši, kde sme testovali náš
nový kotlík.
V našej obci sme sa zúčastnili niekoľkých akcií organizovaných obecným úradom, ako je stavanie mája, otvorenie nového občerstvenia „Pod lipkami“ i novej vyhliadkovej veže s vínnou pivnicou.
V spolupráci s okresnou a krajskou organizáciou JDS
sme pre našich členov zabezpečili poukazy na liečebno-relaxačné pobyty v slovenských kúpeľoch a ponúkame
aj pobyty v letoviskách v zahraničí. Tento rok sme mali v
ponuke Taliansko a Chorvátsko.

SPOLUPRÁCA SO ZO JDS V BUDMERICIACH
Veľmi dobrá je spolupráca so Základnou organizáciou
JDS v Budmericiach. Navzájom sa pozývame na účasť na
akciách. Týka sa to nielen výročných schôdzí, ale aj posedení pri čaji, ochutnávok nátierok a šalátov, kultúrnych
predstavení, stavania mája, budmerickej súťaže vo varení
fazuľovice... Veľmi zaujímavými a úspešnými boli predovšetkým spoločné zájazdy do Nitry na výstavu kvetov a
záhradkárstva GARDENIA, a na horu Butkov, kde sa konala krížová cesta a veľká celoslovenská púť v priestoroch
Sanktuária božieho milosrdenstva. Zaujímavé bolo aj tradično – netradičné pochovávanie basy v Budmericiach, s
pohostením a s doprovodom v štýle skupiny Queen.

okolia kostola, ale aj pečenie langošov a varenie fazuľovice
na vínnej ceste „Vinári od Gidry“. Predovšetkým naše langoše sa stávajú už legendárnymi.

BLAHOŽELANIA JUBILANTOM
Pri našej bohatej činnosti však nezabúdame ani na našich jubilantov, ktorí sa dožívajú „okrúhlych“ výročí. Spoločne im blahoželáme, odovzdáme kvetinku a posedíme.
V prvom polroku sme takto zablahoželali Márii Bednárovskej, Valérii Černíkovej, Margite Horváthovej, Rozálii Krajčovičovej, Jozefíne Šotníkovej, Márii Špajdlovej a Helene
Slovákovej. Podobne sme, v spolupráci so starostom obce,
pamätali aj na MDŽ a deň matiek.

ŠPORT
Naša športová činnosť nie je príliš bohatá. Nemáme
v našej organizácii členov, ktorí by sa športu aktívne venovali. To nám však nebránilo v tom, aby sme sa zapojili
či už do súťaže v petangu, alebo do ďalších súťaží v rámci
okresných športových hier seniorov. Vzhľadom na našu
slabú športovú aktivitu sme neočakávali veľké úspechy,
ale i tak sa nám podarilo získať jedno prvé miesto v streľbe zo vzduchovky.

NIELEN ZÁBAVA...
Naše družstvo na okresných športových hrách v Modre

PRÍĎTE MEDZI NÁS

Akcia Vinári od Gidry – pečenie langošov
Medzi zaujímavé akcie, na ktorých sa naši členovia
podieľali aktívne a kde mohli ukázať, že vedia nielen oddychovať a zabávať sa, ale aj uplatniť svoje schopnosti a
skúsenosti, boli účasť na súťaži vo varení kapustnice, účasť
na organizácii MDD a jarná brigáda zameraná na úpravu
číslo 2-2019

Ako vidíte, činnosť našej organizácie je natoľko pestrá,
že každý si v nej vie nájsť svoje miesto. V ponuke je často
omnoho viac podujatí, než dokážeme využiť. Môžete sa
o nich dozvedieť z našej facebookovej stránky s názvom
JDS Jablonec, alebo z vývesky vo vestibule kultúrneho
domu. O plánovaných podujatiach často informujeme
aj prostredníctvom obecného rozhlasu a našich členov
i cez SMS správy. Ak si vy, seniori, myslíte, že táto činnosť je pre vás zaujímavá, radi vás medzi sebou privítame. Môžete kontaktovať predsedu základnej organizácie
na telefónnom čísle 0905 581 862, e-mailom na adrese
jdjablonec@gmail.com, alebo správou z facebookovej
stránky. Môžete aj prísť priamo na našu členskú schôdzu,
ktorá sa koná spravidla vždy prvý pondelok v mesiaci
v kultúrnom dome.
Ľudovít Orlický
17

Škola

Ďalší školský rok za nami...
S blížiacim sa septembrom 2018 sme mali všetky učiteľky v ZŠ Jablonec isté vnútorné napätie a rešpekt
pred všetkým, čo nás čakalo. Stanovili sa ciele, ktoré sa mali dosiahnuť, úlohy, ktoré bolo treba splniť.

Mali prísť prváčikovia, ktorých bolo
treba spoznávať a objavovať ich detské
dušičky popri deťoch, ktoré už do našej
školy chodili. Museli sme sa pripraviť
aj na situácie, že deti štvrtého ročníka budú navštevovať iné školy v okolí
a vyrovnať sa s pocitom, že ich nebudeme denne stretávať. To mravčenie
v bruchu zo všetkých nastávajúcich
situácií sa dá prirovnať pocitom hercov, ktoré prežívajú pred vstupom na
javisko, keď sa má hrať premiéra. Ako to
dopadne? Podáme maximálny výkon?
Budú všetci spokojní? Sú to otázky iba
do prvého momentu, ako sa vkročí na
javisko. A tak je to aj s učiteľmi. Všetko
zrazu pominie, keď sa na začiatku septembra opäť zadívame do detských
očí. A všetko spoločne prežívame rad
radom. Komédie, drámy, veselohry, činohry, frašky, niekedy vedieme dialóg,
inokedy monológ. No vždy bez skúšok, naostro. Tak sme v školskom roku
odštartovali činnosť všetkých krúžkov,
navštívili sme viackrát dopravné ihriská, opäť sme vystupovali s milým
programom pre všetkých, ktorí mali o
naše vystúpenia úprimný záujem, učili
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sme sa o prírode, chodili sme do nej,
recyklovali sme, hlbšie sme sa venovali
našim tradíciám, spoznávali malebné a krásne Slovensko počas výletov
i prstom na mape, súťažili sme a reprezentovali našu školu i mimo Jablonca
– a aj úspešne , športovali sme, navštívili sme divadlo, zabávali sme sa
a šantili. A keďže chceme pristupovať
k nášmu životu zodpovedne a vieme,
že má obrovskú cenu, navštívili sme aj
záchranné zložky, kde sme si doplnili
vedomosti o ochrane toho najcennejšieho, čo máme – a to je náš život. Do
toho to nespočetné množstvo písmen,
číslic, vybraných slov, príkladov, geometrických útvarov a ďalších učív prvého stupňa. Ľudia na ministerstve chcú,
aby sme boli národ vzdelaný, a tak
toho bolo naozaj neúrekom. K tomu sa
pridali aj rodičia, ktorí svoje deti milujú,
preto s nimi všetko pekne trénovali.
Zrazu, ani nevieme ako, zazvonil
povestný zvonec a školy bol koniec. Pre
učiteľa je to najočakávanejší, no zároveň
najsmutnejší okamih školského roka.
Najočakávanejší v tom, že odovzdáva
všetkých žiakov bohatších o ďalšie skú-

senosti ich rodičom pri plnom zdraví,
bez vážnych úrazov (pretože tie malé
škrabance a pády sa dejú pri deťoch
takmer denne) a najsmutnejší práve
preto, že odovzdáva všetkých žiakov
ich rodičom a časopriestor nimi vyplnený zostane prázdny. Zrazu vám niečo
chýba, časť, ktorá bola vašou súčasťou.
Pocítite samotu, nie ste však osamelý.
Viete, že prejde pár týždňov a samota
sa vytratí, pretože deti sa vrátia. Prídu
nové tváričky. A vo vnútri pocítite spolupatričnosť aj s tými, ktorí nám práve
odchádzajú do iných škôl z rôznych dôvodov. A aj s našimi štvrtákmi, za ktorými nám bude veľmi smutno, lebo to sú
úžasné deti. Každý jeden z nich. Nežnejšia dievčenská časť – Klaudika s Nikolkou a silnejšia chlapčenská zostava – Jakubko, Sebinko, Martinko, Paťko, Danko,
Ivček, Peťko, Majko... všetci ste veľmi
múdri, šikovní, citliví a krásni, každý jeden z vás inak, ale takí naozaj ste. Ak by
vám chcel niekto tvrdiť opak, nenechajte sa tým zmiasť a zastaviť sa pred tým,
po čom v živote túžite. Ak vám bude za
našou malou školou smutno, ak budete
chcieť do nej nazrieť, budete mať dvere
otvorené (veď viete, že nezamykáme
). Príďte, vždy sme tu aj pre vás a držíme vám palce.
Ale teraz už iba posledná domáca
úloha: veľa papať, veľa piť, slniečko
s rozumom, vo vodičke opatrne, dostatok spánku, spoznávať nové miesta, zamknúť všetky encyklopédie, každé ráno vstať s úsmevom, rozveseliť
všetkých okolo, radovať sa zo života,
večer ísť do postieľky, poďakovať za
celý deň a tešiť sa na ďalší.
Prajeme všetkým krásne a pokojné leto.
Učiteľky zo školy
číslo 2-2019

Škôlka / Uvítanie detí

Dovidenia milá škôlka...
Skončil sa nám ďalší školský rok, v ktorom sme pre deti pripravili zase veľa rôznych akcií. Spomeniem iba tie posledné v druhom polroku.
V apríli sme navštívili, ako každoročne, Malokarpatskú
knižnicu v Pezinku. Tiež sme navštívili aj Hasičov v Pezinku, ktorý nám porozprávali o svojej práci, ukázali deťom
všetky autá, ktoré používajú pri rôznych zásahoch ku ktorým sú prizvaní, rozprávali deťom o svojej práci a pomoci
všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú. V máji nás navštívili
Sokoliari so svojimi krásnymi dravcami. Predviedli deťom
čo všetko dokážu, akí sú rýchli pri lovení potravy, kde žijú
a ako sa rozmnožujú, koľko mláďat majú a rôzne ostatné príbehy spojené so životom týchto dravcov. Zúčastnili
sme sa vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek. Deti pre
svoje mamičky s láskou pripravili tančeky, básne, piesne
a veselé príbehy. Jún sme začali plaveckým kurzom, ktorého sa zúčastnilo 15 detí a trval celý týždeň. Na začiatku
Júna sme sa vybrali na výlet do Malkia parku do Orechovej Potôni. Tu deti videli priamo starostlivosť o exotické
zvieratá –levy, tigre, ťavy opice, zebry lamy ale aj o zvieratá ktoré žijú u nás v divokej prírode a to medvede, diviaky,
byvoly ale aj zvieratá žijúce vo vode – kačky, husi, labute.
Výlet bol spojený s kŕmením zvierat, s obedom, zmrzlinou. V polovici júna sme deťom urobili karneval spolu s

rodičmi, ktorí sa postarali o očerstvením.
Dovidenia milá škôlka... touto pesničkou sa s nami opäť
rozlúčilo na rozlúčkovej slávnosti 11 predškolákov. Deťom
sme pripli slávnostné stužky, odovzdali osvedčenia a pamätné knihy. Spoločne sme rozkrojili rozlúčkovú tortu, zatancovali a zaspievali.
Všetci sa už tešíme na september, kedy zase prídeme do
našej materskej školy a privítame nových malých škôlkarov.
Bc. Cíferská Mária, riaditeľka MŠ

Uvítanie detí do života

Dňa 12. mája 2019 sa v Spoločenskom dome v Jablonci uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života, na ktoré
boli pozvaní rodičia s detičkami, ktoré sa narodili v období
číslo 2-2019

od júna 2017 do mája 2019 a majú trvalý pobyt v Jablonci. Počas týchto dvoch rokov do našej obce pribudlo 31
nových občiankov, z toho 15 dievčat a 16 chlapcov. Na
začiatku rodičov s deťmi privítal pán starosta a následne
sa o kultúrny program postarala Cimbalová ľudová hudba
FidliCanti z Horných Orešian. Pre detičky boli nachystané darčekové tašky, v ktorých si našli pamätný list, knižku
a detský riad. Nezabudlo sa samozrejme ani na mamičky,
ktoré tiež dostali malú pozornosť v podobe krásnej červenej ruže. Po skončení oficiálneho uvítania jednotlivých
detičiek, počas ktorého sa rodičia podpísali do knihy a vyfotili sa s pánom starostom, si mohli mladé rodinky ešte
posedieť pri sladkom občerstvení či nechať svoje ratolesti
odfotiť v drevenej kolíske. V mene všetkých zúčastnených
detičiek ďakujeme obci Jablonec za zorganizovanie tohto
nádherného uvítania do života.
Mgr. Klára Ševčíková
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Futbal / Hokejbal

Do novej sezóny s mladšími žiakmi
Na jar reprezentoval jablonecký futbal len jeden tím, zato
mimoriadne úspešne. Naši prípravkári obsadili v konkurencii
ďalších 13 mužstiev skvelé 3. miesto, pričom na vedúci Pezinok stratili len tri body. K tomuto úspechu im srdečne gratulujeme. Keďže viacerí futbalisti z tímu prípravky dosiahli
vekový limit, rozhodli sme sa, že do novej sezóny prihlásime
mladších žiakov. Tým pádom budú môcť hrať opäť všetci
spolu a kostra mužstva zostane pokope. Trénerskej taktovky
sa ujme Tomáš Blažek, ktorému budú, samozrejme, pomáhať aj ostatní rodičia. Veríme, že sa im bude dariť minimálne
tak ako v minulom ročníku. Držíme palce!

Program zápasov jesennej časti:
1. 9.
10:00 Budmerice – JABLONEC
7. 9.
10:00 JABLONEC – Modra
15. 9.
11:30 Pezinok Cajla – JABLONEC
22. 9.
13:30 Viničné – JABLONEC
28. 9.
10:00 JABLONEC – Dubová
6. 10.
11:30 Častá – JABLONEC
12. 10.
10:00 JABLONEC – Pezinok B
19. 10.
10:00 JABLONEC – Limbach
26. 10.
10:00 JABLONEC – Báhoň

Turnaj na počesť Sebastiánka Mareka ovládli chalani z Jablonca

Poslednú júnovú sobotu sme
usporiadali už 3. ročník žiackeho hokejbalového turnaja „O pohár starostu obce Jablonec – memoriál Sebastiánka Mareka“. Turnaja sa zúčastnili
mužstvá žiakov: ZŠ Budmerice, HK
Gladiators Trnava, Hrnčiarovce Juniors,
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Hbk Šenkvice, Jokerit Pezinok a domáci Jablonec-Halmeš.
Z celkového víťazstva sa napokon
tešili naši chalani z Jablonca, ktorí nastúpili v zložení:
brankár: Roman OCHABA
kapitán: Jakub RUŽEK
hráči: Richard ŠTEFÍK, Alex PITOŇÁK,
Matúš VOLTEMAR, Filip FINTOR
tréner: Jaroslav MAREK ml.
Najlepším strelcom turnaja sa stal
domáci kapitán Jakub RUŽEK, ktorý si
na svoje konto pripísal 13 gólov. GRATULUJEME! Verím, že turnaj sa všetkým
páčil, počasie nám opäť prialo, hral sa

parádny hokejbal a už teraz sa teším
na budúci ročník.
Okrem toho sa na jar naše seniorské hokejbalové mužstvo predstavilo v
Budmerickej hokejbalovej lige, do ktorej sa zapojilo celkovo šesť tímov. S bilanciou osem víťazstiev a dve prehry
sme vyhrali základnú časť. Bohužiaľ,
v play-off sa už tak nedarilo a napokon
sme obsadili konečné 4. miesto. Napriek tomu ďakujem všetkým, ktorí sa
zúčastnili a bojujeme ďalej!
Alexander Hagara
predseda Hokejbalového
združenia Jablonec
číslo 2-2019

Autocross

Jabloncom znel zvuk motorov
Už tretí rok organizovala JALMA v Jablonci autocrossové preteky, ktoré sa konali v sobotu 3. augusta. Týždne vopred prebiehali prípravy, keďže v Jablonci nemáme stálu trať, je treba každý rok
vytvoriť novú, musí sa pripraviť priestor pre depá pretekárov a veľa iného.
V deň pretekov bolo prihlásených dvadsať pretekárov
v troch kategóriách, zasúťažiť si prišli aj motokrosári zo
Super Veterán M.C.V. Vištuk a malý pretekár v kategórii B
bugy Jakubko.
Ráno nám začiatok pretekov trochu komplikoval dážď
a vietor, ale potom sa počasie umúdrilo a všetko prebehlo
hladko.
V kategórii A nad 1600 cm³ zvíťazila Jitka Prokipčáková z AMS Drakkar Team, Jožo skončil na peknom druhom
mieste napriek tomu, že sa na trati prevrátil a zranil si ruku.
Milan Luknár z tímu Mantáci sa dostal až do finále, ale pre
poruchu musel odstúpiť.
Ako po minulé roky, ani tento rok nechýbalo občerstvenie, tombola a vyhliadkové lety vrtuľníkom.
Vďaka za podporu patrí hlavnej sponzorke Lenke Vachovej – Kvetinárstvo V4 Pezinok. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zapojili do organizácie pretekov: tímu JALMA,
technikom trate, vlajkárom, komisárom, hasičom, vinárom,
dôchodkyniam za prípravu pohostenia, všetkým, ktorí
prispeli cenami do tomboly a FANÚŠIKOM.
Tím JALMA
číslo 2-2019
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OZ Chrobáčiky

Zo života Chrobáčikov...
S príchodom jarného počasia prichádza aj obdobie daňové, čo pre naše združenie prvýkrát tento
rok znamenalo snahu zozbierať čo najviac finančných prostriedkov pre naše deti zo škôlky. Týmto
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám svojimi 2 % z daní prispeli. Boli to nielen ľudia, ktorí sú
so škôlkou rôznym spôsobom spojení, ale aj ľudia, ktorí v škôlke deti nemajú a predsa sa rozhodli
venovať svoje peniažky práve nášmu OZ. Všetkým úprimne ďakujeme a vážime si to... Peniaze budú
použité pre deti v škôlke na kúpu vecí, ktoré si možno z bežného rozpočtu dovoliť nemôžu.
Jednou jarno-letnou akciou, ktorá je pripravená našou
obcou výhradne pre deti je Deň detí. Aj tu sme sa snažili
troškou prispieť, deťom sme podarovali niečo sladké a aj
slané pod zub a zabávali tých najmenších na jednom zo
stanovísk. Nič však neurobí deťom väčšiu radosť ako voda
z hasičskej striekačky :).
Koncom júna, presne na sviatok Petra a Pavla, sme sa
zúčastnili druhého ročníka Vinárov od Gidry. Naše združenie malo svoj stánok pri futbalovom ihrisku. Ponúkali
sme v ňom „neskromne povedané“ veľmi chutné koláčiky, osviežujúcu limonádu či lahodnú kávičku :). Veríme, že
popri vínku, slaných pochutinách a rôznych kotlíkových
špecialitách, bol náš stánok príjemným sladkým spestrením a návštevníci si zamaškrtili. Ďakujeme vám, ktorí
ste sa u nás pristavili a niečo si zakúpili. Zarobené peniaze taktiež pomôžu našim škôlkarom. A taktiež ďakujeme
ochotným rodičom – členom
i kamarátom OZ za skvelé koláče
a príjemnú obsluhu počas akcie.
Tak ako minulý rok, aj tento rok
sa nám podarilo získať finančné
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prostriedky prostredníctvom projektu. Projekt s názvom Výstavba dreveného altánku v škôlkarskej záhrade bude uskutočnený pomocou nadácie SPP, ktorej sme vďačný za to, že
náš projekt bol podporený. Finančný príspevok bol schválený ešte v apríli a to v rámci Zamestnaneckého grantového
programu, vo výške 650 eur. Zamestnankyni Slávke Ochabovej ml., pomocou ktorej môžeme projekt realizovať, touto
cestou ďakujeme. Tešíme sa z tohto zámeru, nakoľko deťom
v škôlkarskej záhrade chýba miesto, kde by si v chládku počas slnečných dní vonku oddýchli alebo miesto, kde by sa
mohli venovať edukatívnej činnosti. Budeme radi, ak toto
miesto – altánok, bude využívané aj deťmi zo školy. Gro realizácie je naplánované počas letných prázdnin.
Koncom septembra (27.9.2019) pripravíme pre deti
jesennú akciu práve v spomínanej škôlkarskej záhrade,
Jabĺčkové hodovanie. Pôjde o druhý ročník tohto podujatia. Pre deti bude pripravený zábavný aj náučný program
a chutné občerstvenie. Srdečne sú pozvané všetky deti
– škôlkari, školáci, a aj ostané deti, ktoré sa chcú zabaviť
a samozrejme ich rodičia. Tešíme sa na vás.
Ing. Lucia Kišoňová
číslo 2-2019

Spoločenská kronika / Oznam

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Rebeka Horváthová, Nina Koreňová, Ľuboš Lukáč,
Adam Sivoň, Sabina Slimáková, Damián Stacho
Opustili nás:
Vladimír Čechovič, František Iuhaneak, Irena Kyrinovičová,
Ján Mackura, Štefánia Novosedlíková, Terézia Novosedlíková,
Anna Pakancová, Daniel Slovák
Jubilanti: (z dôvodu nového predpisu „GDPR“– ochrana osobných údajov uvádzame len všeobecný prehľad jubilantov v období od 1. 3. do 31. 7.)
Igor Žák, Renáta Gabrišová, Mária Jakabová, Vladimír
Matejov, Roman Ochaba, Adriana Štibrányiová,
Igor Štrbík, Mária Válková, Jana Zámožíková,
Helena Kusá, Jozef Oscitý, Gabriela Glasová, Alena
Bilčíková, Milan Habo, Oľga Horváthová, Pavol Mackura,
Miroslav Nemec, Mária Špajdlová, Jozefína Šottníková,
Jozef Čuperka, Elena Slováková, Margita Zápražná,
Anna Krajčovičová, Mária Hujsiová

Spomíname

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

Dňa 21. 6. 2019 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka

Bohumila Tibenského.

Spomíname s úctou a láskou na Teba.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.
Manželka Marta a deti s rodinami
Ďakujeme

Dňa 22. 6. 2019 sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia nášho drahého otca,
svokra, dedka a pradedka
Františka Švorca.
S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.
Ďakujeme

číslo 2-2019

OZNAM
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU
„Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do
odvolania.
Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na
území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt
s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré
môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb.
Počas obdobia žatevných prác, pozberovej úpravy a uskladňovania úrody upozorňujú hasiči na zvýšené riziko vzniku požiarov. Okrem žatevných prác
sa nebezpečenstvo požiaru v letnom období zvyšuje aj vplyvom vysokých teplôt. Príčinou môžu byť
i technické poruchy na poľnohospodárskych mechanizmoch, ale taktiež zakladanie ohňov v prírode,
spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov,
deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie
otvoreného ohňa, samovznietenie. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Právnické osoby i fyzické osoby podnikajúce
v oblasti poľnohospodárstva sú povinné venovať
tomuto obdobiu zvýšenú pozornosť a klásť dôraz
nielen na odstránenie vyššie uvedených príčin vzniku požiarov, ale i na zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným
ohňom na miestach, kde by mohol požiar vzniknúť.
Dôsledkom požiarov v poľnohospodárstve nie
sú len materiálne škody, ohrozené je zdravie aj život
osôb. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody
pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by
mali byť v tomto období mimoriadne opatrní. Na
zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov je potrebné upozorniť i naše deti, najmä počas prázdnin, keď sa často pohybujú bez dozoru v blízkosti
polí a stohov slamy.
Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže
byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin.
V prípade porušenia povinností fyzických osôb
vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi,
môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom
konaní pokutu do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.

23

Oznamy

Poďakovania
Starosta obce ďakuje Danke a Rudkovi Kucmanovým,
Denise a Simonke Holandským, Magde Kutašovej a Helenke Mackurovej za obrovskú pomoc pri výsadbe zelene
a kvetín pri vyhliadkovej veži.
Starosta obce ďakuje Monike Kubičákovej a Jakubovi Kapušovi za zorganizovanie a realizáciu verejného pozorovania
čiastočného zatmenia Mesiaca na futbalovom ihrisku v Jablonci.
Starosta obce ďakuje Rudolfovi Kucmanovi za sponzorský
dar „profesionálnu umývačku riadu“, ktorá bude využívaná
v kultúrnom dome.

OZ Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec
Vás srdečne pozýva na Jabĺčkové
hodovanie, ktoré sa bude konať 27. 9. 2019
v škôlkarskej záhrade od 15.00 do 17:00.
Spolu s deťmi a pani učiteľkami si formou
hier pripomenieme význam jabĺk, pôvod
a históriu. Ochutnať môžete okrem jabĺčok
aj chutné koláčiky v rôznych jablkových
prevedeniach a mnoho iného...
Tešíme sa na Vás.

Kalendár akcií obce Jablonec do konca roka 2019
Miesto konania
akcie
Materská škola
Jablonec
Základná škola
a Materská škola
Jablonec

ZMENA TERMÍNOV
VYHRADENÁ

Dátum
konania akcie

Deň

Názov akcie

31.08.2019

Sobota

Deň otvorených dverí MŠ

02.09.2019

Pondelok

Otvorenie školského roka
2019/2020

12.10.2019

Sobota

Ukončenie veteránskej sezóny Priestranstvo „na
spojené s varením fazuľovice Kole“

12.10.2019

Sobota

Výstava ovocia a zeleniny

20.10.2019

Nedeľa

Mesiac úcty k starším

24.10.2019

Štvrtok

Otvorenie Detského klubu

Detský klub Jablonec Obec Jablonec

11.11.2019
o 11:00

Pondelok

Spomienka na obete
a hrôzy vojny

22.11.2019

Piatok

Katarínska zábava

Pamätník padlých
vojakov pred kostolom
sv. Magdalény
Spoločenský dom
Jablonec

01.12.2019

Nedeľa

Kostol sv. Magdalény Obec Jablonec

01.12.2019

Nedeľa

Mikuláš pre deti
Vianočný koncert

07. –
08.12.2019

Sobota,
nedeľa

Vianočné trhy

Spoločenský dom
Jablonec

Obec Jablonec, JDS
Jablonec, Spolok
vinárov Jablonca

31.12.2019
9:00 – 14:00

Utorok

Silvestrovský chôdzobeh

Jablonecký náučný
cyklochodník

Obec Jablonec

31.12.2019
20:00

Utorok

Ohňostroj spojený
s kapustnicou

Priestranstvo „na
Kole“

Obec Jablonec

HALMEŠSKÝ HLÁSNIK, občasník obce Jablonec vydáva
Obecný úrad v Jablonci, 900 86 Jablonec 206, IČO 00304794

Spoločenský dom
Jablonec
Spoločenský dom
Jablonec

Organizátor akcie
MŠ Jablonec,
Obec Jablonec
Základná škola
a Materská škola
Jablonec
Obec Jablonec, Veterán
Tatra Club Šenkvice
Obec Jablonec,
Spolok vinárov Jablonca
Obec Jablonec,
JDS Jablonec
JDS Jablonec,
Obec Jablonec
Športový futbalový
klub Jablonec

Kostol sv. Magdalény Obec Jablonec
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