číslo 3-2015

ročník 1.

Štvrťročník o živote v Jablonci

Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Leto nám ubehlo ako voda. Školákom a škôlkarom skončili letné prázdniny, z ktorých si verím odnášajú veľa pekných zážitkov. Opäť zasadli do školských
lavíc a nastúpili do škôlkarských tried. Počas prázdnin si škola pýtala menšie úpravy. Pani riaditeľka ZŠ v spolupráci s obcou a ochotnými majstrami z Jablonca sa pustili počas prázdnin do rozsiahlej rekonštrukcie budovy školy, pri ktorej sa urobila sanácia stien proti vlhkosti,
nové omietky do 150 centimetrovej výšky, ako aj vymaľovanie stien, aby sa naše
deti mohli učiť v ešte krajšom prostredí. Aj touto cestou sa chcem poďakovať
pani učiteľkám našej ZŠ, ktoré ochotne
dva týždne pomáhali pri renovácii vnútra budovy školy i jej upratovaní.
Vážení spoluobčania, mnohí z vás, najmä rodičia detí v škôlke, ste netajili svoje
rozhorčenie nad neskorým termínom rekonštrukcie škôlky. Aj touto cestou sa vám
chcem ospravedlniť za neustále zmeny
v termínoch rekonštrukcie. No ako poznáte naše slovenské úrady, nijako inak sme
ani konať nemohli. Keďže došlo k posunu

termínu podpisu zmlúv, sľúbenú dotáciu
sme od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostali oneskorene, a tak
sme mohli k rekonštrukcii pristúpiť až vtedy, keď deti nastúpili do škôlky. Verím
však, že výsledok ocenia nielen naši škôlkari, ale aj občania Jablonca. Už dnes môžete vidieť novú strechu na budove škôlky, ktorej však predchádzalo vybudovanie novej pochôdznej podlahy, spevnenie a ošetrenie krovu, výmena strešných
lát, fóliovanie a izolácia strechy, osadenie
15 veluxových strešných okien a osadenie novej strešnej krytiny. Taktiež sme vymenili na budove škôlky 4 staré okná za
nové. Aj tu sa chcem poďakovať pani učiteľkám a zamestnankyňam MŠ za ich pomocnú ruku počas 2 týždňoch pri upratovaní budovy škôlky.
Veľmi som si prial, aby sa deti mohli
už v septembri hrať v škôlkarskej záhrade.
Tento termín však budeme musieť presunúť z časových dôvodov. Drevo na výrobu detských preliezačiek sme už zakúpili.
Z čoho sa však nesmierne radujem je
fungovanie Jednoty dôchodcov Jablonca. O ich aktivitách si môžete prečítať na
ďalších stranách časopisu.

Keďže doba ide dopredu a dbá sa na
ochranu našej planéty, dochádza k zavádzaniu šetrného led osvetlenia aj v našej
krajine. Podieľam sa na spolupráci so Západoslovenskou energetikou ohľadom
výmeny starého verejného osvetlenia za
nové šetrnejšie. Uvidíme, ako to dopadne.
Keďže dní sa nám postupne ochladzujú, opäť sa chystáme otvoriť od konca
októbra detský klub, aby naše deti mali
kde tráviť svoj voľný čas. V obci máme aj
mamičky na materskej dovolenke, preto
by som ich rád pozval aj s ich detičkami
od konca októbra do klubu, kde sa môžu
spolu porozprávať o denných radostiach
i starostiach a vymeniť si navzájom získané skúsenosti z výchovy detí.
Učili nás, že za dobré máme chváliť, za zlé haniť. Preto aj touto cestou sa
chcem poďakovať rodine Mesárošovej z dolného konca za ich starostlivosť
o okolie autobusovej zástavky pred ich
domom, ktorú neustále aj skrášľujú výsadbou zelene a kvetín. Ďakujem, patrí
všetkým, čo nestoja so založenými rukami, všetkým, ktorým nie je ľahostajné ako
Jablonec vyzerá a niečo aj preto urobia.
Obec, to nie je len obecný úrad, ale to
sme my všetci, občania Jablonca. Preto
sa zamyslíme, čo môžeme pre našu obec
spraviť, aby sa nám v nej lepšie bývalo,
a tak možno motivovali aj ostatných, aby
sa pridali. V októbri plánujem zorganizovať obecnú brigádu za účelom skrášlenia
našej obce. Verím, že sa nás zíde mnoho
a spolu urobíme veľa.
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obsahu čísla:
 Z obecného
zastupiteľstva
 Jednota dôchodcov
 Čo sa udialo v obci
 Akcia Silnica

Z obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadalo
Starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva zasadli 29. júna k svojmu druhému riadnemu zasadnutiu OZ. Na rokovaní sa preberali nasledovné oblasti z činnosti obce a schválili sa tieto uznesenia:
Hlavná kontrolórka Ing. Alena Gergelová prečítala hodnotiacu správu za rok 2014, ktorá konštatovala, že záverečný účet spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky.
 Uznesenie č. 19/2/2015 – OZ v Jablonci
a) berie na vedomie hodnotiacu správu hlavnej kontrolórky
Ing. Aleny Gergelovej
b) schvaľuje
I. celoročné hospodárenie obce bez výhrad za rok 2014
II. pridelenie prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 128,58 € do rezervného fondu
 Uznesenie č. 20/2/2015 – OZ v Jablonci
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti Ing. Aleny Gergelovej
na obdobie 2. polroka 2015
b) súhlasí s inou pracovnou činnosťou Ing. Aleny Gergelovej
 Uznesenie č. 21/2/2015 – OZ v Jablonci súhlasí so zakúpením služobného vozidla pre obec Jablonec
 Uznesenie č. 22/2/2015 – OZ v Jablonci schvaľuje I. úpravu
rozpočtu obce Jablonec pre rok 2015 podľa ustanovenia § 11
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb., v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
a) celkové príjmy obce Jablonec vo výške 468 543,53 €
b) celkové výdavky obce Jablonec vo výške 468 543,53 €
 Uznesenie č. 23/2/2015 – OZ v Jablonci berie na vedomie
schválenú dotáciu z BSK vo výške 4 000 €

 Uznesenie č. 24/2/2015 – OZ v Jablonci schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020
 Uznesenie č. 26/2/2015 – OZ v Jablonci schvaľuje VZN
č. 2/2015 z 29. júna o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Jablonec
 Uznesenie č. 28/2/2015 - OZ v Jablonci
a) schvaľuje predaj pozemku č. 1355/67 rodine Haršányovej
za cenu 0,20 € za m²
b) schvaľuje zámer prevodu parcely č. 1355/37 ako prevod
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom je, že r. Haršányová pozemok
dlhodobo užíva, parcela je susediaca s parcelou, na ktorej
sa nachádza ich rodinný dom a pre iného záujemcu nie
je na parcelu prístup
 Uznesenie č. 29/2/2015 – OZ v Jablonci schvaľuje zámer
prenajať obecný pozemok parc. č. 199/1 na umiestnenie
prenosnej garáže z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
pričom osobitným zreteľom je, že na pozemku sa už nachádza prenosná garáž žiadateľky, obec nevie tento pozemok inak využiť a pre obec by vznikli náklady na jeho kosenie
O zasadnutí obecného zastupiteľstva z dňa 30. 9. 2015
vás budeme informovať v budúcom čísle alebo si môžete
nájsť zápisnicu z tohto zasadnutia v najbližších dňoch na
stránke obce www.jablonec.sk

Jabloneckí dôchodci na zájazde
Tradícia družobných, kultúrnych a poznávacích zájazdov občanov Jablonca dostáva nové impulzy na oživenie.
Starosta obce a kultúrna komisia zorganizovali v stredu 19. augusta pre jabloneckých dôchodcov autobusový
zájazd do neďalekých Dolian. Program zájazdu bol zameraný na prehliadku pamiatok z histórie Dolian a návštevu pútnického miesta sv. Leonarda.
Dobrú náladu po vystúpení z autobusa pri dolianskom Kostole sv. Kataríny umocnilo počasie, akoby stvorené na zájazd. Po
niekoľkotýždňových horúčavách príjemná zmena. Náš starosta p. Pocisk sa zvítal so starostom Dolian p. Mruškovičom, ktorý
nás všetkých srdečne privítal a vyjadril potešenie, že nám môže
v tento deň robiť sprievodcu po pamätných miestach svojej
obce. Pospomínal mnohých významných tunajších rodákov, ktorí sa zaslúžili nielen o pozdvihnutie Dolian – Ompitála, ale aj celého Slovenska a slovenského národa.
„Nech sa páči,“ povedal pán starosta, „Vykročíme spolu po dolianskom náučnom chodníku.“ Hneď na začiatku, zarovno s Kos2

tolom sv. Kataríny, upúta návštevníkov veľká tabuľa, na ktorej sú
prehľadne zobrazené zaujímavosti aj s chodníkmi k arborétu, kde
sa nachádza vyše 70 druhov stromov a drevín. Po návšteve Kostola sv. Kataríny sme vykročili po upravenom chodníku smerom
ku Kalvárii. Po niekoľkých metroch sa chodník - cestička rozvetvila. V miestach, kde je strmý breh, sú zhotovené pohodlné, veľmi pekné a kvalitné schody. Prechádzali sme popri jednotlivých
malých kaplnkách s originálnymi maľbami a upútala nás ich architektúra. Celá Kalvária je zachovaná v pôvodnej podobe. Súčasťou Kalvárie je baroková kaplnka s tromi kamennými krížmi.
Chodník, s informačnými tabuľkami pri stromoch, nás viečíslo 3-2015
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dol ďalej k pútnickému miestu – Kaplnke sv. Leonarda. V neveľkej jaskyni sa od nepamäti nachádzal prameň, ktorý mal mať zázračné účinky a v 14. storočí tu prebýval pustovník Leonard, po
ktorom má svoje pomenovanie. K jeho úcte k jaskynke postavili,
pred 600 rokmi, malú gotickú kaplnku, ktorej jednu stranu až dodnes tvorí prírodná jaskyňa. Na briežku pred kaplnkou sa nachádza iný, doslova zázrak. Nedá sa odhadnúť, kedy, azda ešte za života sv. Leonarda, na hrubom skalisku vzklíčilo semienko lipy veľkolistej. Do skaly nevrástla, ale svojimi koreňmi dnes doslova objíma celé skalisko a žije iba z trošku pôdy, ktorú medzi korienky
navial vietor, a z vody z mrakov. Dolianským historickým chodníkom, ktorý je sčasti súčasťou arboréta, nás pán starosta priviedol
na cintorín, k pomníku Juraja Fándlyho a Konštantína Várdaya,
autora originálnych malieb Kalvárie.
Vykročili sme pešo nadol hlavnou ulicou. Osobitne bol zaujímavý malý hlinený domček. Opravili ho tradičným spôsobom,
slameno-hlinenou omietkou, s pôvodnými okienkami, a ešte aj
číslo domu vymodelovali z hliny – pekná ukážka starej ľudovej
architektúry. Koľko význačných ľudí mal Ompitál! Rodičovský
dom tu má misionár Vincent Lechovič, pôsobiaci až na ďalekom
Timore, Juraj Palkovič, prekladateľ prvej tlačenej Biblie do slovenčiny, rodičovský dom a pomník Juraja Fándlyho, všade s pamätnými tabuľami, aby sa aj náhodný turista vedel zorientovať. No
a ešte staviteľská a architektonická rarita, ktorú obdivoval aj Fándly, mestská veža postavená na moste ponad potok. Dobrí majstri to boli kedysi, keď odolala prívalom vody pred štyrmi rokmi.
Jeden článok nestačí na opísanie všetkého, čo sme v Doľanoch videli. Veríme však, že tieto miesta mnohí z nás ešte navštívia aj v budúcnosti, či už ako pútnici, turisti, alebo len tak, na nedeľnom výlete. Pri rozlúčke na obecnom úrade nám náš starosčíslo 3-2015

ta p. Pocisk oznámil, že ďalej ideme k obedu do Častej a potom
na prehliadku Červeného kameňa. Náš pán starosta poďakoval
tomu dolianskému za pútavé rozprávanie o Doľanoch a tiež za
krásne dojmy a zaujímavo prežitý deň. Keď sme nasadli do autobusa a podľa programu smerovali k obedu do Častej a na Červený kameň, opúšťali sme krásnu obec Doľany plní pozitívnych
dojmov s množstvom novej inšpirácie.
Ďakujeme vám Doľanci! Už teraz sa tešíme, že k vám zavítame opäť. Poďakovanie si zaslúži aj starosta Jablonca za zorganizovanie tohto zájazdu pre jabloneckých dôchodcov.
Za všetkých zúčastnených,
PaedDr. Ľudmila Krasňanová, učiteľka v.v.
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Bitka pri Budmericiach

Určite si väčšina z nás, počas prejazdu medzi obcami Jablonec a Budmerice, všimla malý kamenný pomníček s krížom a ťažko čitateľným textom pri ceste k bývalému školiacemu stredisku Silnica. Mnohí však ešte
donedávna nevedeli, pre koho tam ten pomník postavili.
Pomník bol postavený v roku 1805
na pamiatku najväčšej bitky, aká sa kedy
na území červenokamenského panstva
odohrala. Do dejín sa zapísala ako Bitka
pri Budmericiach, ale nebojovalo sa len
v budmerickom chotári. Zasiahnutá bola
aj naša obec, taktiež Báhoň, Vištuk, či Cífer. Kto vlastne v tejto bitke bojoval?
Písal sa rok 1705 a proti sebe stáli povstalecké uhorské vojská Františka II. Rákociho a vojská cisárskeho generála Ľudovíta Hebervilla. Bitkou pri Budmericiach chceli povstalecké vojská, nazývaní kuruci, potvrdiť svoju prevahu a konečne poraziť hlavné cisárske sily v priamom stretnutí. Ráno 11. augusta stáli ar-
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mády proti sebe na poliach medzi Budmericami a Jabloncom. Stred Rákociho vojska stál oproti silnickému mlynu,
ľavé krídlo prešlo z jablonskej na báhonskú cestu. Heberville priviedol svojich vojakov k Budmericiam, odkiaľ sa jeho pravé krídlo vydalo smerom na Modru, ale
kúsok za dedinou sa otočilo smerom na
Báhoň. Ľavé krídlo sa pod vedením majiteľa červenokamenského panstva grófa
Jána Bernarda Pálfiho pohlo smerom na
Trnavu. Neskôr sa práve tento manéver
ukázal ako rozhodujúci. Ešte krátko pred
bitkou obsadili kuruci silnický mlyn, krytý batériou francúzskeho generála La
Motta v Rákociho službách a časť ľavé-

ho krídla sa rozmiestnila na poľnej ceste vedúcej od silnického mlyna k báhonskej ceste.
Bitka sa začala približne okolo piatej
hodiny popoludní. Hlavnú úlohu spočiatku hralo Rákociho ľavé krídlo, ktoré
stálo oproti Hebervillovmu pravému. Veľmi skoro sa do bitky zapojili všetky zložky
vojska pechota, delostrelectvo aj jazda.
Kuruci na ľavom krídle však postupovali nekoordinovane. Pechota sa príliš odpútala od zvyšku vojska a ocitla sa spolu s časťou jazdy pod priamou paľbou
skúseného cisárskeho delostrelectva. Posledný úder v tejto bitke zasadil kurucom
Ján Pálfi so svojou jazdou. Vzhľadom
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na dokonalé znalosti terénu využil menej známu poľnú cestu v smere na Jablonec a obchvatom sa nečakane dostal
do tyla Rákociho vojsk na pravom krídle.
V povstaleckom vojsku nastal chaos, pokus o taktický ústup sa zmenil na bezhlavý útek.
Počas bitky a následne po nej vyhoreli Budmerice a Jablonec. Vištuk a Blatné a ďalšie obce na okolí boli spustošené. Zvyšky Rákociho vojska odtiahli späť
do tábora na Šintave. Kuruci stratili okolo tisícky mužov, 30 diel, 4 mažiare, celú
batožinu, proviant a vozy s muníciou.
Najcennejšou korisťou však bolo 15 vojenských zástav, 6 štandard, bubny spolu s bubeníkmi Rákociho telesnej stráže,
ale najmä kancelária štábu. F. Rákociho.
Straty cisárskych predstavovali okolo 260
mužov.
Napriek porážke prežívalo povstanie
až do roku 1706 svoju vzostupnú fázu.
No po ďalších vojenských neúspechoch
sa začali objavovať aj hospodárske problémy, najmä veľké znehodnotenie peňazí. Od porážky pri Trenčíne roku 1708 už
povstanie nemalo nádej na úspech. Definitívne ho ukončil až podpis Satmárskeho mieru v roku 1711, o ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil pán Červeného Kameňa Ján Bernard Pálfi.
Zdroj: Ivan Mrva, prednáška,
Ján Tibenský,
Poctivá obec Budmerická, 1998
číslo 3-2015

Spomienka na výročie bitky
Práve spomienkou na 310. výročie
Bitky pri Budmericiach sme si v sobotu
8. augusta, v centre bojov na Silnici, uctili pamiatku stoviek padlých bojovníkov. Slávnosti organizovala obec Budmerice v spolupráci s obcami Jablonec, Báhoň, Cífer a Vištuk. Pri tejto príležitosti došlo k obnoveniu pomníka s krížom, ktorý
slávnostne posvätili prítomní kňazi.
Počas slávnostného aktu, za účasti
starostov obcí, kňazov a prítomných návštevníkov, sa o svoje znalosti podelil historik Ivan Mrva, ktorý pútavo porozprával o priebehu bitky. Atmosféru doplnila prednesom poézie Janka Neščáková a hrou na fujare sa predstavil Roman
Kuchta. Následne zazneli dva symbolické
výstrely z historického dela. Po vysviacke pamätníka a položení venca starostami obcí sa prítomným prihovoril starosta
obce Budmerice Jozef Savkuliak.
Súčasne so slávnosťami prebiehala v areáli bývalého školiaceho strediska
súťaž vo varení guláša pod názvom Budmerický guláš 2015. V priestoroch parku sa už od skorého rána rozkladali jednotlivé tímy. Pripravovali si jednotlivé ingrediencie, krájali mäso, cibuľu, zemiaky a všetci dúfali, že práve ten ich guláš
bude ten najlepší. Medzi tímami nechýbal ani zástupca z Jablonca. Naše družstvo sa od rána poctivo pripravovalo a ich jediným cieľom bolo víťazstvo.

Okolo obeda už guláše príjemne rozvoniavali a za krátko si na nich mohli návštevníci aj pochutnávať. Následne porota, zložená zo starostov a kňazov, zozbierala jednotlivé vzorky a vyhlásila výsledky. Celkovým víťazom sa stal Bača Tím z
Budmeríc, ktorý si prevzal Rad varešky,
diplom, pamätný pohár, medailu a sadu
vín. Druhí v poradí boli Podborskí mäsiari a tretí skončili Budmerickí poľovníci. Vyhlasovali sa však aj víťazi na základe hlasovania konzumujúcich. Tu prišla chvíľa pre naše družstvo. Návštevníci svojím
hlasovaním vybrali za najlepší guláš práve ten ich. Bol skutočne výborný. Za víťazstvo si odniesli domov darčekový kôš.
Súčasťou podujatia bol aj bohatý
kultúrny program. Predviedli sa folklórne skupiny Viničan, Radosť z Pezinka, tanečníci z budmerickej školy School Dance, hudobná skupina Jano Budmerica, či
Backovci z Jablonca. Ukážky streľby z dela
predviedla skupina z Telnice u Brna. Návštevníci si zároveň mohli pochutnať na
koláčoch a dobrotách z domácej kuchyne. Pripravené boli taktiež remeselné
stánky, kde sa mohli prítomní pokochať
výrobkami remeselných umelcov. Svoj
stánok mal aj občan z Jablonca, Rudolf
Turner, ktorý prišiel prezentovať svoje včelárske výrobky. Pre divákov bolo zaujímavé aj predvádzanie umenia s bičom alebo
výstava zbraní. Celé podujatie sa vydarilo
a ten kto prišiel, určite neľutoval.
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Okienko vinára
Konečne je tu najkrajšie obdobie vinohradníkov a vinárov, oberačka, spracovanie hrozna a samotná výroba mladého vína.
Aj napriek veľmi vysokým teplotám a dlhotrvajúcom suchu, bol rok 2015 pre vinohradníkov v Malokarpatskej vínnej
oblasti celkom priaznivý, nielen z hľadiska chemickej ochrany, ale aj vegetačného rastu viniča a strapov. Vína tohto ročníka budú vysoko oceňované, nakoľko cukornatosť muštov sa pohybuje medzi 18 – 22 kg.hl pri bielych odrodách
a u modrých odrodách sa tieto hodnoty pohybujú medzi 20
– 23 kg.hl. Počasie praje aj vinohradníkom, ktorí budú vyrábať vína s prívlastkom neskorý zber, bobuľový výber, výber
z hrozna a iné. Tí, ktorí sa rozhodnú vyrobiť víno s prívlastkom
ľadové víno, budú musieť čakať na teplotu -7 °C a nižšiu s cukornatosťou najmenej 27 °NM.
Na záver prajem všetkým vinohradníkom a vinárom
veľa šťastia pri výrobe mladého vína, aby sme 11. 11. 2015
o 11,00 hod. mohli odštartovať ich ochutnávku.
Drahoš Sivák

Rekonštrukcia ihriska
Ako ste si mnohí všimli, v auguste sme začali s veľkou rekonštrukciou starého kúpaliska
na pekné multifunkčné betónové ihrisko, na ktorom sa bude dať hrať hokejbal, basketbal, tenis, volejbal, nohejbal a pod.
Zatiaľ sme v polovici rekonštrukcie, zabetónovali sme debniace
tvárnice za bránami aj so stĺpmi na osadenie ochranných sietí,
mantinely sme omietli a kameňom dorovnali podlahu, ktorá sa
bude zalievať betónom a následne strojovo leštiť. Tým vznikne
nová – vysoko kvalitná podlaha na športovanie. V konečnej fáze
doomietame a vymaľujeme mantinely, namaľujeme na hraciu
plochu čiary, dorobíme lavičky, striedačky a skultúrnime okolie,
kde ešte plánujeme vybudovať posilňovacie zariadenia na cvičenie v prírode. Tento projekt do ktorého sme sa pustili je nesmierne náročný, nie len po stránke finančnej ale aj organizačnej a pracovnej. Sme však pevne presvedčení, že sa nám to podarí dotiah-
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nuť do úspešného konca a čoskoro ihrisko sprevádzkujeme.
Na záver by som chcel srdečne poďakovať dobrým ľuďom, ktorí darovali nášmu združeniu svoje 2% z daní, ďalej Bratislavskému samosprávnemu kraju a obci Jablonec, ktorí finančnými príspevkami výrazne pomohli k uskutočneniu rekonštrukcie. A samozrejme ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas a tvrdo pracovali na všetkých brigádach. Kto
by mal záujem podporiť náš projekt dobrovoľným príspevkom,
môže tak učiniť na č.ú. 2800417698/8330. Srdečná vďaka!
Alexander Hagara, predseda
hokejbalového združenia Jablonec

číslo 3-2015

Čo sa udialo v obci

Cesta k detskému ihrisku v lokalite Sever
Aby sme to mali aj naďalej
Ihrisko je prístupné pre všetkých. Aby však mohlo plniť svoje poslanie, správajme sa k nemu ako k vlastnému. Ohľaduplne. S rešpektom. Udržujme čistotu. Starajme sa oň. Pomôžme,
keď treba.

Tu sa príbeh nekončí
Nestačí ihrisko vybudovať, treba ho udržiavať, zveľaďovať, starať sa o neho, opravovať, polievať, kosiť trávu, starať sa o živý plot.
Ide o neustály vklad financií a energie. Ale určite to stojí za to.

Kto a čo prispelo k vybudovaniu
detského ihriska

Pamätáte sa ešte?

Rok 2012 – na konci Jablonca v lokalite Sever
sa rozrastá výstavba rodinných domov. Mamičky
sa nemajú kde stretávať, deti nemajú spoločný
priestor na hranie, chýbajú chodníky a chýba
to, čo sa často považuje za samozrejmú súčasť
obytných zón – detské ihrisko.
Ako sa to začalo a ako to pokračovalo
Prvým krokom bolo založenie Občianskeho združenia (OZ)
Zelený Jablonec v apríli 2012. Vytvoril sa právny subjekt spájajúci obyvateľov Jablonca, ktorí sa snažia o zveľadenie a skvalitnenie života v lokalite Sever.
Obec Jablonec nám poskytla pozemok (asi 800 m2) na konci
dediny pri sušičke. V apríli 2012 sa začali aj práce vyčistením lokality. Formou dobrovoľníckych brigád sa realizovala kultivácia
pozemku, čistenie priestoru za družstevným plotom a následná výsadba 120 ks tují pozdĺž plota, vybudovanie pieskoviska,
úprava terénu prostredníctvom jemného štrku, likvidácia buriny a vysiatie trávnika. Aj ďalšie aktivity sa robili svojpomocne
– zakúpenie, výroba a osadenie detských preliezačiek, hojdačiek a lavičiek, zakúpenie a výsadba solitérnych jaseňov, vybudovanie oplotenia s tromi vstupnými bránkami (kvôli bezpečnosti malých detí), výsadba živého plota popri plote lemujúcom cestu, výmena starého plota na strane od sušičky, umiestnenie cestného zrkadla...

 Najmä a predovšetkým – nezištná práca zanietených
obyvateľov z lokality Sever, ktorí na brigádach odpracovali množstvo hodín v rámci svojho voľného času
 Dobrovoľné finančné zbierky obyvateľov lokality Sever
– 3 zbierky
 Členské príspevky OZ Zelený Jablonec
 Príspevky získané OZ Zelený Jablonec v rámci 2 % (3 %)
z daní – v roku 2015 už po tretíkrát
 Finančné výťažky z podujatí Stavanie mája, Old Boys
Cup, MDD a dobrovoľné finančné zbierky obyvateľov
Jablonca organizované na týchto podujatiach
 Finančné príspevky Penty, HB Reavisu, Nadácie Tatra banky, Malokarpatskej komunitnej nadácie Révia
v rámci projektov, ktoré sa napísali pod hlavičkou OZ
Zelený Jablonec – 3 100 €
 Finančný príspevok obce Jablonec – 800 €
 Ak by sme to všetko premenili na financie, odhadom
ide o 18 000 €.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k vybudovaniu ihriska, alebo sa starajú o jeho udržovanie a ďalšie zveľaďovanie patrí veľká vďaka.
OZ Zelený Jablonec

Čo máme a aké sú možnosti
Ihrisko pozostáva z viacerých častí oddelených trávnatou
plochou. Nájdu si tu niečo pre seba všetky vekové kategórie, od
tých najmenších až po najstarších, ktorí si môžu posedieť na lavičkách (v budúcnosti, keď stromy vyrastú, aj v ich príjemnom
tieni). Preto to nie je „len“ ihrisko. Vytvorila sa pekná zelená oddychová zóna na každodenné stretávanie, aj na organizovanie
väčších podujatí pre všetkých obyvateľov Jablonca.
číslo 3-2015

7

Šport

Odštartovala futbalová jeseň
Po neúspešnom minulom ročníku zahájili naše futbalové družstvá novú sezónu, v ktorej by chceli skončiť lepšie ako v tej poslednej. Prestávka medzi sezónami bola krátka, a tak sme sa ani nenazdali a už sa aj začali prvé
jesenné boje. Ešte pred prvými zápasmi sa domáci hráči rozhodli skrášliť areál futbalového ihriska. Natreli plot,
zábradlie, bránky, striedačky a tribúnu tak, že štadión dostal ihneď nový krajší nádych.
Mužstvo seniorov sa po dlhých rokoch ocitlo znovu v piatej lige,
kde sa stretnú s tímami z pezinského okresu a mužstvami zo Záhoria. Tím zložený predovšetkým z domácich hráčov, doplnený
o pár cezpoľných, vedie v aktuálnej sezóne nový tréner František
Čechovič, ktorý má halmešské srdce, keďže práve on poslal Jablonec pred 15 rokmi svojím gólom do tretej ligy. Príprava pred sezónou bola síce krátka, ale určite kvalitná. Mužstvo odohralo niekoľko kvalitných prípravných zápasov a do novej sezóny vstupovalo plné odhodlania. Potvrdil to aj prvý zápas, kedy sme porazili Dubovú 4:2. Avšak od tohto momentu, získalo mužstvo len
jeden bod a momentálne sa krčí na predposlednej priečke tabuľky. Problémom sa zdá byť hlavne úzky káder a nevyrovnané
výkony. Veríme, že do konca jesene ešte získame nejaké body
a v zime sa dobre pripravíme na jarnú časť sezóny.
Situácia u žiakov je naďalej komplikovaná. Detí je málo, majú veľa
iných možností a záujmov, a keď sa k tomu pridajú aj čudné praktiky futbalového zväzu, ktorý ako keby ešte bránil deťom hrať futbal, tak je z toho taká situácia, že družstvo, ktoré vedie Lukáš Fekete nastupuje na zápas častokrát v neúplnom počte, prípadne
doplnené o malých prípravkárov. Uvidíme, čo sa bude s našimi
žiakmi diať ďalej.

8

Prípravkári začali svoju ďalšiu sezónu pod vedením rovnakého
trénerského dua ako v minulej sezóne - Miroslava Minaroviča
a Martina Richnáka. Našim najmenším pribudli do súťaže nové
družstvá, a tak budú v tejto sezóne hrať až 26 zápasov. Podarilo
sa im dosiahnuť už aj svoje dlhoočakávané víťazstvo, keď porazili
susedov z Budmeríc. Prípravkári majú výbornú podporu zo strany rodičov, na zápasy chodia v hojnom počte, a tak veríme, že ich
bude futbal baviť aj naďalej a raz sa z nich stanú členovia A-tímu.

Plán zostávajúcich zápasov našich družstiev:
Muži

18. 11.
25. 11.
1. 11.
7. 11.

15:00
14:00
13:30
13:30

Jablonec – Modra
Zohor – Jablonec
Jablonec – Plavecký Mikuláš
Vištuk – Jablonec

Žiaci

17. 10.
7. 11.

10:30
10:30

Jablonec – Báhoň
Jablonec – Svätý Jur

Prípravka

18. 10.
25. 10.
8. 11.

13:30
10:30
12:00

Jablonec – Vištuk
Báhoň – Jablonec
Jablonec – Častá

číslo 3-2015

Šport

Old Boys Cup

Posledný prázdninový víkend patrí v našej dedine už tradične futbalovému turnaju starých pánov. Inak tomu
nebolo ani tohto roku, kedy sa v areáli futbalového ihriska uskutočnil v poradí už 8. ročník Old Boys Cupu.
Akciu organizujú starí páni Jablonca a na turnaji sa zúčastňujú nielen domáci hráči, ale aj futbaloví nadšenci z okolitých
dedín. Tento rok sa na turnaji predstavili okrem domácich mužstiev starých pánov a poľovníckeho združenia Gidra, aj dve
družstvá z Budmeríc, starí páni Vištuka, Gocnogané, Nované
a tím Empíria z Bratislavy.
Úvodný výkop turnaja bol o 9. hod., kedy začali zápasy v skupinách. V zápasoch si súperi nič nedarovali a hrali naplno. Samozrejme, v rámci fair-play. Do semifinále nakoniec postúpili obe
družstvá z Jablonca, ktoré doplnili Nované a starí páni z Budmeríc. Prvé miesto si nakoniec vybojovali hráči Budmeríc, ktorí vo finále zdolali Novanov. Na treťom mieste skončili, na prekvapenie
mnohých, poľovníci.
Okrem už tradičného turnaja starých pánov, sa tohto roku konal aj turnaj prípraviek. Domáci tréneri poskladali až dve družstvá, ale ani to im k víťazstvu nepomohlo. Z prvenstva sa tešili prípravkári zo Šenkvíc. Napriek tomu, že chcel každý vyhrať, dôležité

bolo, že si deti zahrali a strávili deň športom, ktorý ich baví.
Ľudia, ktorí prišli v tento deň na ihrisko, si mohli okrem kvalitných futbalových zápasov vychutnať aj dobré jedlo. Pripravený bol guláš, cigánske, pečené hejky, halászlé, a samozrejme, nechýbalo pivo, víno a nealko. Pre deti bolo pripravené
maľovanie na tvár a vyblázniť sa mohli na skákacom hrade.
Vo večerných hodinách bolo vyhlásenie tomboly so zaujímavými cenami. Súčasťou bola taktiež zbierka pre malú Alex. Ľudia mohli dobrovoľným príspevkom prispieť na liečbu pre Alex,
ktorá je dcérou nášho priateľa a bývalého brankára Jablonca
Jána Belicu. Vďaka dobrosrdečným ľuďom sa podarila vyzbierať suma 700 eur.
Podujatie zakončil nádherný ohňostroj a o zábavu sa do skorých ranných hodín postarala skupina Jano. Touto cestou sa starí páni Jablonca chcú poďakovať všetkým spoluorganizátorom
a sponzorom 8. ročníka Old Boys Cupu a tiež všetkým ľuďom, ktorí túto akciu prišli podporiť. Ďakujeme.

Školstvo

Školský rok začali aj škôlkari
Aj tento školský rok sme do materskej školy privítali našich nových škôlkarov – maláčikov. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 43 detí. Kapacitu sme zvýšili rozšírením malej triedy. Naša škôlka naďalej pokračuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa Školského vzdelávacieho programu – „Chrobáčiky spoznávajú svet“.
V tomto školskom roku sme opäť pre deti pripravili veľa zaujímavých
akcií. V mesiaci september sa deti zúčastnili výchovného koncertu v ZŠ,
kde sa oboznámili s operetou. Ďalej sme sa zúčastnili predstavenia sokoliara, ktorý deťom predstavil rôznych dravcov a ich šikovnosť. V súčasnosti sa deti pripravujú na vystúpenie v Spoločenskom dome, pri príležitosti
„Október, mesiac úcty k starším“.
V tomto čase, ako ste si mohli všetci všimnúť, prebieha rekonštrukcia
materskej školy. Počas tejto rekonštrukcie sa vymení strešná krytina, do
ktorej sa zabudujú strešné okná, ktoré sú prípravou pre vytvorenie novej
triedy spoločne so sociálnym zariadením. Na tejto ploche bude vytvorená aj nová riaditeľňa, ktorá bola zrušená pri rozšírení malej triedy. Vymenili sa chodbové okná za plastové a pripravuje sa zateplenie celej budovy.
Za toto všetko patrí veľká vďaka pánovi starostovi Slavomírovi Pociskovi a poslancom, ktorým nie je ľahostajná naša materská škola a budúcnosť našich najmenších.
Bc. Cíferská Mária, riaditeľka MŠ

A opäť škola!
Aj naša škola otvorila svoje dvere.
Prešla menšími kozmetickými úpravami, pri ktorých mnohí pomáhali. Ďakujeme! Niektoré vylepšenia ju ešte iba
čakajú. No s láskou tento rok privítala
40 detičiek. Všetci, ktorým na škole záleží, majú obrovskú radosť. Okrem vedomostí, ktoré deti počas roka získajú, čaká na ne aj mnoho zážitkov. Už teraz máme za sebou športový deň, ktorý
bol síce náročný, ale obohatil všetkých
o nové skúsenosti. Deti sa niečo naučili aj o hudbe na výchovnom koncerte, tešili sa z ozajstných dravých vtákov, ktoré videli na vlastné oči. Hoci je
výchovno-vzdelávací proces v plnom
prúde a deti sa musia denne učiť, neúnavne sa pripravujú na ďalšie projekty, ktoré ich v blízkej budúcnosti čakajú. Je úžasné pozorovať, ako prváčikovia zvládajú prvé čiarky, ako sa nesmelo
učia rozlišovať, objavovať nové a vytvárať kamarátstva. Druháčikovia s hrdosťou najmenším všetko vysvetľujú, pretože to už majú za sebou. Tretiaci a štvrtáci sú veľkí pomocníci. Pomocníci svojich menších kamarátov, ktorým trpezlivo vysvetľujú a pomáhajú a tiež pani
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Ani sme sa nenazdali a je po lete. Skončilo sa obdobie dovoleniek, prázdnin, relaxu. Ubudlo nám slnečných lúčov a pribudli
nové povinnosti. Niekto sa teší, iní možno posmutneli.

učiteliek, ktorým sú zas pravou rukou.
A tak sa všetci s veľkou dávkou lásky, tolerancie, čestnosti a pracovitosti snažíme žiť pod školskou strechou.
Mnohé psychologické výskumy dokazujú, že vek dieťaťa na základnej škole
je dôležitým obdobím, kedy jeho osobnosť ovplyvňujú pozitívne skúsenosti,
ale hlboko sa v ňom zakorenia aj mnohé

negatíva, s ktorými sa počas života stretáva a musí s nimi zápasiť. Skúsme preto
deti brať ako jedinečné osobnosti a dať
im čo najviac pozitív a majme trpezlivosť aj s dospelými, ktorí sú ako jedinečné osobnosti popretkávané kladmi a zápormi.
Veľa úspechov
všetkým želá pdg. zbor
číslo 3-2015

Spoločenská kronika, Oznamy a Inzercia

OZNAMY
Starosta obce upozorňuje občanov Jablonca, aby sa zdržiavali nelegálneho vývozu akéhokoľvek odpadu na bývalú skládku v Hlbokej jame. Pri pristihnutí bude
dotyčný patrične pokutovaný.
.......................................................................................................................................................................................
Starosta obce pozýva všetkých občanov Jablonca, ktorým záleží na skrášlení a čistote našej obce na obecnú brigádu, dňa 17. októbra (sobota) 2015, so zrazom
o 9.00 hod. v areáli kostola. So sebou si treba priniesť hrable, rukavice, lopaty, pílky, sekerky, metly, fúriky, atď. Pracovať budeme vo viacerých skupinách na rozdielnych miestach, kde je to potrebné (areál kostola, škôlkarská záhrada, školský dvor,
okolie obecného úradu a bytoviek... ). Po dobre vykonanej práci vás pozývam na
chutný obed a príjemné pobrigádové posedenie.
.......................................................................................................................................................................................
Starosta obce pozýva všetky mamičky na materskej dovolenke so svojimi ratolesťami na otvorenie mamičkovského klubu, v areáli ihriska (detský klub), dňa 27.
októbra (utorok) 2015 o 9.00 hod. Pre detičky je pripravený detský kútik s hračkami a pre mamičky dobrá káva a čaj, pri ktorých sa môžu spolu porozprávať
o denných radostiach i starostiach a vymeniť si navzájom získané skúsenosti
z výchovy detí.
.......................................................................................................................................................................................
Starosta obce pozýva všetky deti z Jablonca na rozsvietenie a spoločné vyzdobenie vianočného stromčeka, ako aj privítanie Mikuláša pri obecnom úrade, dňa
6. decembra (nedeľa) 2015 o 15.00 hod.

REALITNÁ KANCELÁRIA
HELENA MACKUROVÁ – realitný maklér

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

Narodili sa:
Sebastián Matovič, Jablonec 208
Nikolas Takács, Jablonec 179
Adela Ostrovská, Jablonec 300

Opustili nás:
Anna Novosedlíková,
vo veku 84 rokov, Jablonec 28

Jubilanti:
50 rokov
Jozef Straka, Jablonec 201
Ľubica Hasíková, Jablonec 79
Mária Cíferská, Jablonec 38
Zlatica Štibrányová, Jablonec 130
Marian Špajdel, Jablonec 200
60 rokov
Alojz Kusý, Jablonec 187
70 rokov
František Prikryl, Jablonec 214
Kamil Nemčovič, Jablonec 125
Emília Štrbíková, Jablonec 73
80 rokov
Anna Polakovičová, Jablonec 114
Mária Cíferská, Jablonec 244
85 rokov
Jozef Šatura, Jablonec 62
Felix Hasík, Jablonec 239
V mene redakcie Halmešského Hlásnika
prejeme všetkým našim jubilantov všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie
a radosť do života. Gratulujeme!
Obci Jablonec sa podarilo v tomto roku
získať dve dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja. Prvou bola dotácia vo výške 4000 eur, ktorá sa použila na rekonštrukciu Materskej školy v Jablonci. Druhou bola
podpora v celkovej sume 482 eur pre Hokejbalové združenie Jablonec, ktoré túto sumu
použilo hlavne na rekonštrukciu hokejbalového ihriska.

číslo 3-2015
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Informačný servis

Nenechajte si ujsť najbližšie akcie
nedeľa

18. 10. 2015 15:00 hod.

Úcta k starším

Posedenie v KD s občerstvením
sobota

24. 10. 2015

Súťaž vo varení guláša

spojená s výstavou ovocia a zeleniny a tiež prehliadkou
veteránov. Varenie guláša bude prebiehať pred KD.
nedeľa

so, ne

12. – 13. 12.

Vianočné trhy

Trhy pre všetkých občanov s možnosťou zakúpiť
si vianočné ozdoby a špeciality našich starých mám,
vianočnú atmosféru budú doprevádzať hudobné
vystúpenia, organizuje obec Jablonec, základná škola
a Jednota dôchodcov Jablonca

6. 12. 15:00 hod.

Mikuláš

Podujatie spojené s ozdobovaním a zažínaním vianočného stromčeka pred KD.

nedeľa

13. 12. 15:00 hod.

Vianočná akadémia

Hudobné vystúpenia detí zo základnej školy.
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Obecný úrad informuje občanov, aby v prípade poruchy alebo vypadnutia elektrického prúdu, káblovej
televízie, alebo v prípade problémom s plynom, volali na uvedené telefónne čísla a kontaktovali kompetentné osoby.

ELEKTRÁRNE:
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA:
SPP:

0800 111 567
02/555 72 594
0850 111 727

