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Občasník o živote v Jablonci
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Milí priatelia, milí susedia, milí Jablončania, od posledného vydania Halmešského hlásnika už prešiel neuveriteľný
rok – áno, ubehol ako voda a to aj napriek
neustále neutíchajúcej pandémii a s ňou
spojených obmedzení, karantén, testovaní... Všetci sa už nádejame, že pandémia
čoskoro skončí a vrátime sa do života ako
kedysi. I keď v skutočnosti to už nikdy nebude ako predtým. Mnohí sme stratili
blízke osoby, obmedzili naše kamarátske
kontakty, uzavreli sa do života vo svojej
bubline. Áno, pandémia nám mnoho vzala. Sám som to pocítil i v pracovnej oblasti. Zatvorené okresné úrady, pozastavené
kultúrno-spoločenské udalostí v obci, nižší
príjem podielových daní zo štátu, pozastavenie resp. predĺženie procesu získavania
financií z projektovej činnosti, obmedzené
pracovné stretnutia s kolegami, prerušenie
prevádzky Pod lipkami atď.
Koronavírus zmenil spôsob života ľudí
na celej planéte, veľa vecí skomplikoval, no
prináša aj pozitíva, ktoré zatiaľ až tak nevnímame. Opäť otvoril otázku o kvalite života,
o hodnotách, ktoré sú podstatné, o tom, či
sme schopní obmedziť konzum, byť solidárnejší na lokálnej i globálnej úrovni.
Pandémia koronavírusu nám skomplikovala veľa našich plánov a zámerov, ktoré

som spomínal pred rokom v mojom príhovore, no napriek tomu sa pokúsime v spolupráci s vami milí občania, ich v rámci našich
možností, čo najviac splniť.
V minulom roku sa nám spoločne podarilo odovzdať obecný vodovod do správy
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, zakúpiť
fekálne vozidlo, ktoré bude zabezpečovať
službu našim občanom. Vysadiť zeleň v obci
v okolí kostola, obecného úradu, vyhliadkovej veže i na náučnom chodníku. Náš
náučno-poznávací chodník bol obohatený
o online audio rozprávky pre detí, o drevené zvieratká i ekohry. Na splave sa rozrástol
o exteriérové fitness. Podarilo sa nám dokončiť a otvoriť obecnú vínnu pivnicu na
vyhliadkovej veži, ako i osadiť drevené posedenie pod altánkom na veži. V škôlkarskej záhrade pribudli nové hracie prvky a vysadila
sa zeleň. Vymenili sa staré smetné nádoby
na komunálny odpad za nové, zabezpečili sa
veľkokapacitné kontajneri na vývoz odpadu
a dvakrát sme zorganizovali objemný zber.
Taktiež sme vymenili smetné nádoby na sklo.
Spoločne sme sa mohli zabaviť na hodových slávnostiach v našej obci, vychutnať si dobré lokálne vínka na vínnej ceste
na našom náučno-poznávacom chodníku,
alebo na vyhliadkovej veži počas letných
sobôt. Na Festivale gurmánskych špecialít

si prišli na svoje chuťové poháriky nejedného z nás, kde sme si mohli vychutnať jedlá
z rôznych kútov sveta. Ani cez letné prázdniny sa naše deti nenudili, o čo sa postarali
naše animátorky počas denného letného
tábora. Vianočnú atmosféru sme si mohli
spoločne vychutnať pri vianočnom koncerte a drevenom betleheme pri kostole, deti
sa zase potešili sladkému balíčku od Mikuláša. Nechýbalo ani tradičné stretnutie našich
žiakov základnej školy a dôchodcov, ktorí si
spoločne uctili pamiatku padlých vojakov
1. a 2. svetovej vojny. Pri príležitosti Dňa
úcty k starším sme navštívili 103 seniorov
našej obce a taktiež sme privítali 22 nových
Jablončankov do života u nás v obci. A opäť
sme obnovili Klub pre mamičky s deťmi.
Veľmi si vážim a ďakujem všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na chode našej obce.
Bez vás by naša obec nežila a nerozvíjala sa.
Zároveň sa chcem ešte poďakovať našim zdravotníčkam, ktoré počas šestnástich
sobôt vykonávali službu občanom pri testovaní na ochorenie covid-19.
Pekne to vystihol Karl Havlíček Borovský: „Preto je obec, je spoločnosť, aby čo jednotlivec sám nedokáže, spojené sily dokázali.“ Verím, že spoločne sa nám v obci podarí
ešte veľa.
Starosta obce Slavomír Pocisk

Pýtali sme sa starostu obce

Pýtali sme sa starostu obce
V roku 2016 ste začali budovať náučno-poznávací
chodník v Jablonci, ale vraj to nie je ešte koniec. Chceli
ste od neho viac ...
Áno, ako väčšina z vás už vie, náš chodník je súčasťou
Svätojakubskej cesty na Slovensku, ktorá začína v Košiciach a pokračuje v smere východ – západ do Bratislavy.
V súčasnosti naším chodníkom už prešlo niekoľko stovák
pútnikov zo Slovenska i zahraničia. Mojím snom bolo prepojiť náš chodník s Budmericami, kde sa nám to spolu s
budmerickým starostom Jozefom Savkuliakom aj podarilo. V novembri 2021 v spolupráci s cíferským starostom
Marošom Saganom sme započali môj druhý sen. Vízia prepojenia chodníka s Cíferom sa začala napĺňať. V prvej etape plánujeme dobudovať prepojenie chodníka z Jarnej po
rybník v centre obce. A následne v roku 2022/23 v 2. etape
dokončiť náučný chodník až po kúpalisko Cífer – Pác.
Pri náučnom chodníku ešte zostaneme. Vybudovali
ste tam aj petangové ihrisko, no vzala ho voda z Gidry.
Plánujete jeho obnovu?
Áno, zamýšľal som sa nad tým, pretože mnoho seniorov si tento šport obľúbilo. No nedávalo by to zmysel stavať tam, kde je to opäť v ohrození. Preto sme sa rozhodli
v marci začať stavať štyri petangové dráhy v areáli futbalového ihriska pre všetkých občanov našej obce. Rád
by som aj založil petangový tím, ktorý by reprezentoval
našu obec na súťažiach.
Aké novinky máte v pláne v najbližšej budúcnosti?
Už pred rokom som spomínal, že začneme s výstavbou
obecného chodníka od Sušičky po zástavku Poľnohospodárske družstvo. Naše plány nám skomplikovali podané
projekty a žiadosti o finančný príspevok na výstavbu chodníka, ktoré ešte dodnes neboli schválené. A ako dobre viete, začať budovať niečo, keď nemáte z čoho, alebo začať
budovať pred oficiálnym vyhlásením úspešných žiadateľov dotácií je nezmysel. V priebehu minulého roka sa nám
podarilo ušetriť financie zo získaných poplatkov za rozvoj,
ktoré v plnej miere investujeme do nového chodníka. Naďalej budeme veriť, že dostaneme kladné stanovisko a získame dotácie na jeho dobudovanie. Ak nie, budeme musieť niečo vymyslieť. Taktiež musím vyzdvihnúť iniciatívu
OZ Zelený Jablonec, ktoré prisľúbilo finančnú aj praktickú
pomoc, z čoho sa veľmi teším. Verím, že už koncom apríla
1. etapa výstavby obecného chodníka uvidí svetlo sveta.
Druhou novinkou je, že v apríli začíname aj s výstavbou
protipovodňových opatrení v obci, kde sme získali financie vo výške 200 000 eur z Envirofondu MŽP SR.
Ako to vyzerá s kanalizáciou v obci?
Ako som pred rokom v mojom príhovore spomínal,
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máme vypracovanú projektovú dokumentáciu kanalizácie 1. etapy – od zástavky Jarná po dom pani Krajčovičovej. Bohužiaľ do dnešného dňa čakáme na vyjadrenie
z MŽP SR – Envirofondu, kde sme žiadali finančné zdroje
na preplatenie celej vetvy. Zároveň už máme vypracovanú projektovú dokumentáciu 2. etapy kanalizácie - od
domu pani Krajčovičovej až po cintorín. Momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu 3. etapy výstavby
kanalizácie a to od cintorína po kostol. Do roku 2023 by
sme chceli mať kompletnú dokumentáciu na odkanalizovanie celej dediny. Držme si všetci palce, aby obec dotáciu získala a mohli sme sa posunúť ďalej aj v tejto oblasti.
Aké akcie nás v najbližšej dobe čakajú? Plánujete
obnoviť kultúrno-spoločenský život v obci po ukončení pandémie covid-19?
Samozrejme. 25. júna nás čaká už tradične obľúbená
Vínna cesta – Vinári od Gidry. Taktiež každú prvú sobotu v mesiaci od 2. apríla do októbra bude 32 vinárov od
Gidry ponúkať svoje vína i rôzne kulinárske špeciality pri
Vyhliadkovej veži. 23. – 24. júla nás čakajú hodové slávnosti v obci.
Jablonecké slávne Kolo – centrum obce. Prejde aj
ono zmenou?
Zatiaľ sa nám nepodarilo získať financie na vybudovanie centra obce, no verím, že v blízkej budúcnosti sa
nám to podarí. To, čo by sa nám mohlo podariť teraz, je
výstavba piknikového posedenia pre nájomcov bytového domu 18 – bytovky nad Kultúrnym domom.
Obec sa rozrastá, budujú sa nové rodinné domy,
prichádzajú mladé rodiny s deťmi. Nebude problém
s prijatím nových detí do škôlky a školy v našej obci?
Ako viete, to je už problémom v celej republike – nedostatok miesta v škôlkach. Aj ja si to uvedomujem, a preto sme začali s prípravami projektových dokumentácií na
rozšírenie kapacity materskej i základnej školy. V škôlke
nám chýba spacia časť pre deti v triedach. Školská jedáleň, kde sa stravujú škôlkari i školáci spolu s kuchyňou sú
žalostne priestorovo malé. V škole chýbajú sociálne zariadenia, atď. Takže je toho požehnane veľa, čo sa dá ešte
vylepšiť, aby bolo našim deťom ešte lepšie .
Je ešte niečo vo vašom srdci a mysli, nad čím premýšľate v spojitosti s obcou Jablonec?
Áno, je toho veľa . No momentálne ma zamestnáva
myšlienka získania financií na postavenie domu sociálnych
služieb pre seniorov našej obce. Doba je zlá, seniori sú opustení a potrebujú pomoc. Poskytovanie kompletných sociálnych služieb, dôstojné bývanie, priateľstvá s kontaktom
prinesú do života nejedného seniora radosť a spokojnosť.

😊

😊
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Radostné posolstvo

Radostné posolstvo určené pre každého človeka
Milí priatelia!
V posledných mesiacoch sa nám najmä cez masovokomunikačné prostriedky hovorí veľa o chorobách
a vojnách, ktoré so sebou prinášajú smrť a skazu. Správy takéhoto druhu vyvolávajú v nás istú formu neútechy, do nášho života prinášajú znepokojenie, ktoré sa
týka budúcnosti, vnútorný nepokoj, nedôveru, stav bez
nádeje, bez lásky či smútok. Vraj žijeme búrlivé časy,
posledné dramatické chvíle na ceste našej Zeme.
Našťastie máme Veľkú noc, ktorú v týchto dňoch
prežívame, a s ňou sa spája radostné posolstvo určené
pre každého človeka na tejto planéte: „Pán Ježiš vstal
z mŕtvych. Radujme sa! Aleluja!“ Preto utrpenie, kríž
a smrť nemajú v našom živote posledné slovo. Posledné slovo má Boh, náš Otec. Je to slovo života, slovo lásky a dobroty, v ktorej nám dáva svojho Syna: „Boh tak
miloval svet, že dal svojho Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život... Prišiel som, aby ste
mali život a aby ste ho mali v hojnosti.“
Veľká noc je pre nás mocným posolstvom o novom
živote, pretože počas nej Kristus rozlámal okovy smrti a
víťazne vstal z hrobu. Svätý Pavol ďakuje za toto víťazstvo slovami: „Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze
nášho Pána Ježiša Krista.“ (1 Kor 15, 57)
Zázrak vzkriesenia mŕtveho Krista však nemá v celých dejinách obdobu. Totiž, keby sme sa mali stretnúť
s niekým, koho sme len pred troma dňami pochovali,
asi by sme sa báli takéhoto stretnutia. A Ježiš sa začal
zjavovať len pár dní po vlastnom pohrebe. Veľmi mu
záležalo na tom, aby sa ho jeho najbližší nebáli. Chcel,
aby pochopili, že sa naplnilo všetko, čo hovoril počas
pozemského života o láske a novom živote.
Dokonca ani jeho najbližší priatelia nevedeli zvládnuť udalosti veľkonočného rána. Hoci ich predtým neraz na všetko upozorňoval. Skutočnosť zmŕtvychvstania presahovala ich chápanie. No vzkriesený Kristus
pristupuje k svojim pochybujúcim priateľom s veľkou
dobrotou a prináša im posolstvo útechy. Posolstvo,
ktoré v danej chvíli potrebovali počuť: „Pokoj vám!“
„Neplač!“ „Pozdravujem vás!“ „Nebojte sa!“ Toto sú slová
útechy a povzbudenia vzkrieseného Pána Ježiša, ktoré
nachádzame v evanjeliu a ktoré aj my dnes tak veľmi
potrebujeme počuť.
Vzkriesený Kristus prináša neprestajne aj dnes potešenie a útechu do nášho života. Každému mužovi
a každej žene zmŕtvychvstalý Ježiš ponúka slovo života, víťazstvo nad smrťou a večný život. Prináša útechu
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tým, ktorí mu otvoria svoje srdcia, a tých, ktorí mu ich
otvoria, vyzýva, aby ju prinášali tým, ktorí ju potrebujú
do života, kde sa stretajú s rôznou neútechou.
Prajem vám, aby prežívanie veľkonočných sviatkov
vás obohatilo o nádej, ktorá nesklame, o radosť, ktorú
vám nik nebude môcť vziať, o pokoj, aký môže dať iba
vzkriesený Pán.
Nech vás veľkonočné posolstvo urobí múdrymi
a šťastnými v časnom i večnom živote.
Nezabudnime, že nežijeme preto, aby sme zomreli,
ale umierame preto, aby sme večne žili.
P. Ján Benkovský SJ
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Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov v našej obci v roku 2021
V priebehu roka 2021 sme zaznamenali vyšší počet prihlásených obyvateľov do našej obce na trvalý
pobyt, až 31. Pre rôzne pandemické obmedzenia a opatrenia sa zvýšil záujem o prihlasovanie sa na
prechodný pobyt, týchto prihlášok bolo v roku 2021 zaznamenaných 11. Na prechodný pobyt sa
prihlásilo 6 mužov a 5 žien. V obci sa nám narodilo 9 detí, z toho 3 dievčatá a 6 chlapcov. V roku 2021
zomrelo 8 našich spoluobčanov, z toho 4 ženy a 4 muži.
Hlásenia o sťahovaní sa pravidelne mesačne zasielajú na Štatistický úrad SR. Táto povinnosť vyplýva
zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky, § 3, ods. 6. Všetky pohyby obyvateľov v rámci evidencie sú zaznamenávané priebežne
a na konci roka sa sumarizujú.
Tu je prehľad za posledné 3 roky:
Rok
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021

Narodené
deti/počet
7
9
9

zomrelí/
počet
14
11
8

Obec Jablonec má k 31. 12. 2020 počet obyvateľov 1022. Tento údaj bude upravený po spracovaní
všetkých odovzdaných povinných formulárov štatistickým úradom SR k dátumu 31. 12. 2021. Aktualizácia
údajov na stránke štatistického úradu bude známa do
konca marca 2022.

prihlásený
na TP/počet
16
17
31

Poplatok za rozvoj obce
Výstavba nových rodinných domov prináša so sebou realizáciu súvisiacich a podmieňujúcich investícií. Príkladom sú nielen často spomínané chodníky, parkoviská, ale aj iná dopravná infraštruktúra, technická a občianska vybavenosť. Realizácia týchto investícií sa presúva na plecia verejných
inštitúcií, od ktorých sa očakáva, že ich budú hradiť zo svojich rozpočtov, prípadne formou úverov.
A preto je správne ak sa na rozvoji obce podieľajú investori daných nehnuteľností.
Vo svete existujú rôzne formy ako musí investor
spolufinancovať vyvolané alebo súvisiace investície
verejného sektora, alebo ako musí odvádzať daň, alebo poplatok za vylepšenie bonity jeho nehnuteľnosti
z verejných investícií. Často sa vedie diskusia o úhrade
nákladov na technickú a občiansku vybavenosť, spojená s novou výstavbou. Výstavba vyvoláva potreby budovania ďalšej technickej, ale aj sociálnej infraštruktúry,
čo predstavuje tlak na výdavky v rozpočte samosprávy.
Nejedna obec na Slovensku má zavedený poplatok
za rozvoj, ktorý sa u nás v obci vyberá od roku 2019.
Sadzby poplatkov bola obec nútená od nového roka
zvýšiť, napriek stále rastúcim cenám.
Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na
území obce uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba. Poplatková povinnosť
vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení. Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy
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nadzemnej časti realizovanej stavby v m2. Poplatok za
rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený
o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj určenej podľa druhu stavby platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý,
aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby v katastrálnom území obce Jablonec v členení podľa
druhu stavby od 01. 01. 2022 nasledovne:
• stavby na bývanie 30,00 €
• stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 30,00 €
• priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 33,00 €
• stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 33,00 €
• ostatné stavby 25,00 €
číslo 1-2022

Komunálny odpad

V novom roku sme sa nevyhli zvyšovaniu
poplatku za komunálny odpad
Poplatok za odpad odzrkadľuje celkový náklad samosprávy súvisiaci s odvozom odpadu, spracovaním a likvidáciou odpadu. V praxi to znamená, že to, čo obec zaplatí celkovo spolu, sa rozráta medzi
všetkých daňových poplatníkov.
Na samosprávy je vyvíjaný stále vyšší tlak na zvyšovanie podielu triedenia odpadu, na jeho recykláciu
a celkovo znižovanie objemu odpadu, ktorý končí na
skládkach.
Za výsledným zvýšeným poplatkom za komunálny
odpad sú neustále rastúce náklady za odvoz a skládkovanie odpadu a legislatívne zmeny. Obce sú tlačené
do kúta a všetko sa to premieta do výsledného poplatku za komunálny odpad. Na obce tlačia zberové spoločnosti a rovnako štát. Kapacita skládok sa zmenšuje
a ich prevádzkovatelia zvyšujú ceny za uloženie odpadu. Štát zvyšuje poplatky, ktoré obce a zberové spoločnosti posielajú do štátneho rozpočtu. Výška poplatku
za skládkovanie 1 tony komunálneho odpadu začala
výrazne narastať už v minulom roku.
Naša obec bola nútená poplatok za komunálny odpad navýšiť z pôvodných 0,0738 € na osobu a kalendárny deň na 0,0900 € na osobu a kalendárny deň. Teda
z pôvodných 27 € na 33 € na osobu a rok. Najvyššia
možná sadzba poplatku je zo zákona 0,1095 € na osobu
a kalendárny deň. Ak bude takýto trend navyšovania
poplatkov pokračovať, obce sa dostanú do situácie,
v ktorej aj najvyšší možný poplatok na osobu a deň,
nebude pokrývať náklady na vývoz odpadov. Tým pádom budú musieť obce krátiť investície do iných prospešných projektov a preklopiť finančné prostriedky na
zaplatenie nákladov súvisiacich s vývozom odpadov.
V tomto celkovom poplatku sú zahrnuté všetky nákla-

dy ako je odvoz odpadu, vývoz veľkoobjemového odpadu, uloženie odpadu na skládku. Obec sa pri výpočte
môže opierať len o reálne náklady vynaložené na odpadové hospodárstvo.
Pre zaujímavosť a porovnanie ponúkame prehľad
stanovených poplatkov v okolitých obciach:
Obec
Báhoň
Budmerice
Častá
Jablonec
Štefanová
Vištuk

Cena za osobu na rok
36,- €
36,- €
36,- €
33,- €
33,- €
33,- €

Keďže chceme mať reálny prehľad a podrobnejšie
štatistiky o domácnostiach, nádobách a vývozoch komunálneho odpadu, pristúpili sme k čipovaniu smetných nádob na komunálny odpad. Čipy sú vlastníctvom
obce a každá domácnosť ho dostala zadarmo.
Nálepky s čipom nám pomôžu optimalizovať náš
systém odpadového hospodárstva. Budeme vedieť
kedy, kde a komu bola vyvezená nádoba. Budeme vedieť aj o nádobách, ktoré nemajú zaplatený poplatok
za odpady alebo o nádobách, ktoré vôbec nemajú čip.
Čipovaním nádob sa pripravujeme aj na očakávané legislatívne zmeny zo strany štátu.

Jablončania vedú v zbere drobného elektroodpadu
Aj naša malá obec dokáže dosahovať výborné výsledky. Svedčí o tom aj množstvo vyzbieraného drobného elektroodpadu z domácností za rok 2021. Spoločnosť ASEKOL SK, ktorá prevádzkuje projekt Červeno-biele kontajnery, oznámila najúspešnejšie zapojené samosprávy, medzi ktorými nechýbal ani Jablonec. S vyzbieraním 1 051 kilogramov drobného elektroodpadu sme sa stali najúspešnejšou obcou
v množstve vyzbieraného elektroodpadu na jedného obyvateľa. S 0,88 kilogramom na obyvateľa sme
prekonali všetky zapojené obce i mestá. „Sme radi, že vo vašej obci je toľko environmentálne zodpovedných
občanov, ktorým nie je ľahostajný budúci stav životného prostredia. Výsledok, ktorý sa vašim občanom podarilo
dosiahnuť je ukážkou toho, ako sa dá s elektroodpadom zaobchádzať zodpovedne a bezpečne, ak sú vytvorené
vhodné podmienky“ – hovorí o našich výsledkoch konateľ spoločnosti ASEKOL SK, Ronald Blaho. A nám už
nezostáva nič iné, iba sa za tento výsledok poďakovať všetkým našim občanom.
číslo 1-2022
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Z-BOX

Z-BOX v našej obci
Samoobslužné výdajné miesto Packety Z-BOX prináša slobodu doručovateľských služieb aj do malých obcí, kde medzi hlavné prekážky patrí najmä krátka otváracia doba prevádzok poskytujúcich
poštové služby. Otváracie hodiny nonstop, vyzdvihovanie zásielok z celého sveta, rýchlo, bez čakania a bezkontaktne sa pre obyvateľov menších miest môže vďaka Z-Boxom stať realitou. Cieľom
je, aby Z-BOX slúžil občanom každej obce – aj tej najmenšej – našej. Ide o službu občanom, ktorá
doteraz v našej obci chýbala.
V obci bude v najbližších dňoch nainštalovaný Z-BOX od prepravnej spoločnosti Packeta (Zásielkovňa).
Z-BOX je samoobslužné výdajne miesto, vďaka ktorému už nemusíte čakať, kým vám zavolá kuriér. Zásielku si
vyzdvihnete vtedy, keď máte čas. Samoobslužné výdajne miesto sa bude nachádzať pri strednej autobusovej zastávke a to z toho dôvodu, že táto lokalita patrí medzi najfrekventovanejšie lokality v obci. K dispozícii bude Z-BOX
24 hodín denne, 7 dní v týždni. Svoju zásielku si tak môžete vyzdvihnúť napríklad aj v noci.

Ako to bude fungovať?
1. Nakúpite v e-shope, ktorý spolupracuje s Packetou.
2. V košíku zvolíte doručenie na výdajné miesto a zo zoznamu si
vyberte Z-BOX
3. Počkáte na informáciu, že kuriér doručil zásielku do zvoleného
Z-BOXu.
4. Pomocou mobilnej aplikácie Packeta si otvoríte box a vyberte
zásielku

K otvoreniu Z-BOXu stačí mobilná aplikácia Packeta
Akonáhle prídete k Z-BOXu, zapnite si na telefóne lokalizačné
služby, bluetooth a otvorte aplikáciu Packeta. Aplikácia sa ihneď
automaticky spáruje s vašou schránkou, ktorú následne otvoríte
pomocou tlačidla v detaile zásielky. Potom už stačí len vyzdvihnúť zásielku a zatvoriť schránku.

Prišla vám do Z-BOXu zásielka na dobierku?
Pomocou aplikácie Packeta ju môžete jednoducho zaplatiť
online a potom si ju už len vyzdvihnete.
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číslo 1-2022

1. máj

1. máj 2021 sme v Jablonci oslávili prácou
Od roku 1889 je 1. máj po celom svete oslavovaný ako Sviatok práce. Dnes už paradoxne v tento deň
väčšina Slovákov oddychuje.
Jablončania však neoddychovali. To, že sú pracovití, dokázali svojou hojnou účasťou na obecnej brigáde. Pracovalo sa v škôlkarskej záhrade, kde sa vysadila
zeleň a upravilo sa okolie. Zveľaďovalo sa i okolie Vyhliadkovej veže v Jablonci. Brigádnici okopali a vyčistili
od buriny breh, kde sú vysadené levandule. Zveľadila
sa i prístupová cesta k veži a to výsadbou viniča. Taktiež sa vysadilo niekoľko desiatok líp v lipovom háji. Po
brigáde čakal dobrovoľníkov chutný gulášik i pitivo.
Celý mesiac máj sa niesol v duchu skrášľovania našej
obce. Členovia Jednoty dôchodcov Jablonca si vzali
pod patronát okolie kostola Sv. Magdalény, kde vysadili okrasnú zeleň. Pokračovalo sa ďalej v centre obce,
kde brigádnici z radu občanov vysadili okrasné kríky.

číslo 1-2022

Janko Meszároš zveľaďoval i náš náučný chodník a to
osádzaním drevených hojdačiek a hojdacích sietí so
svojou skvelou pomocníčkou maminou Vlastou. Spolu
s partiou vysadili i ihličnany v povodí Gidry. V júni sa
tiež nezaháľalo a podarilo sa osadiť posilňovacie stroje
na Splave, kde vzniklo krásne exteriérové fitness. V júli
sa vysádzal svah vedúci k obecnému úradu. Brigádnici
ho vyčistili, natiahli geotextíliu a vysadili zeleň.
Starosta obce zo srdca ďakuje všetkým poslancom
i občanom, ktorým záleží na tom, aby obec rozkvitala do krásy. Ďakuje za každú pomocnú ruku a ochotné
srdce. To, ako naša dedinka vyzerá je výsledkom všetkých nás. Spolu sme dokázali veľa a veríme, že ešte dokážeme.

7

Vinári od Gidry

Víno opäť tieklo potokom
Podujatie pre všetkých milovníkov kráľovského moku – Vinári od Gidry – napísalo vlani už svoje
4. pokračovanie. Jablonecký náučno-poznávací chodník sa opäť na jeden deň zaplnil množstvom
nadšených degustátorov nielen z Jablonca, ale aj zo širokého okolia, ktorí si prišli vychutnať svoj
obľúbený nápoj a zároveň stráviť príjemný deň v spoločnosti rodiny, priateľov, kolegov či známych.
Vinári a vinohradníci z Jablonca, Budmeríc, Báhoňa,
Vištuka a Štefanovej si rozložili svoje stánky na tradičných stanovištiach pozdĺž potoka od Silnice až po Jarnú. Dohromady si pre návštevníkov pripravili približne
150 vzoriek vín. Z takejto bohatej ponuky si mohol
každý vybrať podľa svojho gusta. Či už preferuje biele, červené, ružové, suchšie alebo naopak sladšie vína.
V ponuke boli klasické odrody ako Rizling, Tramín či
Cabernet Sauvignon, ale aj rôzne menej známe odrody
či dokonca ovocné vína. Vinári počas degustácií veľmi
ochotne radili s výberom vín a taktiež čo-to prezradili
zo svojho vinárskeho umenia.
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K dobrému vínu patrí jednoznačne aj dobré jedlo.
A o to rozhodne nebola núdza. Každý vinár mal pripravené aj niečo malé pod zub, okrem toho boli na
chodníku aj špeciálne stánky s občerstvením, kde ste
si mohli dať napríklad fazuľovicu, langoš alebo cesnakovú polievku v bosniaku. Hudobný doprovod počas
celej akcie zabezpečil už tradične harmonikár so svojimi ľudovými pesničkami. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii podujatia Vinári od Gidry a veríme, že tento rok sa opäť
stretneme, pokoštujeme rôzne vínka a spoločne sa
zabavíme.

číslo 1-2022

Vínna pivnica

Obecná vínna pivnička
uzrela svetlo sveta
V júni sme sa na Vyhliadkovej veži tešili z novovybudovanej obecnej vínnej pivnice, kde má svoj
archív vín desiatka lokálnych vinárov z Jablonca.
Vínnu pivnicu pod Vyhliadkovou vežou tvorí reprezentačná miestnosť s veľkým dreveným stolom a stoličkami, barovým pultom, doplnkami z tradičnej modranskej keramiky, ktorá reprezentuje náš región a hlavne
archívne boxy na víno. Kto pivničku už raz navštívil, iste
nám dá za pravdu, že je to jedno čarovné miesto s atmosférou vidieka, kde rozvoniava zrelý vinič. Obecnú
vínnu pivnicu sme slávnostne otvorili za zvuku ľudových tónov, o ktoré sa postarala ĽH - Vieska z Vištuka.

číslo 1-2022

Nechýbalo chutné vínko i malé občerstvenie.
V letných mesiacoch, každú prvú sobotu, obec
Jablonec v spolupráci so Spolkom vinárov z Jablonca
i okolia, vítala na Vyhliadkovej veži návštevníkov, ktorí
došli na degustáciu tých najlepších lokálnych vín. Vinári
ponúkali i vína, ktoré získali ocenenia na rôznych súťažiach. Nechýbalo i občerstvenie v podobe gulášov, kapustníc, slaných i sladkých koláčov. Už teraz sa tešíme
na ďalšie pokračovanie tejto krásnej akcie v Jablonci.
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Hody

Hodové slávnosti v Jablonci
Čo by to bolo za leto bez tradičných Hodových slávností. Minulý rok sa výnimočne uskutočnili o týždeň neskôr, ako sme zvyknutí. Nedeľňajšia slávnostná svätá omša či hodový futbalový zápas tak
pripadli až na 1. augusta. To bola ale jediná zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Obec si pre
Jablončanov a hostí opäť pripravila zaujímavý kultúrny program, deti sa mohli vyšantiť na kolotočoch a aj sme si zašportovali.
Poďme ale pekne po poriadku. Hodové slávnosti sa
síce oficiálne začali až v sobotu, ale o malý predkrm sa
postarali už v piatok halmešskí futbaloví nadšenci pod
organizátorskou taktovkou Jančiho Meszároša. Tí si na
ihrisku s umelou trávou zahrali živý stolný futbal, tzn.
že rolu panákov prevzali samotní aktéri. Sobotňajší
program je už tradične spojený s hodovou zábavou.
Rovnako ako rok predtým nám do tanca hrala skupina
EXIL. Tentokrát sme si to ale veľmi neužili, nakoľko počasie bolo proti. Veselica tak musela skončiť skôr, ako by
sme si želali. Ako už býva zvykom, nedeľa patrí futbalu.

10

V hodovom zápase si to rozdali slobodní mládenci so
ženatými chlapmi. Spočiatku to bolo veľmi vyrovnané,
ale postupne sa začal odzrkadľovať rozdiel vo vekovom
priemere oboch mužstiev a slobodní urvali víťazstvo
pre seba. Presný výsledok si ale už nikto nepamätá,
podstatné však bolo, že sme sa po roku opäť zišli v hojnom počte a všetci odchádzali po zápase s úsmevom na
tvári. Bodku za hodami v Jablonci dala hudobná kapela
Veselí starci, ktorá to na kole poriadne rozprúdila a zabávala prítomných ľudí do neskorých hodín. Už teraz sa
všetci tešíme na leto a ďalší ročník Hodových slávností.

číslo 1-2022

Gurmánske špeciality

Ochutnávali sme gurmánske špeciality
Súťaže vo varení gulášu či kapustnice sú medzi Jablončanmi už dobre známe a zároveň veľmi obľúbené. Nájdu sa však aj takí, ktorí týmto jedlám zrovna neholdujú. A práve to bol jeden z dôvodov, prečo
sa naša obec rozhodla zorganizovať novú kuchársku súťaž, kde si príde na svoje skutočne každý.
A tak aj bolo! "Mäsožravci" aj vegetariáni, milovníci tradičnej kuchyne či jedál z rôznych kútov sveta. Na
Festivale rôznorodých gurmánskych špecialít si každý
našiel to svoje. Do súťaže sa zapojilo 13 družstiev, a tak
bolo rozhodne čo koštovať. Súťažné tímy si pre návštevníkov pripravili ozajstné "šmakocinky". V ponuke boli
rôzne guláše, placky, bruschetta, wafle, panenka, fondue, kokosová polievka a mnoho iných zahraničných
špecialít. Odborná komisia mala naozaj ťažkú úlohu
vybrať jedného víťaza. Napokon sa ním stal tím rodiny
Delinčákovej – Deli Família. K dobrému jedlu neodmysliteľne patrí aj dobrá muzička. O hudobný podmaz
počas celého podujatia sa starali DJ MAJKY a ľudoví
harmonikári. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie tanečnej školy Latino Groove. Tanečníci najprv predviedli
svoje umenie a následne sa snažili zopár krokov naučiť
aj prítomných divákov. Spoločná choreografia stála za
to. Festival gurmánskych špecialít sa skutočne vydaril,
na to, že bol október, vyšlo aj pekné počasie, v areáli
bývalého kúpaliska sa zišlo množstvo ľudí nielen z Jablonca a všetci veríme, že sa pri dobrom jedle stretneme
aj tento rok na jeseň.
číslo 1-2022
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Letný tábor

Letný tábor v Jablonci
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s obcou Jablonec pripravili počas prvého
augustového týždňa pre deti vo veku 7-13 rokov denný letný tábor.
Pre deti bol pripravený bohatý program v podobe
tématických dní. Vďaka harmonogramu a dôkladne pripravenému programu mali priestor na pohybové aktivity, kreatívnu činnosť, neformálne vzdelávanie, poznávanie prírody, aj relax.
Vedúcimi tábora boli detská psychologička Mgr.
Monika Kubičáková a Mgr. Klára Ševčíková, ktorá
pôsobí ako učiteľka na základnej škole.
Počas prvého dňa deti objavovali VESMÍR. Po vzájomnom zoznámení sa deti oboznámili s planétami
Slnečnej sústavy a ďalšími vesmírnymi objektami. Následne sa pustili do stavby svojich vlastných vodných
rakiet, ktoré popoludní odpaľovali a táto aktivita ich
nesmierne bavila! Aby ale na odpaľovanie mali dostatok energie, po výdatnom obede relaxovali počas čítania knihy Gregorove tajné výpravy do vesmíru.
Druhý deň bol venovaný téme FARBY. Na začiatku
si deti na troch stanovištiach pripravili rôzne pokusy
s farbami. Čakanie na ich výsledok si skrátili maľovaním
spoločnej dúhy, ktorá sa stalo symbolom tábora a hraním hry Twister. V letnej čitárni na nich v tento deň čakala krásna kniha „Deň, keď pastelky dali výpoveď”
a sprievodné aktivity – pastelková terapia a kreslenie.
Popoludnie mali vyplnené tvorbou živých obrazov
a maľovaním prírodninami.
Streda sa niesla v znamení VODY. Deti podľa obrázkov opisovali putovanie vodnej kvapky a vytvorili si vlastný oblak s ilustráciami. Po desiate sa presunuli k vodnému toku Gidra a stali sa z nich vodní
12

prieskumníci! Skúmali rýchlosť toku, vlastnosti vody aj
brehu. Po obede deti spoločne maľovali krásny príbeh
z knihy Hlbokomorské rozprávky. A po príjemnom relaxe nasledovala vodná bitka!
Predposledný deň v téme MÓDA začal spoznávaním módnych trendov a tradícií vo svete. Z rôznych
kusov odevov a doplnkov vznikla úžasná módna prehliadka na témy „História módy” a „Svetová móda”.
Po chutnom obede si deti spolu s vedúcimi tábora
prečítali krátky príbeh Tri holúbky a zahrali spoločenskú hru Aktivity. Popoludnie bolo venované kreatívnej
činnosti - výrobe vlastných dizajnov tričiek!
OSTROVY A PIRÁTI sa stali témou posledného spoločného dňa detí v tábore. Čo si vezmú na opustený
ostrov? Ako založia oheň, získajú vodu, alebo postavia
prístrešok? Všetky tieto úlohy deti plnili v dvoch skupinách, v ktorých si vytvorili aj pirátske vlajky, ktoré
reprezentovali ich tímy počas úžasnej námornej bitky!
Po oddychu počas čítania príbehov o Pippi Dlhej Pančuche v Tichomorí sa začalo náročné hľadanie pokladu
podľa mapy s mnohými indíciami, tajničkami a rébusmi. Celý tábor bol zavŕšený nájdením truhlice so sladkými odmenami!
Sme veľmi radi, že aj tento rok budeme môcť opäť
poskytnúť priestory pre denný letný tábor, tentokrát
v dvoch turnusoch – pre deti vo veku 4 – 6 rokov a pre
deti vo veku 7 – 13 rokov. O termínoch a ďalších podrobnostiach vás budeme včas informovať.
Mgr. Monika Kubičáková
číslo 1-2022

Mikuláš/Betlehem

Mikulášska nádielka naše
deti opäť potešila
Každý rok, 6. decembra, prichádza ku všetkým dobrým deťom na návštevu Svätý Mikuláš. A takto to bolo aj u nás v Jablonci. Akurát, že o čosi skôr,
a to 5. decembra. Aj koč mal trocha netradičný, no o to viac praktickejší .
Silné kone pod kapotou tiahli železnú plošinu, na ktorej sa viezli sladké balíčky pre naše deti, Mikuláš i jeho pomocníci čert i anjel, ktorí rozdávali deťom,
čakajúcim pred ich domom po balíčku. Hoci stále v tomto období zúrila zlá
pandémia covid-19, Mikuláš sa nebál a prišiel, aby potešil všetky deti v obci,
pretože vidieť radosť v detských očiach mu vždy stojí za to. Deti z Jablonca
ďakujú zamestnankyniam obecného úradu a pánovi starostovi Slavomírovi
Pociskovi, že Mikuláša do Jablonca opäť pozvali . Obec Jablonec ďakuje
pánovi Máriovi Hujsiovi, že sa podujal robiť obecného Mikuláša.

😊

😊

Vianočný betlehem ako symbol Vianoc
Celé to začalo práve tam. Áno, v Betleheme, v chudobnej maštaľke, na zime, na slame. Tam sa mladá žena stala
matkou, tam v jasličkách zaspalo jej novonarodené dieťa,
tam sa na nich díval jej manžel, tam sa mu prišli pokloniť
pastieri z hôr a traja vážení mudrci od východu.
Za tvorcu prvého betlehema sa považuje Svätý František z Assisi, ktorý v roku 1223 postavil v lesnej jaskyni pri
dedinke Greccio v Taliansku jednoduché jasle medzi živými
zvieratami. Obyčajným ľuďom tak sprítomnil narodeného
Ježiša ako chudobné dieťa. Tohto roku sme taký drevený
betlehem mali aj u nás v Jablonci. Jeho tvorcom je Cíferčan
Majo Čierňava. Drevený betlehem bol umiestnený pred
kostolom Svätej Márie Magdalény a okoloidúcim občanom
ponúkol možnosť zastaviť sa, zamyslieť, pomodliť, či len tak
rozjímať nad podstatou Vianoc. Vianočnú náladu sme si
mohli vychutnať počas vianočného koncertu 23. decembra
v podvečerných hodinách, priamo pri betleheme. Ľudové
koledy, vianočné piesne v podaní dychového kvarteta Jaroslava Jankoviča zo Senice rozospievali nejedného návštevníka. V závere už spievali všetci a to svetoznámu Tichú noc.
Starosta obce a zamestnankyne obecného úradu sa postarali aj o vianočný punč a teplý čaj, ktoré v mrazivom počasí padli každému vhod. Vystúpenie bolo pre návštevníkov
koncertu nepochybne príjemným zážitkom a zároveň malým pohladením na duši. V závere sa so všetkými rozlúčil
starosta obce Slavomír Pocisk s prianím požehnaných a
pokojných Vianoc. Nakoľko obec Jablonec drevený betlehem od pána Čierňavu zakúpila, môžeme sa tešiť na jeho
prítomnosť aj o rok. A možno aj v hojnejšom zložení .

😊

číslo 1-2022

13

Svätojakubská cesta
Desiatky kilometrov, jedny nohy, jeden ruksak, tisícky krokov a miliardy dôvodov, prečo ísť.

Aj to je Svätojakubská cesta – Camino de Santiago
Púť, ktorej tradícia siaha do roku 951. Jej cieľom je katedrála v Santiagu de Compostela, v španielskej
Galícii, kde sú uložené pozostatky sv. Jakuba. Púť do Santiaga sa začína v Košiciach. Na Slovensku
meria vyše 600 kilometrov a kopíruje hlavné trasy turistických chodníkov a cyklochodníkov. Cesta
ponúka zážitok duchovnej obnovy nielen pre veriacich. Slovensko sa ako krajina s bohatou pútnickou tradíciou k tejto slávnej ceste pripojilo v roku 2013. Vtedy jej nadšenci založili občianske
združenie Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku tak, aby mal novodobý pútnik možnosť nájsť
duchovnú obnovu, vytvoriť si čas a priestor pre spoznanie samého seba aj krás našej krajiny.

Svätojakubskú cestu som mala v pamäti už dlhšiu
dobu... ...keďže táto cesta vedie cez Jablonec. Jeden
pekný septembrový večer sa mi na facebooku „zjavila”
udalosť – Svätojakubská cesta – Trnava - Bratislava. No
v tej chvíli som si povedala, ak nie teraz, tak už nikdy.
Svoj registračný formulár som mala vypísaný za pár
minút. Jediné, čo ma málinko odrádzalo, bola obava
z jesenného počasia, keďže pútnici putujú aj v nečase.
No v malom kútiku duše som verila, že počasie bude
pekné slnečné, čo sa mi nakoniec aj splnilo.
Inšpiráciou pre mňa boli nové zážitky a túžba skúsiť niečo nové. Síce som nikdy nebola na nejakej väčšej
túre, zažiť Svätojakubskú cestu aspoň z malej časti ma
veľmi lákalo. Najmä keď Slovenské Camino vedie cez
obce, ktoré sú mi srdcom veľmi blízke. Stále som túžila
spoznať zákutia, ktoré som celý svoj život obchádzala.
Dokonca som ani nevedela po akých cestičkách sa dostať z Trnavy do Bratislavy, žeby po diaľnici?

😊
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Každý oficiálny pútnik potrebuje Credencial. Je to
malá knižka, do ktorej sa zbierajú pečiatky. Ja som si
svoj Credencial nestihla kúpiť, takže sa chystám túto
trasu absolvovať ešte jedenkrát (možno aj viackrát).
Credenciály by sa mali dať kúpiť v každom meste, ktoré
sa považuje za začiatok trasy. Vždy si treba zistiť, kde
sa Credenciál kupuje. Podľa mňa najlepšie objednať
v časovom predstihu cez internet. Nie je to však len
o pečiatkach. Credencial hovorí o tom, že si oficiálne
pútnikom. Dôležité je však zbierať pečiatky. Pečiatky
poskytujú reštaurácie, kaviarne, ubytovania, obchody,
turistické kancelárie… Stačí sa vždy len spýtať. Niektoré
prevádzky majú špeciálne pečiatky pre pútnikov a pokiaľ nie, tak stačí aj bežná pečiatka inštitúcie.
Základom celej púte je dobrý ruksak a pohodlná
obuv. Oblečenie je kapitola sama o sebe. Vždy záleží
od aktuálneho počasia a trasy, ktorou prechádzame.
Počasie je vždy nepredvídateľné, tak netreba zabudnúť
číslo 1-2022

Svätojakubská cesta
ani na nepremokavú bundu. Mnohí pútnici mali aj trekingové palice, ja som nemala. Potrebné boli na trasu,
ktorá viedla cez les. Ale zvládla som to aj bez nich.
Podľa môjho názoru každý správny Slovák by mal
najskôr prejsť celú Svätojakubskú cestu na Slovensku
a až po jej absolvovaní ísť do Španielska na Camino. Ja
som prešla zatiaľ len posledný úsek na Slovensku: Trnava – Bratislava, a už teraz sa teším na ďalšiu trasu, ktorú
plánujem absolvovať čoskoro.
Náš prvý pútnický deň začal pri kostole sv. Jakuba
v Trnave. Pokračovali sme smerom na Biely Kostol. Poľnými cestami sme sa vydali na Cífer. Prešli sme cez Háj.
Ďalej sme pokračovali do Jablonca, kde nás veľkolepo privítali zamestnanci obce zástavami a slovenskou
hymnou, až sa mi slzy tlačili do očí. V bufete pod Lipkami sme si urobili prestávku a občerstvili sa. Ďalej sme
pokračovali cez náučný chodník, ktorým sme sa dostali
do Budmeríc a tak prešli prvých 16 kilometrov našej
cesty. Čakalo nás prvé ubytovanie v penzióne Lindava,
kde sme mali milé prekvapenie vo forme spoločenského večera, ktorý bol plný milých prekvapení. Tento
úsek cesty bol najľahší zo všetkých, keďže nemal žiadne
prevýšenie. Veľké čaro prvého dňa vo mne zanechali
starostovia obcí Jablonec a Budmerice, keďže si urobili
čas na pútnikov, ktorí prechádzali ich obcami. Zanechalo to vo mne ako v pútnikovi, veľmi dobrý pocit. Niekto
si nás všimol, práve zástupca obce.
Náš druhý deň putovania sa začal v Budmerickom kaštieli, tu sme mali možnosť navštíviť vnútorné
priestory krásneho kaštieľa. Sprievodcu nám urobil
sám pán starosta obce Budmerice Jozef Savkuliak. Išlo
o neopakovateľnú atmosféru so štipkou humoru. Ďalej
sme pokračovali na Budmerické Okále, kde sme si dali
kávičku a mohli sme sa kochať krásnymi veľkonočnými
vajíčkami. Vajíčka boli zdobené rôznymi technikami:
batikovanie, maľovanie voskom, vyškrabovanie, drôtovanie, perforovanie, maľovanie... Nikdy som nič podobné nevidela. Naozaj krása. Ďalej sme pokračovali
budmerickým náučným chodníkom okolo rybníkov
smerom do obce Píla. Potom strmejším kopcom a cestičkou v lese na Hrad Červený kameň. Na hrade sme si
dali malú prestávku na kávičku a občerstvenie a pokračovali sme smerom na Zochovú chatu, kde sme si oddýchli a naplnili naše hladné brušká. Cez Tisove skaly
a popri hvezdárni sme sa dostali až na najvyšší vrchol
na východnej strane južnej časti Malých Karpát, Veľkú
Homolu a k turistickej rozhľadni, z ktorej je výhľad na
panorámu Malých a Bielych Karpát, Považského Inovca, Tríbeča, Strážovských vrchov a iných pohorí na Slovensku, v Rakúsku a Česku. Z veľkej Homole sme počíslo 1-2022

kračovali ďalej po červenej cez Široké, Solcáre a okolo
sochy Krista Pána, ktorá je dnes jediným svedectvom
o existencii zaniknutej osady Zumberg. Odtiaľ to bolo
približne 2 km do mesta Pezinok, no mne sa zdalo akoby to bolo 20 km
. Táto 26 kilometrová trasa bola
zo všetkých trás najnáročnejšia. Na noc sme sa zložili
v Kláštore Kapucínov v Pezinku.
Tretí pútnický deň nás čakalo 23 kilometrov. Ráno
sme vyrazili poľnou cestou do Limbachu. Poľnými cestičkami sme pokračovali do Svätého Jura, kde sme si
v Hasičskej zbrojnici urobili malú prestávku. V tom čase
sa otváral novozrekonštruovaný Pálffyho kaštieľ, tak
sme sa chvíľu kochali sprievodom. Zo Svätého Jura sme
pokračovali do nádherného prostredia Malých Karpát.
Prechádzali sme okolo zrúcaniny hradu Biely kameň až
sme lesnou cestičkou prišli k Bazilike Panny Márie v Marianke. Tu sme sa ubytovali priamo v Pútnickom dome.
Nikdy som Marianku nenavštívila, no som vďačná zato,
že Svätojakubská cesta ma doviedla až priamo sem. Atmosféra toho miesta bola neopakovateľná.
Posledný štvrtý deň sme prešli lesoparkom a Železnou studienkou sme vošli do mestskej časti Bratislava-Lamač. Ďalej cez Kramáre a Horský park. Vystúpili sme
na bratislavskú kalváriu. Z kalvárie sme kráčali priamo do
srdca Bratislavy, okolo prezidentského paláca a cez námestie SNP sme pokračovali k ruinám kaplnky Sv. Jakuba,
kde naša štvordňová púť končila. Všetci sme sa spolu rozlúčili a popriali si do skorého videnia. Najväčšia rozlúčka
a poďakovanie patrilo Kolumbijčanovi Cástorovi Sánchezovi, ktorý bol po celú dobu našim sprievodcom a ukázal
nám krásne slovenské zákutia našej malebnej krajiny.
Svätojakubská cesta mi ukázala, že naozaj existujú
ešte dobrí ľudia, ktorí sa snažia nezištne pomôcť. Kráčala
som s mnohými pľuzgiermi, bolesťou chrbta, nôh... ale
dobitá novou energiou. Za krátke štyri dni som spoznala
veľa dobrých ľudí, prežila veľa zážitkov a naučila sa tešiť
z maličkostí. Bola to moja prvá pútnická cesta. Pútnickej
cesty sa zúčastnili ľudia rôznych profesií (jadrový fyzik,
majiteľ cestovnej kancelárie, riaditeľka školy, účtovníčka, dôchodkyňa, študentka, mníška, riaditeľ podniku...)
z rôznych kútov Slovenska, no všetkých nás spájal rovnaký cieľ. Ako mnohí pútnici hovoria, pri putovaní hľadáme niečo nadprirodzené, no je to aj o vnútornej zmene,
možnosti byť súčasťou komunity a stretnutiach s novými ľuďmi. Odmenou Svätojakubskej cesty na Slovensku
mi bol práve pocit prekonania samej seba. Či pôjdem
na Camino ešte raz? ÁNO. Veľa ľudí hovorí, že je to ako
droga, keď raz s Caminom začneš, nedokážeš prestať...
Prejsť aspoň časť Svätojakubskej cesty odporúčam každému z vás.
Čitateľka Halmešského Hlásnika

😊
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Škola

Čo nové v škole?
Či chceme, či nechceme, ďalšie zvláštne obdobie je za nami a nik netuší, koľkou zvláštnosťou
nás zahrnie to, čo nás iba čaká. Aj s takýmto pocitom sme nastupovali do nového školského roku
2021/2022. Bol už oveľa pokojnejší, no predsa stále pani korona sliedivo a plaziac sa obmotávala
múry našej školy. Hoci sa mnohé deti vystriedali v domácej karanténe, našťastie to vždy vyšlo tak,
že sme našu drahú matičku školičku zatvárať nemuseli.

Kým bolo pekné jesenné počasie, strávili sme čo
najviac času v prírode. Napríklad prechádzky po náučnom chodníku, na ktorom sme si vypočuli aj nádherné rozprávky. Alebo niektorí sa zúčastnili peknej túry
na Geldek. A keď sa dalo, aspoň na ihrisko, či školský
dvor. S blížiacim koncom jesene sa postupne vytrácala
peknota jesennej poézie a zahaľovala nás sychravosť,
16

ktorá je typická pre november. V Deň vojnových veteránov počasie nebolo vľúdne, no aj tak sme sa všetci
vybrali klásť vence. V kútiku duše sme sa tešili, že žijeme v mieri a o vojne počúvame len ako o strašiakovi,
ktorý sa nás netýka a ani nikdy týkať nebude. Neprešiel dlhý čas a slovo vojna a vojnový konflikt počúvame
z každej strany. A preto je veľmi dôležité, aby naše deti
chvíle strávené v škole a aj mimo nej prežívali čo najobyčajnejším životom, ktorý je plný pokojných bežných
situácií. Ako sme napríklad spoločne prežívali pokojné predvianočné obdobie s dielničkami, vystúpením,
besiedkou, pytagoriádou, Všetkovedkom. Teraz si o to
intenzívnejšie uvedomujeme, aké krásne je len tak si
vyrábať pekné vecičky, stavať zo stavebníc, písať, čítať,
počítať, cvičiť, spievať, tancovať. Aby nás to hrôzostrašné slovo na 5 písmen nestrašilo, rozhodli sme sa počas marca pohrúžiť do kníh. Kniha je čarovné miesto,
kde sa každý z nás aspoň na okamih môže stať kým len
chce a byť na mieste, po ktorom túži. A to nielen deti.
I my dospelí. A keď z tej fantazijnosti opäť vhupneme
do reality, všetci pevne veríme, že budeme v krajine,
našom krásnom Slovensku, ktoré bude súčasťou celého guľatého sveta, kde vládne pokoj, mier, láska a dobro medzi ľuďmi. A takto šťastní a spokojní budeme
očakávať príchod jari a Veľkej noci.
číslo 1-2022

Škola

Voľba riaditeľa ZŠ v Jablonci
Riaditeľkou Základnej školy (ďalej ZŠ) je Mgr. Štěpánka Oscitá, ktorá bola do funkcie riaditeľa
školy menovaná dňa 13. 08. 2016 na obdobie piatich rokov. Päťročné funkčné obdobie jej končilo 12. 08. 2021. V zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vymenúva riaditeľa na dobu funkčného obdobia (5 rokov) zriaďovateľ školy na základe návrhu
rady školy po výberovom konaní.
Obec Jablonec, ako zriaďovateľ ZŠ, vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa ZŠ v Jablonci. Oznam
bol zverejnený na webe obce 5.5.2021, úradnej tabuli obce a v tlači My Pezinsko č. 18/2021 7. mája
2021. Do výberovej komisie obec delegovala svojho
zástupcu p. Helenu Mackurovú. Do výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka. Rada školy pri
Základnej škole v Jablonci vyhlásila výberové konanie na riaditeľa ZŠ na 17. júna 2021. Členmi výberovej
komisie boli predsedkyňa Rady školy RNDr. Monika
Halmová, Mgr. Martina Sabová, Ing. Jana Počuchová,
Slávka Ochabová, Helena Mackurová, Mgr. Svetlana
Biskupič Čikelová – zástupca Štátnej školskej inšpekcie a Mgr. Martin Jasenský – zástupca Okresného
úradu Odbor školstva.
Výberové konanie, ktoré sa konalo 17.06.2021
a prebiehalo prezentáciou vlastnej koncepcie rozvo-

ja školy a formou rozhovoru s uchádzačkou. V rámci
prezentácie upozornila okrem iného aj na skutočnosť, že pribúda viac detí a kapacita školy nie je dostatočná. Chýbajú aj sociálne zariadenia, telocvičňa.
Najväčším problémom podľa názoru uchádzačky
bude získanie financií na prípadnú prestavbu, nadstavbu alebo výstavbu podkrovia, čím by sa rozšírila
kapacita Základnej školy. Na základe výsledkov výberového konania navrhla Rada školy zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľky Základnej školy
v Jablonci uchádzačku Mgr. Štěpánku Oscitú. Obec
Jablonec gratuluje p. Mgr. Štěpánke Oscitej k úspešnému absolvovaniu výberového konania a želáme
jej veľa síl pri jej záslužnej práci. Vyslovujeme aj poďakovanie za doterajšie vedenie Základnej školy.
Svoju prácu si odvádza vynikajúco, o čom svedčia aj
úspechy žiakov v ďalšom štúdiu.

POHYBOM KU ZDRAVIU
V júni 2021 sa podarilo vybudovať exteriérové fitnes na Splave. Projekt POHYBOM KU ZDRAVIU finančne
podporila Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, Obec Jablonec a Občianske združenie Zelený Jablonec. Bez finančnej pomoci REVIA a OZ Zelený Jablonec by tento projekt nebol zrealizovaný, preto patrí týmto organizáciám
veľké ĎAKUJEM. Veľká vďaka patrí poslancom obecného zastupiteľstva a občanom, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii: Pavol Mackura, Andrej Jarábek, Alexander Hagara, Matej Horváth, Ján Meszároš, Matej Meszároš,
Marek Harnúšek, Matúš Bilčík. Vytvorením exteriérovej fitness zóny sa zvýšila návštevnosť a hlavne atraktívnosť
náučno-poznávacieho chodníka, ktorý slúži na oddych, prechádzky, rekreáciu a po inštalácii strojového vybavenia
aj na športové využitie a spríjemnenie voľnočasových aktivít občanov Jablonca a návštevníkov nášho chodníka.

číslo 1-2022
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Škôlka

Projekt „PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY” dokončený

Vízia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Pôdorys 1.NP- dostavovacie p
EXISTUJÚCI SKLAD

Starosta obce a poslanci
obecného zastupiteľstva predstavujú dokončený projekt s navýšením kapacity MŠ na 70 detí.
V roku 2016 bola kapacita MŠ 23
detí. Kompletnou rekonštrukciou a nadstavbou sme dosiahli
kapacitu MŠ 50 detí. V súčasnosti je v materskej škole umiestnených 56 detí. Vzhľadom na
plán výstavby nových rodinných
domov v obci je nevyhnutné
opätovne pristúpiť k rozšíreniu
materskej školy. Začiatkom mája
bude tento projekt podaný formou žiadosti o dotáciu. V súčasnosti sa spracováva aj projekt
rozšírenia základnej školy.
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číslo 1-2022

Škôlka

Ako sa majú škôlkari?
Aj keď ešte stále zažívame ťažké obdobie poznačené pandémiou, deti v materskej škole napriek
tomu pracujú v bežnom výchovno-vzdelávacom procese.
Novinkou pre deti, ktoré dosiahli k začiatku školského roku 5 rokov je, že po prvýkrát plnia povinnú
školskú dochádzku. V našej materskej škole máme 18
takýchto detí. Deti sa v tomto veku zdokonaľujú v gramotnostiach a vďaka rôznym aktivitám sa pripravujú na
vstup do základnej školy. Podporovali sme u nich rozvoj motorických zručností, logické myslenie, matematickú a jazykovú gramotnosť...
Napriek opatreniam, ktoré nás obmedzovali v spoločenských aktivitách, ktoré sa bežne konali v materskej škole sme s deťmi nezaháľali.
Na jeseň sme veľa času trávili v prírode. Chodili na
vychádzky po náučnom chodníku, vychádzky k záhradám a samozrejme v našej priestrannej školskej záhrade. Deti spolu s rodičmi maľovali v školskej záhrade
svetlonosov.

Zimné obdobie sme otvorili príchodom Mikuláša
s čertom a anjelom. Pre rodičov sme pripravili vianočné
predstavenie online.
číslo 1-2022

Ak nám príroda dopriala trošku snehu- deti využili
pobyt vonku sánkovaním, stavaním snehuliaka a šantením na snehu. Starali sme sa o vtáčiky, pre ktoré sme
zhotovili kŕmidlá, ktoré deti zavesili do voľnej prírody.
Na fašiangy si deti vyrobili masky a zabávali sa aj za
spevu piesne „Fašiangy, Turíce...“
Teraz sa už tešíme na prvé jarné lúče, prebúdzajúcu
sa prírodu a jarné aktivity ako sú napríklad aj veľkonočné sviatky a s nimi spojené tradície – maľovanie vajíčok,
pletenie korbáčov, piesne, básne...
V mesiaci apríl deti potešíme divadlom spolu s deťmi so základnej školy „Kapitán Kotvička“ od p. Žáka.
Pevne veríme, že sviatok našich mám „Deň matiek“
oslávime spoločným vystúpením a koniec roka si spestríme výletom a rozlúčkou s predškolákmi. Kolektív MŠ
19

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v obmedzenom režime
V dobe, kedy celú spoločnosť ovplyvňuje pandémia covid 19, nebolo možné naplno rozvinúť naše
obvyklé aktivity. Zároveň však počas roka, v jarných a letných mesiacoch, sa zdalo, že nám svitá na
lepšie časy. A tak sa počas tejto doby podarilo zorganizovať, alebo zúčastniť sa, niekoľkých zaujímavých podujatí.
Už v máji sme sa zúčastnili dvoch brigád. Jednej - na
úprave okolia vyhliadkovej veže a druhej - na úprave
okolia kostola. Staré a škaredé porasty sme odstránili
pôdu upravili a vysadili nové. Vďaka našim členom sa
tento priestor skrášlil.
Najväčším a najzaujímavejším podujatím bola júnová vínna cesta „Vinári od Gidry“, na ktorú sa naši členovia už vopred tešili. Vzhľadom na opatrenia sme si
akciu naplánovali v exteriéri, na opekačke pri potoku.
Potom sme priamo v akcii navarili už tradične chutnú
fazuľovicu a napiekli naše legendárne langoše, na ktoré padlo tridsať kilogramov múky. Tím fazuľovice viedla
naša najlepšia kuchárka, Milka Radimáková. Účastníci
mohli priamo na mieste sledovať šikovné ruky našej
hospodárky Majky Orlickej, ktorá cesto na všetky langoše vlastnoručne zamiesila. Ako poďakovanie všetkým aktívnym účastníkom sme pre nich zorganizovali
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posedenie pri husacine. Takouto formou sa, už prakticky pravidelne, odvďačujeme tým našim členom, ktorí
priložia ruku k dielu počas najväčších akcií, kde je potrebné obetovať svoj čas, sily a um.
Mesiace júl a august ponechávame väčšinou voľné, bez podujatí a schôdzí. Dávame tak našim členom
priestor, aby sa mohli venovať svojim vnúčatám, rodine,
rodinným podujatiam a letným aktivitám. Cez to všetko
sme prijali pozvanie od ZO JDS Budmerice na spoločné
aktivity. Máme s nimi už dlhodobo dobré vzťahy. A tak
sme sa na pozvanie zúčastnili dvoch ich podujatí. Jedným z nich bol autobusový zájazd do Starej Bystrice,
kde sme si pozreli jediný slovenský orloj, previezli sme
sa na historickej železničke Vychylovke a pozreli sme
si skanzen s dobovými obydliami. Na spiatočnej ceste
sme sa zastavili v Terchovej a v Žiline. Druhým podujatím bola oslava 20. výročia ZO JDS v Budmericiach,

Jednota dôchodcov
v priestoroch Gazdovského dvora, ktorej sa zúčastnilo
niekoľko našich členov. Pohostenie, občerstvenie, živá
hudba a rozhovory s priateľmi prispeli k peknému neskorému júlovému popoludniu.
11.11.2021 o 11:11 hodine sme si pripomenuli koniec prvej svetovej vojny. V tento deň zároveň spomíname na obete a utrpenia vojen. Pri pamätníku pred
kostolom sa stretlo niekoľko našich členov i s ďalšími
občanmi a školákmi našej obce. Po príhovoroch sme k
pamätníku položili veniec z červených makov, ktoré sú
symbolom tohto dňa a zapálili sme sviečky.
V tomto roku sme však zaznamenali aj dve smutné udalosti. Dvaja naši členovia nás už strážia z toho
druhého brehu, na ktorom sa raz všetci stretneme. Milka Ochabová a Jožko Mrva, odpočívajte v pokoji. Budete nám chýbať.

číslo 1-2022

Čo povedať na záver. Viem, že nie vždy a nie každý je
s prácou výboru spokojný. Viem to z rečí, ktoré sa občas
šíria obcou. Tie však ničomu a nikomu nepomôžu. Ocenil by som preto, aby sme si svoje problémy riešili na
našich schôdzach (ak nám to pandemická situácia dovolí). Všetko je riešiteľné a to, čo je problematické, vie
členská schôdza nastaviť tak, aby sme boli všetci, alebo
aspoň väčšina, spokojní. Ja, ako predseda, tiež nie som
neprístupný a kedykoľvek som ochotný s vami hovoriť.
Kontakty na mňa máte.
Prajem všetkým našim členom, ale aj všetkým občanom našej obce, aby ste vianočné sviatky a celý budúci
rok prežili v pokoji, v kruhu svojich blízkych a verím, že
až nastanú zasa teplejšie dni, zmiznú aj obmedzenia
a naša činnosť bude opäť zaujímavejšia.
Ľudovít Orlický, predseda
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OZ Chrobáčiky

Úspešný rok s Chrobáčikmi
Milé Chrobáčiky, rodičia, deti a priatelia,
opäť máme za sebou rok, počas ktorého sme síce
nedokázali naplniť všetky naše a Vaše plány, sny a túžby,
avšak aj napriek tomu môžeme byť vďační za niekoľko
nezabudnuteľných zážitkov a skvelých úspechov
.
Medzi naše úspechy rozhodne patria zamestnanecké grantové programy, do ktorých sa každý rok snažíme zapájať s našimi projektami a víziami o zveľaďovaní
materskej školy, jej okolia, ale i iných častí našej obce,
ktoré sú v našej obci a sú tu pre všetkých.
Vďaka získanému grantu vo výške 1 000 Eur od Nadácie Volkswagen Slovakia a vďaka pomoci od obce
Jablonec sme sviatok práce, teda 1. mája 2021, mohli
slávnostne otvoriť posedenie pod altánkom na Vyhliadkovej veži v Jablonci, ktoré odvtedy neraz skvelo
poslúžilo na spoločenské akcie počas leta, ale aj na oddych pre turistov a veríme, že tak bude slúžiť aj naďalej.

😊

Rovnako v rámci Prečítaného leta sme sa spoločne vybrali Po stopách knižných hrdinov, kde menšie
i väčšie deti mohli využiť svoje poznatky zo známych
a úspešných detských kníh, a tak vyriešiť záhadu, kto sa
skrýval za zmiznutím knižných hrdinov.
Prečítané leto s Chrobáčikmi sme ukončili Rodinným piknikom, kedy sme si užili príjemné popoludnie
s knihami a spoločenskými hrami.
Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým za aktívnu účasť na Prečítanom lete 2021
a kto vie, možno si to tento rok zopakujeme
Úvodom nového školského roka sme sa mali možnosť opäť stretnúť, tento krát pri príležitosti otvorenia
Rozprávkového lesa v Jablonci, na ktorý sme získali
grant v úžasnej výške 2 500 Eur od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Program tohto krásneho slnečného popoludnia bol
jasný a odštartoval ho náš obľúbený Martin Žák a divadlo Agapé s nápaditým príbehom O kapitánovi
Kotvičkovi. Deti sa do príbehu veľmi aktívne zapájali
a bolo jasné, že ani oni, ani my, sme si lepší program na
otvorenie Rozprávkového lesa nemohli želať
. Keď
Kapitán Kotvička spolu s deťmi našli najväčší poklad,
prišiel čas na samotné slávnostné otváranie.
Rozprávkový les, resp. Halmešský rozprávkový
chodník, sa rozprestiera na náučnom chodníku v Jablonci a zdobí ho 5 online audio príbehov s piesňami
a motivačnými prvkami na 5-tich informačno-rozprávkových tabuliach s umeleckými kresbami.
Všetci sme si spoločne tieto príbehy vypočuli, niečo
dôležité sa pri nich naučili a tak si tento krásny deň do

🙏😉

Minulé leto a letné prázdniny sme trávili spolu s knihou v ruke, nakoľko sme sa zapojili do krásného projektu Prečítané leto 2021, ktorého hlavnou myšlienkou
bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť a význam čítania
kníh aj počas letných prázdnisn.
Každý týždeň sme Vám priniesli jednu tému a s ňou
spojené tipy na knihy, aktivity, či výlety, ktoré ste mohli
absolvovať s deťmi vo svojom voľnom čase.
Do čítania sme sa samozrejme zapojili tiež a na
dvoch stretnutiach – Čítame si s Chrobáčikmi, si deti
mohli vypočuť rôzne príbehy z knižiek, či prezrieť si veľké množstvo ďalších kníh v rámci témy daného týždňa,
niečo si vyrobiť, nakresliť, či vyfarbiť.

📚
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😊

😊

😍

číslo 1-2022

OZ Chrobáčiky
grant bol od DM Drogerie Markt
prostredníctvom Nadácie Pontis
vo výške 2 500 Eur s názvom Poznávanie prírody zábavou. Vďaka grantu sa nám podarilo zakúpiť a osadiť
2 náučné ekotabule, pri ktorých si
deti aj dospelí môžu spríjemniť čas
na prechádzke náučným chodníkom
a niečo nové sa pri tom aj naučiť.
Za realizáciu tohto projektu patrí
obrovské Ďakujeme našej členke
Karin Vargovej, ktorá ako zamestnanec DM Drogerie Markt tento
projekt podala a následne spolu s
dobrovoľníkmi dostala do finálnej
podoby, ktorá zdobí náučný chodník v Jablonci.
Na konci roka 2021 sme sa ešte
rozhodli, po komunikácii s pani riaditeľkou MŠ Jablonec, zakúpiť do
MŠ Jablonec germicídny žiarič,
aby sme aspoň trošku dopomohli
udržiavaniu zdravia detí v škôlke
a zamedzeniu šírenia vírusov. Veríme teda, že bude dobre slúžiť
a zo škôlky bude počuť iba radosť
a smiech zdravých detí
Touto cestou by sme Vás ešte
chceli veľmi pekne poprosiť
o našu podporu formou poukázania 2 % zaplatenej dane.
Každú takúto pomoc, finančnú
aj nefinančnú, si nesmierne vážime
a ako môžete vidieť, tak v uplynulom roku to stálo za to a naše túžby
premieňať Vašu podporu a pomoc
na detskú radosť a úsmev na tvári
sa stali skutočnosťou
S veľkou radosťou to všetko pre
naše deti robíme a len vďaka Vám
a Vašej podpore to robiť môžeme,
takže Vám patrí veľké ĎAKUJEME!

🤗

😊🍀

🍎🍏

sýta užili… A na konci na všetky deti
čakala sladká zdravá odmena.
Halmešský rozprávkový chodník považujeme za krásne dielo,
za ktoré vďačíme v prvom rade
Nadácii Volkswagen Slovakia
a zamestnancovi VW Martinovi
Švorcovi, nakoľko bez ich finančnej
podpory by to nešlo.
No rovnako veľká vďaka patrí aj
pánovi starostovi Slavomírovi Pociskovi a obci Jablonec za všetku
materiálnu i nemateriálnu podporu, ďakujeme aj Martinovi Žákovi
a jeho tímu za realizáciu rozprávok a za úžasné predstavenie
.
A v neposlednom rade patrí veľká
vďaka aj všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa spolupodielali na výrobe
tohto krásneho projektu. ĎAKUJEME!

🙏

😊

❤

číslo 1-2022

Ku koncu roka nás čakali ešte
2 príjemné aktivity. Jednou z nich
bolo opäť skrášľovanie škôlkarskej
záhrady, nakoľko vďaka grantu od
Nadácii BVS vo výške 500 Eur sme
v záhrade škôlky vysadili staré odrody ovocných stromov, pôvodné
slovenské dreviny, trvalky aj ovocné
kríky. Veríme, že táto výsadba prinesie v budúcnosti nie len oku lahodiaci pohľad, ale podporí aj vzťah detí
k prírode a možno trošku aj zaplní
brušká veľkým spektrom vitamínov.
Za možnosť realizácie vďačíme Nadácii BVS a za samotnú realizáciu
patrí vďaka členom OZ Chrobáčiky, ale i ďalším rodičom detí z MŠ
Jablonec a pánovi starostovi Slavomírovi Pociskovi. ĎAKUJEME!
Ďalším a posledným projektom
v roku 2021, kde sme úspešne získali

🤩

😊

🙏❤

Veríme, že aj tento rok nás čaká
množstvo príjemných aktivít, projektov, stretnutí, a že sa v zdraví
čoskoro na niektorom uvidíme. Už
teraz sa na Vás tešíme.
OZ Chrobáčiky pri MŠ v obci
Jablonec

🤩🤗❤
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Fašiangová kapustnica

Fašiangová kapustnica rozvoňala našu obec
Fašiangové zvyky na Slovensku tvoria pestrú paletu rôzne ladených obradov, sprievodov a stretnutí
miestneho spoločenstva. Tí skôr narodení si určite pamätajú, že práve počas tohto obdobia, ľudia vo
svojich príbytkoch organizovali zabíjačky, rôzne hostiny, či zábavy.
V Jablonci už tradične oslavujeme fašiangy aj varením
kapustovej polievky. 19. februára sa uskutočnila súťaž vo
varení najchutnejšej kapustnice. Sedem prihlásených
tímov sa pochválilo svojou pohostinnosťou. Použité suroviny, vône, vizáž a chute navarených kapustníc sa rôznili, a aj preto sa starosta obce Slavomír Pocisk rozhodol
oceniť každú z nich. Jednotlivé tímy získali za svoju účasť
diplom i chutné vínka. Návštevníci neodišli hladní a mohli
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si vychutnať tú - ktorú kapustovú polievku, ako i chutné
zabíjačkové špeciality, ktoré prichystal poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Andrej Jarábek. Zamestnankyne
obecného úradu sa zase postarali o dobre fungujúci bufet. Sprievod v maskách – maškare, či fašiangový detský
karneval v kultúrnom dome síce tohto roku z dôvodu protipandemických opatrení chýbali, no veríme, že za rok už
obdobie fašiangov oslávime so všetkým ako sa patrí .

😊

číslo 1-2022

Usilovní Jablončania

Usilovní Jablončania so srdcom
pracovali pre svoju obec – fotogaléria

číslo 1-2022
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Usilovní Jablončania
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číslo 1-2022

Usilovní Jablončania

Ďakujeme!
číslo 1-2022
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Spoločenská kronika

KALENDÁR SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ ROK 2022
APRÍL
2.4.2022
od 14:00 do 20:00 hod.

Degustácia vín
na Vyhliadkovej veži
v Jablonci
23.4.2022
stretnutie o 9:00 hod. pred OÚ

4.6.2022
od 14:00 do 20:00 hod.

Degustácia vín
na Vyhliadkovej veži
v Jablonci
13. – 19.6.2022

Výstava korytnačiek
Spoločenský dom

Obecná brigáda
– Deň Zeme
MÁJ
7.5.2022
od 14:00 do 20:00 hod.

Degustácia vín
na Vyhliadkovej veži
v Jablonci
14.5.2022

Zber veľkoobjemového
odpadu a elektroodpadu
JÚN
4.6.2022
od 9:00 do 13:00 hod.

24.7.2022

Hodové slávnosti
9:00 hod. sv. omša v kostole Márie
Magdalény, 17:00 hod. fut. ihrisko
– futbalový zápas výber Jablonca –
starí páni Cífera

AUGUST
6.8.2022
od 14:00 do 20:00 hod.

25.6.2022
od 12:00 do 21:00 hod.

Vinári od Gidry

Degustácia vín
na Vyhliadkovej veži
v Jablonci

JÚL

SEPTEMBER

2.7.2022
od 14:00 do 20:00 hod.

3.9.2022

Degustácia vín
na Vyhliadkovej veži
v Jablonci
23.7.2022

Hodové slávnosti
20:30 hod. koncert skupiny David
Band, 22:00 skupina Exil

Deň otvorených dverí
v MŠ pre nové detičky
v škôlke
3.9.2022
od 14:00 do 20:00 hod.

Degustácia vín
na Vyhliadkovej veži
v Jablonci

Deň detí na futbalovom
ihrisku
Spoločenská kronika
Narodili sa: Ľuboš Borovka, Nikolas Perinay, Emily Kulifajová, Adrián Sivoň, Mia Mikolajčíková, Mia Škrabáková, Leonard Okruhlica, Agáta Stojkovičová
Opustili nás: Blažena Artmanová, Jozef Mrva, Eva Baničová, Kamil Nemčovič, Jozef Černík, Miroslav Šaškovič, Rozália Kolembusová, Irena Šaturová, Ondrej Krasňan
Jubilanti (z dôvodu nového predpisu „GDPR“– ochrana osobných údajov uvádzame len všeobecný prehľad jubilantov v období od 1. 4. 2021 do 31. 3.2022): Zuzana Čajkovičová, Martin Smák, Andrea Černíková, Jaroslav
Šottník, Emília Danicsová, Peter Horváth, Marek Fekete, Vladimír Izakovič, Alexander Hagara, Janka
Kašová, Emil Hornáček, Vladimíra Komorovská, Peter Komár, Róbert Krajčovič, Ivana Komárová, Peter
Lukačovič, Marian Kulifaj, Jana Planková, Oľga Leššová, Miroslav Polakovič, Pavol Polakevič, Ladislav
Švorc, Anton Roman, Jana Valachová, Richard Ružek, Ján Mikovčák, Štefan Sabo, Ľubomír Novosedlík,
Drahomír Sivák, Alica Remšíková, Oľga Siváková, Ľudmila Sabová, Mária Čechovičová, Ján Banič
V mene redakcie Halmešského Hlásnika prajeme všetkým našim jubilantom všetko najlepšie, hlavne pevné
zdravie, šťastie a radosť do života. Gratulujeme!
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