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Víťazka Slovenského pohára
je z Jablonového!
Iba 5. ročná Chiara Ághová, ktorá trénuje v Karate klube ZOKU sa stala víťazkou Slovenského pohára karate v kategórii karate-agility. Víťazom Slovenského pohára sa môže
stať iba pretekár, ktorý sa zúčastní 3. kôl Slovenského pohára detí a žiakov a získa vo
svojej kategórii najviac bodov.
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Karate klub ZOKU vedú manželia Kotekoví z Jablonového v telocvični ZŠ Lozorno.
Klub sa pravidelne zúčastňuje domácich
aj zahraničných súťaží, organizuje klubové
akcie a spolupracuje aj so športovým psychológom. Členovia mali možnosť zúčastniť
sa napr. diagnostiky pohybového talentu
a čaká ich ešte športový ZOKU deň určený
pre všetkých členov a ich rodičov. V júni preveria skúšky technickej vyspelosti všetkých
bojovníkov, či počas celého roka pravidelne
trénovali a budú si tak môcť viazať novú farbu opaskov.

***

Viac o Chiariných úspechoch a klubových
akciách sa dozviete napr. na FB stránke: Karate klub ZOKU

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Vítanie detí
„Vitaj nám na svete dieťatko krásne,
Tvoj príchod znamená radosť a jas,
zo šťastia rodia sa najkrajšie básne,
ktoré ti napíše život a čas.
Život je dar, čriepky šťastia malé,
treba si ho vážiť a ľúbiť neskonale“.

1. kolo Slovenského pohára sa konalo vo februári 2019 v Trenčíne, 2. kolo bolo v marci
2019 v Myjave a posledné 3. kolo sa uskutočnilo v apríli 2019 v Starej Ľubovni. Na
každom Slovenskom pohári sa zúčastnilo
viac ako 52 klubov z celého Slovenska s viac
ako 500 pretekármi a 1000 štartami v jednotlivých kategóriách! Chiare sa na všetkých
takto obsadených turnajoch podarilo zabehnúť dráhu perfektne a na každej súťaži
stála na stupienku víťazov, čím sa stala vo
svojej kategórii Víťazkou Slovenského pohára 2019. Svoje ocenenie v podobe pohára si
prevzala na Majstrovstvách Slovenska detí
a žiakov, ktoré sa konali 11. mája 2019 v Poprade.

Na Majstrovstvách Slovenska v Poprade
sa Chiara vo svojej kategórii umiestnila na
4. mieste.
Chiara je tiež Majsterkou Bratislavy v sezóne 2018/19 vo svojej v kategórii.
A čo to vlastne je „karate-agility“?
Disciplína „karate-agility“ je dráha s prvkami karate, určená na rozvoj koordinácie
a rýchlosti u detí od 5.rokov. Je to zároveň
prvá disciplína karate, prostredníctvom ktorej
sa deti zoznamujú so súťažným prostredím.
Chiara si v budúcom školskom roku bude
môcť vybrať k súťažnej disciplíne karate-agility, či sa bude venovať tréningu kata
(súborné cvičenie) alebo kumite (športový
zápas).

Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky
a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko.
Obec Jablonové opäť omladla, pribudlo
nám v minulom roku 15 nových občiankov.
Ich uvítanie sa uskutočnilo dňa 5. mája 2019
v obradnej miestnosti obecného úradu.
„Život vám doprial najväčší zázrak a prichádzate k nám so svojimi najvzácnejšími
pokladmi – novonarodenými deťmi“, týmito
slovami sa prihovoril pozvaným rodičom
starosta obce Ing. Ondrej Uhliarik. Následne
najmladší Jabloňáci boli slávnostne zapísaní
do pamätnej knihy a rodičom boli odovzdané peňažné poukážky a mamičkám kvetinky. Svojim milým programom ich pozdravili
i deti z materskej školy a žiaci zo základnej
školy. Po obrade bolo pre všetkých zúčastnených pripravené malé občerstvenie a slávnostný prípitok.
Rodičom prajeme veľa radosti z ich detí
a detičkám prajeme krásne a bezstarostné
detstvo.
(V.J.)

[1]

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Kniha – priateľka v každom veku
V rámci našej každoročnej akcie Čítanie osobností sme medzi nami 29. 3. 2019 privítali
tri milé panie z miestneho Seniorville, ktoré nám predstavili rozprávkové príbehy a dodali im zvláštne čaro. Čaro našich starých mám.

Naše pozvanie prijala pani Emília Minarská, Viera Baumanová a Helena Ondriášová
v sprievode mladej, milej Natálky Sadloňovej. Všetky tri dámy nám najprv prezradili
čo-to zo svojho života, porozprávali o svojej záľube ku knihám, ktorých za svoj život
prečítali nespočetné množstvo, a ktoré stále
tvoria súčasť ich života. Keď sa pustili do čítania, ktoré zvládli bravúrne, decká počúvali
so zatajeným dychom. Po prečítaní príbehov,
čakali na školákov súťažné úlohy v podobe
kvízu, výtvarné spracovanie a dotváranie daného príbehu. Rozhodnúť o víťazoch nebolo
však vôbec jednoduché.
Najlepším ilustrátorom sa stal náš prváčik
Šimonko Záriš, ktorý príbeh Tvrdohlavé prasiatko výtvarne spracoval do nádhernej podoby komiksu. Krásna práca Šimonko! V dotváraní príbehu Pichliačikov sen zažiarila
štvrtáčka Lucka Smreková, ktorá nám ukázala svoje pisateľské majstrovstvo. Lucka, len
tak ďalej! Raz si radi prečítame knihu, ktorú
napíšeš! V dotváraní príbehu nás tiež veľmi
milo prekvapil aj prváčik Ondrej Cinkanič,
ktorému patrí špeciálne uznanie za úžasné dotvorenie príbehu ako prváka! Ondrík,
rozvíjaj svoj talent, si super! V kvíze súťažili
štyri družstvá, v ktorých boli zastúpení žiaci
z každého ročníka. Bol poriadne napínavý
až do konca. Je neuveriteľné, koľko si decká
zapamätali z príbehu Šarkan Popletko. O víťaznom družstve sa rozhodlo až v treťom
rozstrelovom kole a aj to len s rozdielom pol
boda. Víťazmi sa stali Sofia Šarközyová (4. r.),
Barborka Kučinská (3. r.), Filip Piaček (2.r.)
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a Samko Horváth (1. r.). Moc blahoželáme,
ste šikulky!
Tradične, aj z našich školákov bola vybraná
čitateľská osobnosť, ktorá čítala škôlkarikom –
bola to Lucka Smreková, vďaka ktorej sa škôlkarom krajšie zaspávalo. Ďakujeme Lucka!
Za kolektív ZŠ Barbara Tesariková

***
Dotvorený príbeh od Lucky Smrekovej, Pichliačikov sen:
....Ááá... To je to najlepšie ráno. Zobudil som
sa v posteli vyrobenej alebo skôr usmaženej
z lievancov. Bola plná lesného ovocia! Ocitol
som sa v raji! A najlepšie na všetkom bolo, že

Víťazná ilustrácia Šimonka Záriša.

som to všetko mohol zjesť. Zrazu som počul,
že na mňa z kuchyne kričí mamička: „ Pichliačik, vstávaj, máme na raňajky lievance!“
„Lievance!“ zvýskol som, zišiel dolu a na stole
bola asi metrová hora lievancov. „To je hotová
LIEVANIČKA!“ „Prestaň fantazírovať, Pichliačik!“ povedala mamička so smiechom......
Mňam, to bolo výborné! Celá LIEVANIČKA je
presťahovaná v mojom brušku. „Ďakujem za
raňajky, moja najúžasnejšia mamička. Idem
sa hrať von s kamarátmi.“ „Dobre, utekaj, ty
môj najúžasnejší synček“ súhlasila mamička.
Keď som vyšiel von, zamieril som na moju
obľúbenú čistinku, ktorá sa mi dnes stala
osudnou. Neuveríte, koho som tam stretol!
Stála tam krásna ježura Ihlička Stromčeková.
Ale, pozor, za ňou prichádzal aj nejaký jež.
Bol to môj nepriateľ Pazúr Ježovič. Okamžite
som živo (ale zároveň zdvorilo) prišiel k Ihličke. „Ahoj, Ihlička. Dnes ti tie nové šaty slušia,“
pochválil som ju. „Ó, ďakujem, Pichliačik, aj
tebe sa to dnes veľmi hodí,“ potešila ma Ihlička. „Ale, ale, počkaj, Pichliač, nie tak zhurta!“
zasiahol Pazúr. „Okamžite od nej odíď!“ Nedal som sa: „Tak to teda nie! Je moja!“ Potom
zasiahla Ihlička: „Ja som si už dávno vybrala
Pichliačika.“ Srdce mi búšilo od radosti a zrazu „Cŕŕn!! Pichliačik, vstávaj, ideme do školy!“
To bol iba sen?! Sklamane som vstal z obyčajnej postele.
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V hlavnej úlohe príroda
Vedeli ste, že v našej krásnej dedinke máme najstarší dub na Záhorí? Ani my sme nevedeli. Ale už vieme. Aj sme ho videli a živou reťazou odmerali. Potrebovali sme na to až šesť
našich školákov!

A zistili sme toho ešte viac. V rámci Dňa
Zeme sme sa vybrali do prírody. Do prírody,
ktorú máme len tu „za rohom“. Znie to celkom obyčajne, ale zážitok bol mimoriadny.
To, že prírodu je nutné chrániť, starať sa
o ňu a neznečisťovať ju, učíme deti už roky.

Tentoraz sme to zobrali z opačného konca.
Ukázali im, prečo je každý jej kúsok pre nás
dôležitý. Ukázali sme im, aká je príroda nesmierne múdra. Ukázali sme im, ako im je
v lese dobre.
Maminka Silvia Hálková pre nás 16. a 17.
4. zorganizovala zážitkové vyučovanie. Zabezpečila pre každého žiaka ďalekohľad,
pozorovací pohárik s lupou a svoj deň sme
začali pozorovaním škovránka. Počuli sme
jeho krásny spev, dozvedeli sa, kde hniezdi
a kde sa zdržiava.
V lese sme sa dozvedeli, že každý konárik,
či rastlinka tam nie je len tak, že všetko má
svoju úlohu. Už vieme, prečo slabší stromček
vyháňa lístočky skôr, než väčší strom. Že les,
ktorý tu máme je lužný les. Videli sme, chytili
a ovoňali jelšu, javor a iné stromy. Zistili sme,

Návšteva Obecného úradu

V rámci vlastivedného učiva sme jedno krásne slnečné predpoludnie navštívili nášho
pána starostu O. Uhliarika v priestoroch OÚ.

Pán starosta nás – tretiakov ZŠ milo prijal
v jeho kancelárii a venoval nám svoj drahocenný čas. Veľmi si toho vážime a chceme sa
mu touto cestou poďakovať. Žiaci si mohli
pozrieť priestory OÚ, a potom si sadli za zasadací stôl ako naši poslanci a kládli pánovi
starostovi rôzne otázky (týkajúce sa našej
obce), na ktoré sa svedomite pripravili. Bolo
to príjemné posedenie, kde sa žiaci dozvedeli veľa nových informácii. Keď sme im dali na
záver otázku: „Kto by chcel byť z nich v bu-

prečo je dôležitá mokraď, cítili jej vlhkosť
pod nohami. V zdanlivo obyčajne vyzerajúcej
mláke sme odobrali vzorku vody do pozorovacích pohárikov a videli, koľko v nej žije
organizmov – že to nie je len taká obyčajná
mláka. Pozorovali sme žubrienky i skokana,
ktorý z takejto žubrienky vyrástol. Dozvedeli
sme sa, že v mokradi je množstvo vzácnych
spoločenstiev, rastlinných i živočíšnych druhov. A tiež, že mokradí ubúda a tým ubúdajú
aj tieto vzácne druhy. Naučili sme sa zisťovať
vek stromov počítaním letokruhov, videli
o koľko strom za jeden rok zmohutnie. Napočítali sme dokonca aj viac ako 100 rokov!
Keď sme sa svojich žiakov pýtali, čo sa im
na tomto dni najviac páčilo, prevažovala odpoveď: „Ako sme behali v lese, ako voňal, ako tam
bolo dobre.“ A to je ono. Toto je základ. Toto je
krok k pochopeniu, že príroda je miesto, ktoré
máme radi, ktoré je pre nás nesmierne dôležité a oplatí sa zaň bojovať. Aby sme aj o niekoľko rokov takéto miesto na Zemi našli. Nehrá
totiž vedľajšiu úlohu, ale hlavnú.
Za kolektív ZŠ Barbara Tesariková

dúcnosti starostom?“, tak ani jedna ruka sa
nehlásila. Rýchlo zistili, že sedieť na takej
stoličke a mať na starosti celú našu obec
Jablonové nie je ľahké. A preto sme mu popriali ešte veľa energie, trpezlivosti a chuti
do práce.
Deti pri odchode dostali ešte sladkú odmenu a pán starosta od nás dve autentické
makety obce Jablonové, ktoré si vlastnoručne vyrobili v rámci projektu NAŠA OBEC
JABLONOVÉ.
Viera Tarová
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Deň matiek vo vyučovacom
procese
Výchovnovzdelávacie programy sú postavené tak, aby témy vyučovacích hodín boli čo
najviac prepojené so životom a aby sme vychovali nielen múdrych, ale aj sociálne cítiacich ľudí.
Vo štvrtom ročníku sme využili blížiaci sa
sviatok matiek, aby sme sa naučili čo najkrajší opis osoby na slovenskom jazyku.
Deti ukázali, že naozaj milujú svoje mamičky
a pozerajú sa na ne očami lásky.
Vybrala som niekoľko krásnych myšlienok
vašich detí o vás, milé mamy, mamky, maminy a mamičky.
Šimon okrem iného píše: „Má nádherné dlhé vlnité vlasy, veselé tmavohnedé oči
a ústa vykrojené do tvaru srdiečka.“ Veronika vyznala svoj obdiv nielen vlastnej mamine, ale aj Miške: „Ako všetky dnešné maminy, rada si pozrie internet, ale aj dobrý film

a rozprávky. Žije a pracuje v Závode, ale snaží
sa byť so mnou čo najviac. Dobre si rozumie
aj s Miškou, ktorá sa o mňa stará denne a venuje sa mi aj pri učení. Mám ich rada obe.“
Sofinka vidí svoju mamu ako krásnu mladú ženu, ktorá sa rada oblieka pekne, ale aj
pohodlne. „Mám ju veľmi rada, lebo je milá,
smiešna a dala by mi všetko na svete,“ zakončila svoju prácu Sofinka. Lujzičkin opis začína slovami: „Moja mama má nádherné meno
Anna..... Vždy ma hreje pri srdci, keď sa na
mňa usmeje.“ A ešte dodáva: „Vlastnosti má
úplne úžasné – je milá, múdra, skromná a súcitná.“ Lucka je naša triedna spisovateľka,
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tak som vybrala trochu viac z jej opisu. Píše:
„ Moja maminka je krásna. To si myslí každý
o tej svojej. Každá je výnimočná....... Tatino sa
asi zaľúbil aj do jej pieh, ktorých má zopár
na nose. So svojou výškou 176 cm by mohla
súťažiť o miss krásy. ...... má rada deti, hoci
my sme len dvaja s bratom. ...... Je starostlivou a obetavou mamou, ktorej záleží nielen na deťoch, ale aj na rodičoch, preto žijú
s nami v jednom dvore.“ Terezka si myslí, že
jej mama nie je vôbec ako ostatné mamy. „Je
to najlepšia mama, akú som mohla mať. Nevymenila by som ju za nič na svete.“ Podobne ani Vladka by nechcela inú mamku, hoci
tá jej niekedy veľa rozpráva. Vladke jej hlas
znie ako príjemná melódia....
Niektorí žiaci neradi píšu, ale všetci svoje mamičky milujú a pekne o nich hovoria.
Mama je skrátka nepostrádateľná bytosť.
Aj touto cestou želáme všetkým mamám
zdravie, pevné nervy a spokojnosť pri príležitosti sviatku matiek.

Anna Blanáriková

Športové aktivity seniorov
Dňa 20. mája 2019 sa 30 členov našej ZO Jednoty dôchodcov Slovenska zúčastnilo okresných športových hier, ktoré zorganizovala ZO JDS Záhorská Ves. Z uvedeného počtu sa
14 členov aktívne zapojilo v rôznych disciplínach v boji o medaily. Že ich snaha nebola
márna dosvedčuje zisk piatich medailí.

rý sa konal pod záštitou starostu obce Ing.
Ondreja Uhliarika bojovalo o pekné poháre,
venované starostom 64 hráčov. Víťazom sa
stala členka ZO Rohožník Margita Pratáková,
strieborný pohár získal Jozef Kopča zo ZO
Malacky a bronzový pohár získal náš člen
Ladislav Martinkovič. Blahoželáme víťazom.
Všetci si pochutili na výbornom guláši, ktorý
navaril Karol Petrík a pre dobrú náladu hudbu a ozvučenie zabezpečil Vladimír Kočan.
Ďakujem všetkým členom, ktorí pomohli pri
tejto veľmi vydarenej akcii.
Emília Prokopová, predsed. ZOJDS

Dve zlaté získali Peter Cvikel v behu na
100 m a Jana Pavlíčková v hode granátom
na cieľ. Dve strieborné medaily získali Mária
Cvikelová v stolnom tenise a Milan Knotek
v hode granátom na cieľ. Bronzovú medailu pridala Jana Pavlíčková v kope lopty do
malej bránky. Blahoželáme a ďakujeme za
peknú reprezentáciu. V rámci turistiky bola
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prehliadka obce a múzea ako i plavba kompou do Rakúska.
Súčasťou okresných športových hier bol
i III. ročník petangového turnaja, ktorý 5.
júna 2019 zorganizovala a uskutočnila naša
ZO v športovom areáli v Jablonovom. Celkove sa na akcii zúčastnilo takmer sto členov
z organizácií okresu Malacky. V turnaji, kto-
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Čistý chotár 2019

Ochrana mláďat

Dňa 30. 3. 2019 Obec Jablonové v spolupráci s PZ Jablonové organizovala už 9. brigádu
na vyčistenie Jablonovského chotára. Akcie sa zúčastnilo 73 brigádnikov z radov poľovníkov a ich rodinných príslušníkov, DHZ Jablonové a žiakov Základnej školy Jablonové
a ich rodičov.

V našej prírode prebieha obdobie, kedy prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcich zvierat a vtákov. Môže sa stať, že pri prechádzke
lesom či lúkou na niektoré z nich natrafíte.
Viete, ako sa v takejto situácii správať?
Mnohé mláďatá, najmä raticovej zveri u nás,
sú odkázané len na vlastné maskovacie sfarbenie. To, čo predátor nevidí, nepočuje a nezacíti, nemôže uloviť. Matka ich nakŕmi, zbaví
pachu a odloží. Zdržuje sa niekde nablízku
a svoje ratolesti dokáže ochrániť len pred primeranými predátormi. Mláďatá sú krátko po
narodení bezbranné a nepohyblivé. Odložené
jelenča nie je sirota a nie je ani choré. Len sa
pre hrozbu predátorov nehýbe a nepáchne.
Najlepšie je nechať ho na pokoji.

Historicky najväčšia účasť svedči o záujme
o čisté životné prostredie okolo nás. Najväčší
efekt vidíme vo výchove mladšej generácie
a to konkrétne žiakov miestnej základnej
školy. Jednak vymenili mobily a tablety za
pohyb na čerstvom vzduchu a jednak názorná ukážka čo sa robiť nemá má najväčší
efekt na ich budúce správanie. Brigádnici
vyzbierali okolie 4,5km ciest, 3,5km melioračných kanálov a remízok. Zloženie odpadu bolo rozmanité od pneumatík, drobného

stavebného odpadu, nábytku až po plastový
odpad, ktorý je pre prírodu a zver najhorší.
Počas brigády bolo pre všetkých brigádnikov
zabezpečené občerstvenie a spoločným obedom sa brigáda ukončila.
Na množstvo vyzbieraného odpadu sa
použilo 106 vriec, ktoré spolu s ostatným
odpadom naplnilo jeden veľkoobjemový
kontajner.
Všetkým zúčastnením v mene našej prírody a zveri ĎAKUJEME!
OcU a výbor PZ

Milí spoluobčania,
v mene celého DHZ Jablonové, by som sa
chcel poďakovať za Vašu účasť a podporu

na každoročnej Vatre. Aj napriek tomu, že
sa nám počasie vo večerných hodinách pokazilo, si myslím, že akcia sa ako taká podarila. Bolo čo piť, jesť, fanúšikovia hokeja
a dobrej hudby si tiež prišli na svoje.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať
aj našim členom za organizáciu a chod celého podujatia. Keby sme nespolupracovali
ako jeden tím, nič by sme nedokázali, a preto som rád, že my hasiči a hasičky držíme
spolu a pomáhame si navzájom.
V neposlednej rade by som sa chcel
v mene DHZ poďakovať sponzorom, pánovi
Robovi Balážovi, pánovi Marekovi Hurbanovi, pánovi Štefanovi Masarovičovi, firme BaM, a všetkým ostatným sponzorom ,
ktorí nám pomohli či už materiálne, alebo
finančne.
Tešíme sa na Vás opäť o rok.
Predseda DHZ
Jakub Horecký

Hasiči pre občanov

Pozor na kontakty
K vysokej úmrtnosti mláďat takmer všetkých
voľne žijúcich živočíchov človek prispieva aj
nepriamo. Všeobecne známa je napríklad skutočnosť, že srna už svoje mláďa neprijme, ak
na ňom priľne pach človeka. To platí prakticky
o všetkých zvieratách s mimoriadne vyvinutým čuchom. Oveľa menej je známe, že vtákom s ich málo vyvinutým čuchom nevadí, ak
vezmeme ich mláďa do ruky, ale ako živočíchy
riadiace sa najmä perfektným zrakom neobyčajne citlivo reagujú aj na tie najnepatrnejšie
zmeny v blízkosti ich hniezdiska. Veľké škody
spôsobuje blízkosť ľudí aj psov v okolí znášok
jarabice či bažanta, ale napríklad aj dlhodobejšie pozorovanie hniezd dravcov.
Platí teda, že najmä v období hniezdenia, na
jar a začiatkom leta, by sme sa mali v prírode
správať obzvlášť ohľaduplne a nemali by sme
narúšať upokojujúce ticho lesa. Najmä popoludní a podvečer sa všetky mláďatá lesa ukladajú na pokojný spánok a ich rodičia si môžu
trocha oddýchnuť, je lepšie dopriať zveri
v tejto dobe oddych a neplašiť ju nočnými prechádzkami. Majme na pamäti, že aj náš voľne
pobehujúci pes už tým, že odháňa rodičov od
ich mláďat, môže spôsobiť veľkú zvieraciu
tragédiu, keď obmedzuje vtáky hniezdiace na
zemi, zajace, srnčiu aj inú zver od ich rodičovských povinností. Ale pes a jeho majiteľ sa tiež
vystavujú ohrozeniu, najmä v lesných častiach
môžu dostať výprask od diviačice, ktorá si najviac bráni svoje potomstvo a v tomto čase je
agresívnejšia ako inokedy.
Preto Vás žiadame dodržujte tieto zásady:
1. nikdy sa nedotýkajte nájdených mláďat
2. nepúšťajte svoje psy na voľno
3. nesprávajte sa hlučne, rešpektujte nočný
oddych zveri
Ďakujeme za spoluprácu pri ochrane mláďat.
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...A huka a čaka... indiánsky
tanec láka...
...hymna indiánov, ktorí strávili 26. – 27. 6. 2019 indiánsku noc v materskej škole. Naháňali sa s lukmi a šípmi, lovili ryby, plavili sa po jazere Titicaca, bojovali s medveďom,
zažili nočnú skrývačku a v neposlednom rade aj hľadanie nočného pokladu..

„Ďakujem!“

Takto vyzerala rozlúčka – indiánska – pre
končiacich predškolákov a začínajúcich
prváčikov. Je to už tradičná akcia a tento rok
bola naozaj veľmi akčná a rušná, pretože do
základnej školy odchádzalo z tejto triedy až
20 detí. Odchádzali s diplomom, pokladom
a srdcom plným zážitkov a dobrodružstva.
V piatok 28. 6. 2019 sa konala oficiálna roz-

lúčka spojená s pasovaním detí na školákov
a záverečným programom.
Milé naše detičky, bude nám za vami veľmi
smutno, pretože ste boli úžasná trieda a prajeme vám zo srdca krásny vstup do sveta
učenia a vedomostí.
Vaše učiteľky
Ivetka a Evička

„Gašparko a čert“
„Kde bolo, tam bolo..“ Do Jablonového dňa 25. 4. 2019 zavítalo známe divadlo Stražan
s predstavením: „Gašparko a čert“. Škôlkari a školáci sa zrazu ocitli v čarovnej krajine
spolu s Gašparkom, Jankom a čertom. Spoločne s Gašparkom sme všetci prežili príbeh
o odvahe, hrdinstve, a o tom, že dobro víťazí nad zlom a strachom.
Predstavenie bolo zaujímavé nielen príbehom a obsadením, ale najmä bábkami,
kostýmami, kulisami, hudbou a hovoreným
slovom.
Na konci sa predviedli divadelné bábky
hrou na hudobných nástrojoch, s ktorými
sa zahrali i deti, čo bolo vtipné aj pre nás
starších. Určite sa tešíme i na ďalšie predstavenie a vo veľkom odporúčame vidieť
a navštíviť.
Kvetoslava Rusnáková
riaditeľka MŠ
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Ďakujem za:
• spoluprácu rodičom detí, za sponzorské
dary, voľný čas, ktorý ochotne venovali
svojim deťom v školskom roku 2018/19,
čím prispeli k bezproblémovému priebehu
akcií pripravovaných nie len pre deti, ale
i pre obec.
• sponzorské dary a za spoluprácu všetkým
priaznivcom materskej školy, za 2% daní,
ktoré ste venovali Občianskemu združeniu
Jablonovské včielky pri Materskej škole
Jablonové,
• Starostovi obce, zamestnancom OcÚ Jablonové a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu a starostlivosť o vnútorné i vonkajšie priestory materskej školy.
Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí nám
ochotne pomáhajú skvalitniť nielen výchovno-vzdelávací proces, ale i podmienky pobytu detí v materskej škole.
Kvetoslava Rusnáková
riaditeľka MŠ

„Tajomstvo
stromu“
Takto sa volala rozprávka, ktorú deti videli 24. júna 2019 v 3D prevedení sférického
kina. Do našej telocvične prišla veľká kopula, ktorá sa nafúkla a deťom premietli príbeh, v ktorom mali možnosť zoznámiť sa
s rastom a životom stromu s veľmi netradičným spôsobom. Príbeh o „Tajomstve stromu“ bol pre deti zaujímavý, poučný a príjemne sa pobavili. Už teraz sa tešia na ďalšiu
návštevu scénického divadla.
Mgr. Hodovancová Ľubomíra

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Nový
supermarket
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo má svoje prevádzky v piatich okresoch: Senica,
Malacky, Skalica, Myjava a Piešťany, kde prevádzkuje celkom 99 predajní, 1 reštauráciu
a 1 lahôdkarskú výrobňu. 11. apríla otvorila nový supermarket v Jablonovom. Vznikol
prestavbou a rozsiahlou rekonštrukciou doterajšej predajne potravín. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili zainteresovaní pracovníci Jednoty, zástupcovia dodávateľských firiem
i starosta obce Ing. Ondrej Uhliarik.

Predseda predstavenstva COOP Jednoty Senica Ing. Ivan Bzdúšek vo svojom príhovore
povedal, že supermarkety už nie sú len výsadou miest, ale dostávajú sa aj do obcí a to
nielen tých veľkých, ale i do menších. Doterajšia predajňa potravín v Jablonovom, ktorá je od roku 2002 súčasťou COOP Jednoty
Senica, vždy patrila medzi najlepšie v rámci
družstva. Za rok 2018 dosiahla tretiu najvyššiu produktivitu práce, v maloobchod obrate
sa umiestnila v prvej dvadsiatke a pravidelne

vykazuje kladný hospodársky výsledok, čo
pán predseda vysoko hodnotil. V závere poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o včasné
a kvalitné vykonanie stavebných, upratovacích a ostatných prác.
Pôvodná predajná plocha bola 135 m2,
dnes sa tu predáva na ploche 298 m2. Tiež
kolektív sa rozšíril na 10 predavačiek, funkciu vedúcej stále vykonáva Helena Kovaničová – skúsená, šikovná a zodpovedná vedúca.
Celý supermarket bol kompletne zariadený

novým obchodným zariadením. Boli tu nainštalované aj viaceré novinky ako napríklad informačný kiosk, kde si zákazník môže
overiť cenu i zloženie výrobku, hodnotu nákupov na svojej zákazníckej karte, pozrieť
si aktuálne letáky. A keď práve nepotrebuje
nič overovať, usmievajú sa na neho z monitoru bača s honelníkom. Takéto kiosky sú
už v niektorých jednotárskych supermarketoch inštalované a v krátkej dobe už budú vo
všetkých. Pri sortimente ovocia je tiež LED
televízor, ktorý aktuálne zobrazuje cenovo
zvýhodnený sortiment.
V deň otvorenia boli pre zákazníkov pripravené darčeky k nákupom a rôzne ochutnávky ako popradská káva, mäsové výrobky
Berto a samozrejme aj výrobky jednotárskej
Lahôdkarskej výrobne v Jablonici.
Kolektív hodlá i naďalej pracovať zodpovedne, svedomite, tak, aby tu zákazníci vždy
našli všetko, čo potrebujú, aby odchádzali
spokojní a radi sa sem vracali. Už prvým zákazníkom sa vo vynovenom obchode páčilo,
kladne hodnotili celý interiér, pekné priestory a viac tovaru v širšom sortimente.
Rozhodne teda možno povedať, že obyvatelia Jablonového dostali veľmi pekný veľkonočný darček.
Oľga Zlochová
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Predchádzanie vzniku odpadov
v domácnostiach
Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované. Na Slovensku sa v roku 2016 vyprodukovalo 1,95
milióna ton komunálnych odpadov (KO); teda odpadov, ktoré vznikajú u každého z nás.
Na každého obyvateľa tak pripadlo 359 kg odpadu. Kde končí KO? Dominantným spôsobom nakladania s KO je jeho skládkovanie. Na skládkach odpadov končí 66 % KO. Do
spaľovní odpadov putuje 11 % KO a v recyklačných závodoch a v kompostárňach končí
približne 23 % KO. Tento stav je v rozpore s päťstupňovou záväznou hierarchiou, ktorá
stanovuje poradie preferencií, ktoré sme povinní uplatňovať v oadpadovom hospodárstve. Na prvom mieste by sme sa mali snažiť, aby odpad vôbec nevznikol. Odpad, ktorého vzniku nevieme zabrániť, by sme mali vytriediť a využiť ako druhotnú surovinu
– recyklovať ho. Pokiaľ sa nedá recyklovať alebo je recyklácia málo prínosná, mal by sa
odpad energeticky zhodnocovať. Zneškodňovanie odpadu na skládkach odpadov by sa
malo používať čo najmenej. Prvé tri stupne hierarchie je možné napĺňať aj na osobnej
úrovni. Každý z nás teda môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov
a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované.

7 krokov na zníženie množstva
odpadov z domácnosti
1. Neplytvajme jedlom

2. Nekupujme zbytočné obaly

Medzi opatrenia na zníženie plytvania jedlom z domácností patria napr. plánovanie
si jedálneho lístka, písanie zoznamu chýbajúcich potravín, správne skladovanie
potravín, rozlišovanie dátumov uvedených
na obaloch potravín, príprava správnych
veľkostí porcií jedál. Viac informácií k tejto téme nájdete v samostatnom letáku „10
tipov, ako neplytvať potravinami“ uverejnenom na www.minzp.sk.

Nekupujme výrobky, ktoré sú zložito (napr.
vo viacvrstvových obaloch) – viacnásobne balené (napr. bonboniéra) alebo balené v nerecyklovateľných obaloch (obaly
z práškových polotovarov). Namiesto stolovej vody v PET fľaši uprednostnime pitie
vody z vodovodu alebo si vyrobme vlastnú
sýtenú vodu. Minerálnu vodu si načapujme
priamo z prameňa alebo si ju kúpme v sklenenej vratnej fľaši.
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Mlieko kupujme z automatov, ktoré prevádzkujú lokálni producenti mlieka. Načapujme si ich do vlastných fliaš, ktoré budeme opakovane používať. Nekupujme malé
balenia, uprednostnime väčšie balenia alebo koncentráty, kde vzhľadom k hmotnosti
samotného výrobku tvorí obal menšie percento.
Namiesto šampónov, tekutých mydiel,
sprchových gélov a kondicionérov v plastových obaloch používajme tuhé mydlá.
Uprednostnime také, ktoré sú vyrobené na
Slovensku a balené do jednoduchého papierového obalu. Ten sa dá ľahko zrecyklovať
alebo skompostovať.
Pracie gély, aviváže, tekuté mydlá atď. si
načapujme do vlastných obalov v špecializovaných predajniach s tzv. bezobalovou
distribúciou alebo vo vybraných bioobchodoch. Uprednostňujme nákup od miestnych
remeselníkov a pestovateľov, na trhoviskách a tržniciach alebo tzv. predaj z dvora,
kde si vieme nakúpený tovar zabaliť do
vlastných obalov.
V supermarketoch uprednostňujme nákup nebalenej zeleniny a ovocia pred balenou a slovenskú pred zahraničnou. V niektorých sú v ponuke aj nebalené oriešky
a orechy, ktoré si môžete navážiť do vlastných obalov. Hľadajme vo svojom okolí prevádzky s bezobalovou distribúciou alebo
využívajme internetový predaj do vlastných
obalov. Niektoré prevádzky nájdete na https://mapa.reduca.cz.
Nakupujme prednostne do vlastných
opakovane použiteľných obalov – do vlastnej plátennej tašky, sieťky, košíkov alebo
škatuľky.
Nahraďme plastové vrecká za plátenné,
ušité napríklad zo starých záclon.

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Mydlo na telo, šampúch na normálne vlasy, šampúch na jemné vlasy a kondicionér.

3. Odmietajme veci,
ktoré nepotrebujeme
Odmietnime bezplatne rozdávané rôzne reklamné predmety, letáčiky, perá a podobne.
Pri návšteve kaviarne alebo reštaurácie odmietnime jednorazovú slamku do nápoja,
keksík, medík alebo cukor v malom obale.
Označme si schránku nálepkou „Nevhadzujte reklamu“ a odmietnime reklamné letáky.
Všetky informácie o akciách si v prípade potreby nájdeme na webe. Oboznámte svojich
blízkych o svojich zásadách pri nakupova-

ní a poprosme ich, aby nás počas sviatkov
a výročí obdarovali v súlade s nimi. Ak
chceme obdarovať iných, uprednostnime
zážitky (lístky do kina, na koncert, tandemové paraglidingové lety...) pred hmotnými
darčekmi.

4. Vymeňme jednorazové veci
za opakovane použiteľné

Zadovážme si sklenenú alebo nerezovú
fľašu na nápoje, do ktorej si budeme nosiť
vlastnú vodu, čaj alebo kávu. Vyhnime sa

jednorazovým plastovým obalom. Nepoužívajme jednorazové holiace strojčeky, čistiace tampóny... Nahraďme ich opakovane
použiteľnými.
Ak máme malé deti, používajme moderné
bavlnené plienky namiesto jednorazových.
Okrem toho, že sú ekologickejšie, tak sú aj
zdravšie a lacnejšie. Mydlo na telo, šampúch na normálne vlasy, šampúch na jemné
vlasy a kondicionér.
Každý z nás môže prispieť k tomu, aby
sme produkovali menej odpadov a aby
vzniknuté odpady boli viac recyklované.
PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV v domácnostiach Vytlačené na 100 % recyklovanom papieri. Viac informácií o živote
bez odpadov nájdete na www.nulaodpadu.
sk. Tento leták pripravilo pre Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky
občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ.
Dámske jednorazové hygienické vložky
vymeňme za menštruačný kalíšok alebo
opakovane použiteľné plátenné vložky.
Vyhýbajme sa prevádzkam, kde používajú
jednorazové príbory a riad, nápojom z automatov, ktoré sú plnené do jednorazových
pohárov. Na festivaloch a podobných akciách si nechajte načapovať nápoj do svojho
obalu (napr. fľaše) alebo používajte opakovane jeden plastový pohár.
Neobjednávajme si jedlo, pizzu na donášku – predídeme vzniku znečistenia z dopravy, odpadu z obalov potrebných na prevoz a jednorazové servírovanie. Namiesto
jednorazových papierových obrúskov, utierok a vreckoviek používajme textilné, ktoré
sa dajú opätovne používať.
Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak vzniku zbytočných
nebezpečných odpadov.
Toner z tlačiarne a kopírky dávajme znovu naplniť.

5. Požičiavajme si veci

Využívajme viac knižnice, požičovne a rôzne iné verejné služby (napr. copy centrá,
práčovne). Nástroje a zariadenia potrebné
na príležitostné práce si prenajímajme alebo požičiavajme od susedov, známych alebo
v špecializovaných požičovniach. Požičať sa
dá už takmer všetko – oblečenie, náradie,
autá, knihy, rôzna technika, lyžiarska výstroj...
Ak máme funkčné veci, ktoré nepotrebujeme, môžeme ich ponúknuť na využitie
iným. Využime k tomu špeciálne kontajnery
(napr. na šatstvo a textílie), rôzne zbierky,
charitatívne akcie, bazáre, antikvariáty, webové stránky, centrá opätovného používania alebo k tomuto účelu vyčlenené priestory na zbernom dvore.
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6. Trieďme všetky odpady
Ak sme nedokázali predísť vzniku odpadov
alebo vec, ktorú sme dlhodobo používali
už doslúžila, odovzdajme ju na recykláciu.
Recyklácii predchádza dôkladné triedenie
odpadov už v domácnosti.
Trieďme všetky odpady, ktoré sa vo vašej
obci/meste dajú. Obce majú povinnosť zaviesť na svojom území triedený zber plas-

tov, papiera, skla, kovov, viacvrstvových
kombinovaných obalov na báze lepenky,
elektroodpadu, nebezpečných odpadov, použitých jedlých olejov, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu.
Využiť môžeme aj sieť výkupní druhotných surovín, spätný odber batérií, elektroodpadu a pneumatík priamo na predajných

miestach alebo kontajnery na textil... Informácie o miestnom systéme triedenia odpadov nájdete na webovej stránke vašej obce.

7. Kompostujme biologické odpady

Svojpomocne kompostujme svoje biologické odpady. Kompostovať sa dá na záhrade,
v školskej alebo firemnej záhrade, pri bytovom dome (tzv. komunitné kompostovisko), ale aj priamo v interiéri – v byte, v kancelárii alebo v triede (používa sa elektrický
kompostér alebo vermikompostér). Viac informácií o kompostovaní nájdete na www.
kompost.sk.

NA ZÁVER

Nechajte sa inšpirovať týmto letákom a nájdite všetky výhody, ktoré môžete získať
životom s minimom odpadov. Pripojte sa
k stále narastajúcemu množstvu ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aktívne spolu priložme ruky, čas a um
k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.
•••

Viac informácií o živote bez odpadov nájdete na www.nulaodpadu.sk. Tento leták pripravilo pre Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky občianske
združenie Priatelia Zeme – SPZ.
Jablonovské noviny, dvojmesačník pre obec Jablonové; EV 4743/13, ISSN 1339-2905. Vydáva: Obecný úrad Jablonové, Jablonové 197, 900 54
Jablonové, IČO: 00304808; tel.: 034/7787 132, e-mail: obecjablonove@obecjablonove.sk. Šéfredaktorka: Sidónia Rusnáková. Redakcia: Ondrej
Uhliarik, Emília Prokopová. Fotoredaktor: Peter Pavlíček. E-mail redakcie: jablonovskenoviny@gmail.com. Dátum vydania: 4. 7. 2019. Uzávierka ďalšieho čísla: september 2019. Tlač: ghstudio, Senica. Náklad: 550 kusov; nepredajné.
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FK Jablonové – hodnotenie sezóny
Zdravím všetkých fanúšikov FK Jablonové. Máme tu koniec sezóny
2018/2019, to znamená čas vyhodnotiť ako našim družstvám darilo.
Naši muži bojovali skvelo celú sezónu a vybojovali skvelé druhé miesto
v tabulke s počtom bodov 50. Prvý Láb nás
predbehol o 17 bodov, čiže postupuje do IV.
Ligy. Ale i napriek druhému miestu v tabulke, máme v klube najlepšieho strelca súťaže
Dominika Ferenčiča s počtom gólov 34.
Naša prípravka taktiež statočne bojovala
celú sezónu, žial skončila na predposlednom
mieste. Ale patrí im veľké uznanie za odvahu
a chuť bojovať proti skúsenejším družstvám.
Dňa 6. 6. 2019 sa konala členská schôdza
FK Jablonové, ktorej sa zúčastnilo zhruba 20
až 25 členov klubu. Na schôdzi sa diskutova-

Ročník 2018/2019
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ročník 2018/2019
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

lo o aktuálnej situácii v klube, plánovaných
projektoch, finančnej situácii, budúcnosti
klubu v súvislosti s počtami hráčov a hlavným bodom bola voľba nového výboru FK
na nasledujúce obdobie.
Členmi výboru sa stali:
Stanislav Jánoš – prezident FK
Ivan Mackových – člen výboru
Michal Baleja – člen výboru
Július Pavlíček – člen výboru
Peter Bišťan – člen výboru
Roman Jánoš – člen výboru
Peter Pavlíček – člen výboru
Martin Rybár – pokladník

Na záver chcem v mene výboru FK Jablonové poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na fungovaní nášho klubu. Veľká vďaka
patrí Stanovi Jánošovi a Julovi Pavlíčkovi,
ktorí klubu venujú väčšinu svojho voľného
času.
Ďakujem aj sponzorom, ktorí nás počas
sezóny podporili, či finančne alebo materiálne – hlavne Obec Jablonové, p. Bušo, p.
Baník. A nesmiem zabudnúť poďakovať aj
verným fanúšikom, ktorí chodili na každý
zápas a povzbudzovali, či už prípravku alebo mužov.

***

Tešíme sa na vás v novej sezóne,
ktorá začína v auguste.
Martin Rybár
člen výboru FK Jablonové



V. liga seniori

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Obecný športový klub Láb
FK Jablonové

24
24

22
16

1
2

1
6

146:20
73:37

8

63:44

FC Malacky B

24

FC Družstevník Budmerice

24

TJ Slovan Vištuk

24

FK Studienka

24

FK CINEMAX Doľany

24

Grinavský futbalový klub 1923
ŠK Šenkvice

FC Slovan Modra

FC Zohor
TJ Družstevník Jablonec (odstúpené)

Prípravka U11

11

10

10

24

6

24

FC SLOVAN Častá

14

12

24

24

Futbalový klub Dubová

14

24

24
0

8
7

5

3

2

4

4

3

2

5
5
2

1

7

8

9

11

12

11
12
16

18

2
0

4
0

18
0

76:52

55:40

52:64
46:54

51:66

33:60
51:67
32:57
36:90

28:91
0:0

Klub

Z

V

R

P

Skóre

TJ Záhoran Jakubov
TJ Veľké Leváre

26
26

25
23

0
0

1
3

384:16
216:19

ŠK Závod

ŠK Gajary

Obecný športový klub Láb

26

26
26

20

19

17

1

2

2

5

5

7

FC Zohor

26

14

2

10

FK Studienka

26

11

1

14

FC Rohožník

TJ Záhoran Kostolište

OFK Vysoká pri Morave
FK v Sološnici

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
FK Jablonové
OŠK Plavecký Štvrtok

26
26

26

26
26
26
26

13
13
9

4
3
2
1

1
1

1

3

0
1
1

12

267:30

156:40

151:57

143:91
144:80

12

154:134

19

63:257

16

23
23
24

88:131

116:134
24:209
27:402
39:372
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Plánovaný zvoz komunálneho odpadu
v roku 2019
DÁTUM

Deň

INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne

INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne

21. 6. 2019

Piatok

X

X

6. 7. 2019

Sobota

16. 8. 2019

Piatok

19. 7. 2019
2. 8. 2019

Piatok

Sobota

11. 10. 2019

Piatok

13. 9. 2019

27. 9. 2019

25. 10. 2019
8. 11. 2019

22. 11. 2019
6. 12. 2019

20. 12. 2019

X

Piatok

31. 8. 2019

Piatok

Piatok

24. 6. 2019

Pondelok

30. 7. 2019

Utorok

24. 9. 2019

27. 9. 2019

X

X

Plasty

X

Piatok

Štvrtok
Utorok
Piatok

Piatok

31. 12. 2019

X

Štvrtok

Pondelok

29. 11. 2019

12. 12. 2019

X

X

Štvrtok

14. 11. 2019

X

Štvrtok

10. 10. 2019

25. 10. 2019

X

X

Zvoz plastov a skla
Deň

12. 9. 2019

X

X

DÁTUM

30. 8. 2019

X

X

Piatok

15. 8. 2019

X

X

Piatok

29. 7. 2019

X

X

Piatok

11. 7. 2019

X

X

Piatok

Piatok

X

Piatok

Štvrtok

Štvrtok
Utorok

X
X
X
X

Papier

Sklo
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

Vývoz septiku – kontakty: Technické služby Zohor s.r.o., tel.: 0907 488 238
ŠIREKOM.SK, tel.: 0903 720 200, 0903 948 577, e-mail: sidlovska@centrum.sk
DOP-KONT s.r.o., tel.: 0905 268 013
Uvedené firmy ponúkajú vývoz septikov. Vývoz septiku treba objednať v predstihu a spolu s operátorom sa dohodnete na termíne vývozu.
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