číslo 1- 2015

ročník 1.

Štvrťročník o živote v Jablonci

Milí priatelia, milí susedia,
milí Jablončania.
V prvom rade som veľmi rád, že sa
nám podarilo vydať prvé číslo nášho dedinského spravodaja „Halmešský hlásnik“ ,
ktorý by mal byť akýmsi odrazom toho, čo
sa v našej obci deje, čo je v nej nové, čo sa
nám podarilo a čo nepodarilo dosiahnuť.
Ďalej by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým vám, ktorí ste prišli v jesenných komunálnych voľbách vyjadriť
svoj názor, ako aj za vašu prejavenú dôveru mojej osobe. Stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú
štyri roky práce v prospech rozvoja našej
obce a jej občanov.
V mojom volebnom období som sa
zaviazal splniť niekoľko predsavzatí. Jedným z nich bolo práve aj založenie obecných novín. Ďalej to bola rekonštrukcia
našej Materskej školy a sprístupnenie priľahlej záhrady. Nakoľko v našej obci pribúda detí a škôlka si vyžaduje rekonštukciu a navýšenie kapacity, podali sme projekt na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veríme, že sa nám
podarí aj takouto formou získať finan-

cie pre naše deti. Čo môžeme, urobme si
sami - v máji by sme radi sprístupnili škôlkarskú záhradu, do ktorej prerábky sme
sa už pustili.
Jedným z cieľov bolo aj založenie klubu seniorov Jablonca. Po oslovení pár šikovných a nadšených žien je prvé stretnutie už na dosah. Verím, že to prinesie
prehĺbenie priateľstiev našich seniorov
a vyplnenie ich voľného času.
Moje poďakovanie patrí aj rodine Beňušovej, ktorá sa zapríčinila o založenie
novej obecnej stránky, ktorú si môžete
pozrieť na www.jablonec.sk . Takisto im
ďakujem za kompletné vybavenie obecného úradu počítačovou technikou a jej
príslušenstvom.
Ďakujem aj pánovi Martinovi Bacigalovi a pánovi Rudolfovi Kucmanovi s rodinami, ktorí sa podieľajú na organizovaní rôznych spoločenských podujatí, ktoré spájajú a prehlbujú priateľstvá suseda k susedovi. Vďaka patrí aj vám, milí spoluobčania,
ktorí sa s nadšením zapájate a prichádzate
podporiť každú spoločenskú akciu.
Predo mnou je mnoho výziev a nových rozhodnutí - správnych rozhodnutí

v prospech obce. Viesť obec k napredovaniu nie je jednoduché. Je to ako puzzle, ktoré sa skladá po malých kúskoch
a nakoniec vznikne nejaký obraz. Verím,
že aj s vašou pomocou, milí spoluobčania, sa nám to podarí. Spolu dosiahneme
viac, ako každý sám!
Ako starosta obce chcem dosiahnuť
čo najväčšiu transparentnosť, informovanosť občanov o dianí v obci, činnosti
obecného úradu a zastupiteľstva. A verím,
že aj Halmešský hlásnik k tomuto prispeje.
Želám si, aby tieto noviny zjednocovali všetkých ľudí dobrej vôle Jablonca.
Veľa šťastia Halmešský hlásnik!
Slavomír Pocisk, starosta obce

Z obsahu čísla:
 Predstavujeme obecné
zastupiteľstvo
 Čo sa udialo v obci
 Futbal v Jablonci
v znamení odchovancov

Z obecného zastupiteľstva

Nový starosta a nové zastupiteľstvo
už naplno zarezáva
Po jesenných komunálnych voľbách nastala v Jablonci po 28 rokoch zmena na poste starostu. Občania svojimi
hlasmi rozhodli, že novým starostom sa stal Slavomír Pocisk. Zmeny sa udiali aj medzi poslancami.

Zastupiteľstvo Jablonca (zľava): Ing. Pavlina Bulejčíková, Ján Podmanický, Helena Mackurová (zástupkyňa starostu), Marek
Dzíbela, Slavomír Pocisk (starosta), Martin Richnák, MBA, Ing. Miroslava Minaričová, Bc. Matúš Fekete
Nováčikmi v obecnom zastupiteľstve sú piati zo siedmich
poslancov. Funkčné obdobie nového obecného zastupiteľstva
oficiálne začalo 11. decembra po slávnostnom sľube starostu
a novozvolených poslancov. Tieto zmeny v našej samospráve
by mali priniesť do obce nové nápady a myšlienky pre správny
rozvoj našej dediny.
Na prvom pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva si
poslanci ustanovili komisie, v ktorých budú pôsobiť. Samospráva obce má v pláne počas tohto volebného obdobia viacero
dôležitých investičných akcií. Jednou z nich je aj rekonštrukcia
Materskej školy v Jablonci formou nadstavby podkrovia. Obecné zastupiteľstvo na svojej mimoriadnej schôdzi dňa 23. 2. tento projekt schválilo. O pokračovaní projektu rekonštrukcie MŠ
a takisto o priebežnom plnení iných projektov vás budeme
v Halmešskom hlásnikovi podrobne informovať.

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva:
Komisia výstavby a územného plánovania: Ján Podmanický
Komisia kultúry: Helena Mackurová, Ing. Miroslava Minaričová
Komisia športu: Marek Dzíbela, Martin Richnák, MBA
Komisia finančná a pre sociálne zabezpečenie:
Ing. Pavlina Bulejčíková
Komisia pre poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo: Bc. Matúš Fekete
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Nové zamestnankyne obecného úradu
a ich kompetencie:
Mgr. Jana Jašurková












referát správy daní a poplatkov,
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krízový manažment a civilná ochrana
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účtovníctvo,
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zverejňovanie faktúr a objednávok,
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aktualizácia web stránky
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Veľkonočné sviatky

Príhovor k Veľkej noci
Drahí čitatelia!
V tomto čase si kresťania pripomínajú dielo vykúpenia
a oslávenia Boha predovšetkým svojím Veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil život. Preto Veľkonočné sviatky Pánovho
umučenia a zmŕtvychvstania sú vrcholom celého kresťanstva.
Tak ako je nedeľa vrcholom týždňa, je slávnosť Veľkej noci vrcholom liturgického roku.
Chcem sa spolu s vami zamyslieť nakoľko sa prežívanie vyššie spomenutých skutočností dotýka praktického života nás
kresťanov. Na začiatku si pomôžme úsmevným príbehom, ktorý sa odohral v dobe nie tak dávnej, ktorá nebola veľmi naklonená náboženským hodnotám.
Za totality prišiel do jednej školy inšpektor a spýtal sa riaditeľa, či sa už v škole podarilo odstrániť všetky náboženské predsudky. “Áno, s Božou pomocou“ odpovedá riaditeľ, bývalý spevák chrámového zboru. “Vďaka Bohu”, odpovedá na to súdruh
inšpektor, ktorý ako malý chlapec miništroval. Dnes sa zdá, že situácia ani v dnešnej dobe nie je iná. Síce sa náboženstvo nepopiera, ani sa proti nemu nebojuje, ale aj dnes zaznievajú slová,
že náboženstvo, kresťanstvo a evanjeliá sú nemoderné a zbytočné. I v dnešnej dobe počujeme známe slová Nietzscheho:
“Boh je mŕtvy”. Dnes by možno hovoril aj z duše niektorých
kresťanov. Nemôžeme nikomu vyčítať, že má takýto názor, ktorý nie vždy musí byť spojený z nevedomosťou. V živote som
stretol len veľmi málo konvertitov, ktorí konvertovali len preto,
že si prečítali katechizmus. Dôvody boli iné, bolo to stretnutie
s kresťanmi, ktorí svoje kresťanstvo žili prakticky, to znamená, že
úprimne žili podľa toho, čomu verili.
číslo 1- 2015

Zvesť o vzkriesení Krista, ktorú prežívame vo Veľkej noci,
požaduje od nás oveľa viac ako len, aby sme ju rozumom
uznali a rešpektovali, ale aby sme ju skutočne aj začali žiť. Je
síce pravdou, že dobrými skutkami si Boha nepritiahneme,
ale môžeme nimi pritiahnuť k Bohu svojich blížnych. Práve
viera v Ježišovo víťazstvo nad smrťou je základným bodom
identity kresťanskej viery. Svätý apoštol Pavol veľmi krásne
vyjadril túto pravdu, že ak by Kristus nevstal z mŕtvych, tak
naša viera je zbytočná... Ak máme nádej v Krista len v tomto živote, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí, ale rovnako
by naša viera zmŕtvychvstanie bola márna, ak by neovplyvnila náš život. Kristus však nad smrťou zvíťazil. Toto je najdôležitejšia pravda našej viery.
Počas Veľkonočných sviatkov slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, slávime tým jeho víťazstvo nad smrťou. A slávime
aj naše víťazstvo nad smrťou. Lebo zásluhou Ježiša Krista bola
aj naša smrť porazená. A práve preto, či žijeme, alebo umierame, vždy máme dôvod na radosť. Radovať sa z toho, že raz keď
zomrieme, sa vlastne všetko nekončí, ale všetko sa začína. Naše
vzkriesenie je pravdou kresťanskej viery. Nedovoľme, aby táto
krásna pravda bola zatienená našou nemohúcnosťou všetko si
predstaviť a všetko vedieť. Nedovoľme ju zatieniť novodobým
názorom, kde podľa jednej krajnosti sa všetci rozptýlime v kozme a podľa druhej krajnosti sa budeme môcť mnohokrát narodiť. Verme Kristovi! Prijmime túto pravdu do nášho života. Nepremrhajme túto ponuku, lebo neskoršie môže byť už neskoro.
Nebude mŕtvy Boh, ale my.
JUDr. Mgr. Branislav Trubač,
náš pán farár
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Čo sa udialo v obci

Vianočná zabíjačka
Víkend medzi Vianocami a Silvestrom bol v Jablonci v znamení tradičnej zabíjačky. Novozvolený starosta obce
S. Pocisk, ako vďaku za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, zorganizoval obecnú zabíjačku spojenú
s pohostením pre všetkých občanov dediny. Ľudia si tak okrem obvyklých vianočných pokrmov, ktoré mali
doma, mohli pochutnať aj na chutných zabíjačkových špecialitách.
Akcia prebiehala najskôr v sobotu,
kedy od skorého rána starosta aj s pomocou ochotných spoluobčanov pripravovali z dvoch prasiat tradičné zabíjačkové výrobky. Prípravy prebiehali až do neskorého večera tak, aby bolo
na druhý deň všetko nachystané. Hlavné pohostenie sa konalo v nedeľu v Kultúrnom dome, kde bolo pre občanov
prichystané občerstvenie a zabíjačkové
dobroty, ako napríklad pečené jaterničky a krvavničky, zabíjačková kapustnica
a kaša, oškvarky, alebo tlačenka.
Hlavným zmyslom akcie nebolo len
zaplniť bruchá chutnými zabíjačkovými
špecialitami, ale predovšetkým išlo o príjemné posedenie a stretnutie občanov,
priateľov, známych, susedov v atmosfére
vianočných sviatkov.
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Čo sa udialo v obci

Fašiangy
Ako každý rok, ani tento rok sa fašiangové obdobie
nezaobišlo bez tradičného maškarného pochodu.
Toho roku pripadla táto slávnosť na deň sv. Valentína.
Ako to už býva v Jablonci zvykom, slobodní mládenci sa na tento deň poctivo pripravili.
V pochode nechýbala nevesta so ženíchom, muzikanti a ostatné maškary vyzdobené najrôznejšími maskami a odevmi. Počas pochodu sa už tradične hrali najznámejšie ľudové pesničky, spievalo sa a tancovalo s domácimi. Na oplátku bolo pre maškary pripravené bohaté pohostenie. Počas dňa si zábavu užili samozrejme aj deti, ktoré odhodlane utekali pred maškarami. Tí
pomalší, dostali trest v podobe pomaľovania tváre popolom, alebo vazelínou. Tento rok bol fašiangový pochod spojený s akciou „Súťaž vo varení kapustnice“. Po tom, ako maškare prešli celou dedinou, skončili svoju púť pred Kultúrnym domom, kde
ľudia práve ochutnávali tie najlepšie kapustnice. Občania si tak mohli popri chutnej kapustnici zaspievať a zatancovať spolu
s maškarami. Táto hostina, sprevádzaná spevom a tancom, predstavovala príjemné vyvrcholenie celého fašiangového obdobia. Maškarný pochod má u nás dlhoročnú tradíciu, a aj vďaka súčasnej mladej generácií sa tento zvyk na rozdiel od mnohých
okolitých obcí v Jablonci uchováva. Veríme, že v tejto tradícií budeme naďalej pokračovať.

Fašiangová kapustnica
V sobotu 14. 2. 2015 sa konal už 3. ročník súťaže vo varení kapustnice. Netradične, na toto ročné obdobie vyšlo
slnko a odohnalo mraky nielen z oblohy, ale aj z ľudských sŕdc. O úspešnosti tejto akcie svedčí nielen počasie,
ale aj počet prihlásených družstiev. V tomto ročníku ich bolo 9.
Družstvá začali variť svoju víťaznú kapustnicu
o 12:00 hod. Každé družstvo si myslelo, že práve ich
recept je ten najlepší a s chuťou sa pustili do príprav
a varenia. O 15:00 hod sa začali predávať prvé misky
na ochutnávku a boj o hlasy mohol začať. Nakoľko
sa pri hlasovaní brala do úvahy nielen chuť kapustnice ale aj osobné sympatie, do budúceho ročníka pripravujeme aj hodnotenie odbornej poroty.
Kapustnica bola príjemným ukončením obdobia
plesov a hojnosti a začiatkom pôstneho obdobia.

Celkové vyhodnotenie a umiestnenie družstiev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A je to
Susedia
Halmešanky
Hokejbalové združenie
Bez mena
Gurmáni
Halmešskí futbalisti
INTO
Halmešskí kuchári

Všetkým členom družstiev gratulujeme za ich
odvahu a ďakujeme im, že sa rozhodli svoj voľný čas
venovať na podporu našej obce. Veríme, že kapustnica všetkým účastníkom chutila a zúčastnia sa aj
ďalšieho ročníka.
Mgr. Lenka Bacigalová
číslo 1- 2015
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Čo sa udialo v obci

Halmešskí vinári

Vinohradníctvo v našej obci , má dlhoročnú tradíciu. Prvá písomná zmienka o pestovaní viniča a výroby vína
v Jablonci siaha až do druhej polovice šestnásteho storočia (1578). Z toho vyplýva, že vinohradníctvo patrí
medzi najstaršie poľnohospodárske činnosti v obci.

Neviem presne datovať obdobie výsadby viniča a jeho
pestovanie za Dolinkou, ale bola to súčasť histórie, nakoľko
teraz sú tie vinice z väčšej časti neobrábané tzv. “pustáky“. Aj
v súčasnosti v obci stále žijú ľudia ,ktorí sa venujú pestovaniu viniča a výrobe vína a tak v roku 2012 vznikla myšlienka
usporiadať prvý ročník vínnej cesty. S touto myšlienkou prišiel R. Kucman a M. Bacigál ,ktorý mal za úlohu oslovovať vinárov a vinohradníkov, či majú chuť sa takéhoto niečoho zúčastniť. Nie je to žiadna oficiálna akcia, nakoľko ani jeden z nás nie
je registrovaný v MVC (Malokarpatská vínna cesta). Sme partia ľudí, nadšencov, ktorí pestujú a dorábajú vína a na tejto akcii ich aj odprezentujú vo svojich pivniciach. Vína sú prevažne
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vyrábané klasickými metódami našich otcov a starých rodičov.
Kvalitou sa dostávame u niektorých odrodách na úroveň veľkopestovateľov , čo dokazujú aj výsledky z jednotlivých súťaží
(ochutnávok ,degustácií), ktoré sa konajú v okolitých obciach.
Vínnej cesty konanej v Jablonci sa pravidelne zúčastňujú vinári Rudo Kucman, Roman Ochaba (pri kostole), Peter Lukačovič,
Miro Nemec, Drahoš Sivák, Peter Cíferský , Branislav Fekete, Milan Krasňanský a Peter Pocisk. V neposlednom rade mi nedá
nespomenúť, že vínnej cesty sa zúčastňuje aj včelár Rudo Turner, ktorý nám odprezentuje svoje výrobky z včelích plástov,
propolisu, ale aj jednotlivých druhov medu a medoviny. Tento rok sme organizovali už tretí ročník vínnej cesty a medzi pozvanými hosťami sme mohli privítať tri najváženejšie osobnosti obce a to starostu obce p. Slavomíra Pociska, pána farára
Branislava Trubača a pani riaditeľku Základnej školy Štepánku
Oscitú. Nedá mi nespomenúť, že všetky vzorky boli posvätené pánom farárom. Po skončení prezentácie jednotlivých vín
sa stretávame aj s manželkami a hosťami v areáli firmy Sidereo,
kde sa pri živej hudbe, vedú rozhovory o víne, viniči, o deťoch,
problémoch, ale aj o radostiach. Hudbu nám zabezpečuje náš
rodák a môj kolega žijúci v Hrnčiarovciach nad Parnou Ľuboš
Delinčák. Hudba a víno vždy išli k sebe o čom hovorí výrok Victora Huga “víno je najlepšie spevácke konzervatórium“.
Drahoš Sivák
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Čo sa udialo v obci

Skrášlenie areálu kostola

Úpravy pri kostole boli nutné nielen z estetického hľadiska, ale aj z praktických dôvodov. Konáre brezy zasahovali do elektrického vedenia a mohli spôsobiť jeho porušenie. Smreky, ktoré sa nachádzali v blízkosti pamätníka padlých, svojimi koreňmi narúšali stabilitu pamätníka a skracovali jeho životnosť.
Úpravy, ktoré boli pri kostole vykonané
presvetlili areál kostola a odkryli dominantu našej obce – kostol Márie Magdalény.
Povolenie na výrub stromov vydal Obecný
úrad v Jablonci na žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu v Budmericiach.
Akcia sa konala v sobotu 14. 3. 2015. Ľudia, ktorí sa jej zúčastnili to spravili bez nároku na honorár, asi preto, že im záleží na
našej obci a chcú, aby prostredie v ktorom
žijeme bolo krajšie. Drevo sa darovalo vdove s dvoma malými deťmi, aby si počas
chladných dní spríjemnili život. Všetkých
účastníkov by som chcela touto cestou pochváliť. Práca im išla od ruky ako dobre zohratej partii. Doobeda zrezali všetky stromy
a podrvili konáre. Na obed sa posilnili gulášom (ďakujeme dobrej kuchárke). Posilnený
po dobrom obede povozili a posekali všetko drevo a celý areál upratali.
Mgr. Lenka Bacigalová
Oznam k pripravovanej akcii:

Deň rodiny, 24. mája, v nedeľu
Martin Bacigal s rodinou, Vás srdečne pozývajú na púť na Katarínku – ruiny Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri
Dechticiach v Malých Karpatoch, púť bude zavŕšená sv. omšou, pre deti bude pripravená opekačka a detské hry.

Pingpongový turnaj

Prvýkrát bol pingpongový turnaj organizovaní v roku 2013. Na žiadosť účastníkov sa tento rok konal 3. ročník.
Veková kategória bola neobmedzená. Turnaja sa zúčastnilo 24 hráčov.
Najstarším hráčom bol Štefan Bacigál (75 rokov) a najmladším
bol Romanko Ochaba (11 rokov). Aj nežné pohlavie tu malo svoje zastúpenie v podobe 2 hráčok. Nikto „verejne“ nepochyboval o svojich hráčskych kvalitách. Tie sa ukázali, až keď sa postavili k pingpongovým stolom. Účastníci boli rozdelení do 4 skupín. 4 najlepší zo
skupiny postúpili do vyraďovacích bojov. Po úpornom boji sa v semifinále stretli štyria najlepší hráči, ktorí medzi sebou začali boj o prvenstvo. O tabuľky, bodovanie a štatistické údaje sa už tradične postaral Rado Bacigál, za čo mu touto cestou ďakujeme. Odovzdávania
cien a pohárov víťazom sa zúčastnil aj starosta obce S. Pocisk.

Ako to dopadlo?
1. miesto – Ľuboš Delinčák
2. miesto – Vlado Delinčák
3. miesto – Roman Ochaba st.
4. miesto – Jaroslav Valentín

číslo 1- 2015

Mgr. Lenka Bacigalová
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Školstvo

Prečo si vybrať našu Základnú školu?
Menejtriedna ZŠ v Jablonci nemá právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je Obec Jablonec. Žiaci štyroch ročníkov
sa učia v dvoch triedach. Spojenie dvoch ročníkov v jednej triede určuje pedagogická rada školy každoročne
pred začiatkom školského roka. Kľúčom k spájaniu ročníkov je predovšetkým rovnomerný počet žiakov v jednotlivých triedach a tiež nadobudnuté skúsenosti pedagógov, ktorí si v praxi overili všetky varianty spájania ročníkov.
Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní
pre prácu v ZŠ a v ŠKD. V ZŠ Jablonec pracujú dve učiteľky,
vychovávateľka a jedna nepedagogická pracovníčka. Na
vyučovanie anglického jazyka a náboženskej výchovy má
ZŠ troch externých zamestnancov, ktorí dochádzajú 2-krát
týždenne do našej ZŠ.
Aktuálne sa v ZŠ vzdeláva 34 žiakov 1. – 4.ročníka. V ZŠ je
zriadené jedno oddelenie ŠKD, ktoré navštevuje 29 žiakov.
Stravovanie je zabezpečené v Školskej jedálni MŠ Jablonec.

Zábava:





Mikuláš, vianočné posedenie
Vianočné tvorivé dielne
MDD – školský karneval
koncoročný školský výlet (napr. Bratislava, Piešťany, Devín,
Trenčín, ďalšie blízke hrady a zámky, ZOO, farmy, Oáza sibírskeho tigra,...)
 hodnotné darčeky pre odchádzajúcich žiakov 4. ročníka

Dopravná výchova:
 návšteva dopravného ihriska
 vyučovací predmet „Mladý záchranár“

Ekológia:
 v šk. roku 2013/2014 prebiehal v škole cyklus ekovýchovných programov, ktoré pre deti organizuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. V priebehu dvoch/troch rokov chceme tento cyklus opäť absolvovať.

Kultúra a umenie, história:

ČO PONÚKAME NAŠIM ŽIAKOM ?

Predovšetkým kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí školy s využitím moderných didaktických pomôcok.

Záujmové krúžky:









divadelné predstavenie v TT, BA
kultúrne predstavenia priamo v škole
návšteva knižnice, múzea v TT
exkurzia – planetárium Hlohovec
rôzne interaktívne výstavy (Bibiana BA, Moje mesto povolaní,..)
aktuálne medzinárodné výstavy (Tutanchamon, Dinosaurium)
návšteva múzeí a historických pamiatok v spolupráci so Železnicami SR „Vlakom do múzeí a galérií“ (Múzeum dopravy
BA, pamätník Slavín, Vojenské múzeum Piešťany)
 výchovný koncert – ľudová hudba, zvyky a tradície Slovenska
 zostavenie kultúrnych programov: Deň matiek, Mesiac úcty
k starším

 anglický jazyk – žiaci 1. a 2. ročníka
 práca s počítačom
 hra na hudobný nástroj – klavír, zobcová flauta, v 4. roč. aj gitara
 šikovné ruky

Šport:





týždenný plavecký výcvik v Pezinku
kvalitné športové náradie a pomôcky
pingpongový stôl s príslušenstvom
telesná výchova na čerstvom vzduchu (využívame tiež
miestne ihriská)
 každodenný pobyt vonku

Fotografie z aktivít našej ZŠ si môžete pozrieť na našej stránke: www.zs1-4jablonec@edupage.org.
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Školstvo
Súťaže

 „Vianočná akadémia“






Akcia pre celú obec; vianočný program žiakov, pohostenie vianočným pečivom vyrobeným matkami žiakov

účasť v súťaži „Hviezdoslavov Kubín“
účasť v speváckej súťaži „Slávik Slovenska“
účasť v matematickej súťaži „Pytagoriáda“, „Matematický klokan“
účasť v súťaži „Všetkovedko“

Projekty:

 „S láskou ku krajšiemu detstvu“
Výzva pre žiakov, rodičov i pedagógov po celý rok vytvárať a udržiavať pokojnú atmosféru, vzájomnú dôveru a hodnoty, ktoré
kladne ovplyvňujú harmonický rozvoj osobnosti našich detí.
 „Týždeň zdravia“
Besedy so zdravotníkmi, príslušníkmi policajného zboru, poľovníkmi, lesnými pracovníkmi, ochutnávka zdravých potravín,
športový deň, súťaž o najčistejšiu triedu, zber papiera, ochrana
životného prostredia – čistenie potoka, vysádzanie stromčekov,
exkurzia u včelára, chovateľa exotického vtáctva, chovateľa suchozemských korytnačiek, ...)

Priority:
 „rodinná“ atmosféra školy
 individuálny prístup, rešpektovanie potrieb a osobitostí každého žiaka
 výchova k tolerancii, hodnotným medziľudským vzťahom,
vzájomnej dôvere a priateľstvu
 zdravá výživa: Mliečna školská liga DANONE
 všestranné záujmové vzdelávanie
 anglický jazyk od 1.ročníka
 moderné vyučovanie – využívanie informačných technológií (15
ks PC – Windows 7, dataprojektor, plátno, interaktívna tabuľa)
Mgr. Štěpánka Oscitá,
riaditeľka ZŠ Jablonec

Z našej Materskej školy...
Naša materská škola bola postavená v roku 1965. Je dvojtriedna a poskytuje deťom celodennú výchovu
a vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie - deťom od troch do šesť rokov. Vzdelávanie je zabezpečené
štyrmi plne kvalifikovanými učiteľkami a ďalšie dve prevádzkové pracovníčky.
Poslaním materskej školy je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, perceptuálno-motorickej a kognitívnej, rozvíjať schopnosti a zručnosti detí a pripraviť ich tak na vstup do Základnej školy. Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie detí o rozvíjanie poznatkov z environmentálnej výchovy
a zdravého životného štýlu čo vyplýva
zo zamerania našej materskej školy, prostredníctvom záujmových krúžkov, rôznych akcií a športových podujatí v MŠ.
V materskej škole sa realizujú krúžky, ktoré vedú kmeňové učiteľky okrem
anglického jazyka, ktorý vedie lektorka.

Krúžky:

 Environmentálny krúžok – prostredníctvom tohto krúžku sa u detí
prebúdza pozitívny vzťah k prírode,
deti pracujú s prírodninami, realizujú vychádzky do prírody, pozorujú
a skúmajú prírodu, robia pokusy, separujú odpad...
 Tanečný krúžok – prostredníctvom tohto krúžku sa u detí utvára
správna koordinácia pohybov, motoriky, rozvíja sa kultivovaný pohy-
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bový prejav detí a zladenie pohybu s hudbou. Deti svoju prácu prezentujú na vystúpeniach pre rodičov a verejných akciách v spoločenskom dome.
 Krúžok šikovných rúk – podnecuje u detí originalitu, rozvíja ich
predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, prebúdza pozitívny vzťah
k umeniu. Svoje práce detí prezentujú na výstavách v materskej škole ale ich práce boli aj prezentované na jesennej výstave v spoločenskom dome.

 Anglický jazyk – prostredníctvom
tohto krúžku sa deti oboznamujú
s cudzím jazykom na elementárnej
úrovni, hravou formou, piesňami,
hrami.
Deťom poskytujeme na elementárnej úrovni aj oboznamovanie sa s počítačom a prácou s ním cez edukačné
programy „ALÍK“ , „VŠEVEDKO“
Naše deti sa zúčastňujú na rôznych
akciách, ktoré sa konajú buď v MŠ, alebo v spolupráci so ZŠ, návštevou divadla, alebo knižnice.
Bc. Mária Cíferská, učiteľka v MŠ
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Šport

Futbal v Jablonci v znamení odchovancov
Futbal v Jablonci má dlhoročnú tradíciu. Po trinástich rokoch seniorov v 3. lige, po celkovom víťazstve v sezóne 2011/12,
po následnom vypadnutí o ligu nižšie a neúspešnom boji o prvenstvo v 4. lige, nastala na jeseň 2014 v Jablonci zmena.

Seniori

Old Boys

Žiaci

Prípravka

V kádri nezostali takmer žiadni hráči z predchádzajúcich
ročníkov a novú sezónu začal Jablonec takmer výlučne s domácimi odchovancami. Vstup do sezóny sa našim seniorom,
pod vedením trénerov Slavomíra Pociska a Radoslava Bacigála,
vydaril nad očakávanie. V ďalšej fáze jesennej časti už mužstvo
nemalo toľko šťastia a možno aj vinou nedostatku skúseností sa postupne prepadávalo tabuľkou nižšie. Nakoniec skončilo
družstvo po jeseni na 11. mieste. Jarná časť sa začala 15. marca
a všetci veríme, že sa klubu podarí udržať v 4. lige.
Okrem seniorov reprezentujú obec v súťažiach aj dve mládežnícke družstvá. Aj u nich sa pred jeseňou udiali zmeny na
trénerských postoch. Žiakov prebral Lukáš Fekete a prípravku si
zobrali pod taktovku Miroslav Minarovič a Martin Richnák. Napriek tomu, sa ani jednému z našich mládežníckych výberov

príliš nedarilo. Obe družstvá skončili po jeseni vo svojich súťažiach na poslednom mieste bez zisku jediného bodu. U žiakov
bol počas jesennej časti najväčším problémom nedostatok hráčov, ktorý sa zákonite prejavil aj na pozícií v tabuľke. Čo sa týka
prípravky, tam nás súperi prevyšovali hlavne kvalitou, ktorá pramení z väčšieho výberu detí. Pozitívnym signálom však je, že
prípravka svojím fungovaním prilákala na ihrisko veľa nových
malých detí, ktorých futbal a pohyb baví.
V Jablonci takisto funguje mužstvo starých pánov. Hráči,
ktorí ukončili hráčske kariéry a majú naďalej chuť a zanietenie
pre futbal si založili tím Old Boys. Členovia tohto mužstva sa
pravidelne stretávajú a hrajú priateľské zápasy proti okolitým,
ale aj vzdialenejším obciam. Takisto organizujú v obci každoročný futbalový turnaj starých pánov, ktorý má už 7-ročnú tradíciu.

Hokejbal v Jablonci
Hokejbalové združenie Jablonec vzniklo po vzájomného dohode nadšencov hokejbalu v našej
dedinke a bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 18. 1. 2013 ako občianske združenie.
Hlavnými cieľmi nášho združenia je: Organizovať , podporovať, zabezpečovať, koordinovať, propagovať rozvoj hokejbalu v našej obci. Získavať nových prívržencov, najmä z radov
detí a mládeže, napomôcť k vypestovaniu návykov k pravidelnej športovej činnosti. Organizovanie športových a rekreačných
podujatí, kultúrno-zábavných podujatí. Zabezpečovať účasť na
športových podujatiach - turnaje, priateľské stretnutia, športové
dni pre deti - po stránke organizačnej, finančnej a materiálnotechnickej, propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport.
Usporiadali sme niekoľko hokejbalových turnajov o pohár
starostu obce Jablonec pre žiakov základných škôl z Jablonca,
Budmeríc a Častej, dorast a seniorov z Budmeríc, Cífera, Hrnčiaroviec nad Parnou, Častej a Pácu.
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Taktiež každoročne organizujeme HODOVÚ ZÁBAVU a podieľame sa na rôznych športových podujatiach konaných v našej obci.
V pláne na rok 2015 máme v mesiaci máj žiacky turnaj, podieľať sa na MDD, v mesiaci jún seniorský turnaj, v júli Hodovú zábavu
a v mesiaci október opäť žiacky turnaj. Od tohto roku 2015 sme riadne zaregistrovaní ako poberatelia 2 % z daní. Tieto peniaze budú
použité na drobnú rekonštrukciu kúpaliska v ktorom hrávame a na
usporiadanie ďalších turnajov pre deti, mládež a seniorov. Kto má
záujem podporiť naše Hokejbalové združenie Jablonec, môže tak
urobiť aj svojimi 2% - tlačivo nájdete na stránke našej obce alebo
dobrovoľným príspevkom priamo do nášho združenia. Ďakujeme!
Hagara Alexander,
predseda Hokejbalového združenia Jablonec
číslo 1- 2015

Spoločenská kronika

Blahoželanie ku Dňu učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov si starosta obce Slavomír Pocisk
dovoľuje v mene celého obecného zastupiteľstva zablahoželať
všetkým pedagógom a zamestnancom Základnej a Materskej
školy v Jablonci. Povolanie učiteľa nie je ľahké a vyžaduje si veľa
trpezlivosti, ochoty, pochopenia a lásky k deťom. Je to práca,
ktorú nemôže vykonávať hocikto. Vyžaduje si veľa úsilia.
Práca učiteľa má radostné, ale aj ťažké chvíle. Chcem Vám
z úprimného srdca popriať, aby tých šťastných chvíľ bolo
čo najviac. Ďakujem Vám za neoceniteľnú prácu pre naše
deti a želám Vám plno síl, trpezlivosť a odhodlania
pri náročnej pedagogickej práci.

Blahoželanie
Rodičom novonarodených detí a našim
jubilantom zo srdca gratulujeme a zároveň prajeme v mene
redakcie Halmešského hlásnika všetkým občanom Jablonca
príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Oznam
Tu je priestor na gratulácie a blahoželania pre vašich najmilších,
ktorým chcete zablahoželať k ich životnému jubileu,
alebo sviatku. V prípade záujmu kontaktujte
redakciu na mail jakub.harsany@gmail.com

Narodili sa:
Ján Stoklasa, Jablonec 49
Martin Císar, Jablonec 108
Tereza Porubanová, Jablonec 301
Richard Poruban, Jablonec 301

Opustili nás:
Mária Feketeová,
vo veku 77 rokov, Jablonec 231
Dezider Bednarovský,
vo veku 72 rokov, Jablonec 41

Jubilanti:
70 rokov
Daniel Slovák, Jablonec 194
Ľudmila Krasňanská, Jablonec 2
Štefan Hornáček, Jablonec 158
75 rokov
Štefan Bacigál, Jablonec 46
Ondrej Krasňan, Jablonec 2
Eva Krajčovičová, Jablonec 135
Mária Špajdlová, Jablonec 77
80 rokov
Agneša Bachratá, Jablonec 10
Rudolf Hasík, Jablonec 192
90 rokov
Štefan Nemec, Jablonec 16
Ladislav Dzíbela, Jablonec 106

Veľkonočný syrek
(hrudka)
Potrebujeme:

10 - 12 vajec (podľa veľkosti)  1 liter mlieka
1 čajová lyžička soli  Sieťka (gáza)

Postup:

V mlieku rozhabarkujeme celé vajcia. Pridáme soľ a uvedieme do
varu za stáleho miešania na menšom plameni, aby nám neprihorelo mlieko. Keď už vidíme, že hmota hustne, hrudkoveje, odstavíme ju z plameňa a prelejeme cez sieťku (gázu). Sieťku (gázu) previažeme šnúrkou, zavesíme a necháme odkvapkať.
Skvelo to chutí so všetkými veľkonočnými dobrotami (cvikla, šunka ...).
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Dobrú chuť!
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Informačný servis

Otvorenie
detského klubu

Nenechajte si ujsť najbližšie
akcie v obci Jablonec

Starosta obce v spolupráci s poslankyňou OZ Helenou Mackurovou otvorili v marci detský klub, nachádzajúci sa v priestoroch starých kabín v areáli futbalového ihriska. Detský klub bude
otvorený pravidelne v utorok, vo štvrtok a v nedeľu, v čase od
16:00 hod do 19:00 hod. Deti budú v klube pod stálym dozorom
dospelej osoby, pani Oľgy Leššovej. Deti majú možnosť zahrať
si biliard, pingpong, alebo stolný futbal. Pre tých najmenších sú
k dispozícií hračky rôzneho druhu. Zároveň sa v priestoroch detského klubu plánuje od jesene otvorenie klubu mamičiek v dopoludňajších hodinách.

KD Jablonec

25. apríl, sobota, o 15:00 hod

Uvítanie detí do života
30. apríl, štvrtok, od 18:00 hod

Stavanie mája
Pred OÚ v Jablonci
1. mája, piatok, od 17:30 hod

Stavanie mája
Areál IBV Sever pri detskom ihrisku
8. mája, piatok, o 19:00 hod

Futbalový majáles
KD Jablonec
17. mája, nedeľa, od 14:00 hod

Oslavy Dňa matiek
KD Jablonec
30. mája, sobota, od 14:00 hod

Oslavy Dňa detí
Areál futbalového ihriska Jablonec
17. – 19. júla

Hody v Jablonci
Oznam k inzercii:
Tu je priestor pre vašu reklamu. V prípade záujmu o inzerciu,
kontaktujte prosím redakciu na mail jakub.harsany@gmail.com
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