mesačník pre obec Jablonové

číslo 2/2012, október

ROZHOVOR

Pavol Škoda

Pavol Škoda učí na jablonovskej Základnej
škole devätnásť rokov, z toho pätnásť je aj jej
riaditeľom. Rodený Malačan sa do Jablonového prisťahoval za prácou a stal sa človekom,
ktorý veľmi výrazne a veľmi pozitívne ovplyvňuje myslenie už druhej jablonovskej generácie. Rozprávali sme sa s ním o našej škole
a vzdelávaní detí.
Po niekoľkých rokoch sa kvôli vysokému po-

čtu žiakov otvorila v našej škole samostatná prvácka trieda. Z istého uhla pohľadu je
to pozitívna správa, ale z hľadiska miesta to
v školskej budove asi také jednoduché nie je?
Nárast počtu detí z 25 na 45 v priebehu niekoľkých rokov zvýšil nárok na vyučovacie
priestory. Nedostatok vyučovacích priestorov riešime obmedzeným príjmom počtu detí
do Materskej škôlky a spojenou triedou v 3.
a 4. ročníku Základnej školy. Pre zabezpečenie plynulého chodu školského procesu
nás ale teraz zamestnáva otázka priestorov
telocvične pre žiakov. V hre je viac variantov a to od zabezpečenia kontajnerového
typu, cez využitie podkrovia až po prípadnú
prístavbu. Medzi dobré riešenia počítame aj
zabezpečenie samostatného objektu pre Materskú škôlku. Nenahraditeľnú funkciu pri
realizácii riešenia bude hrať aj obec, ktorá
nám vychádza v ústrety a intenzívne s nami
na našich úlohách spolupracuje.Obci záleží
na tom, aby mala školu a pomáha nám finančne zo svojho rozpočtu. Málotriedky sú ohrozený druh.
Na čo sa môžu deti a rodičia tešiť v tomto
školskom roku?
V tomto školskom roku deti privítame aj
v novej triede, ktorá nám pribudla hlavne

vďaka neúnavnej práci pedagógov a rodičov, ktorí do posledného prázdninového dňa
„makali“ na jej príprave. Zvlášť chcem z rodičov poďakovať Stanovi Tesarikovi, ktorý
nám zabezpečil nový nábytok do triedy, pomohol s dovozom aj s opravou staršieho školpokračovanie na 2. strane

JABLONOVSKÁ OSOBNOSŤ
ROKA
Už len do konca mesiaca október môžete zahlasovať za Jablonovskú osobnosť
roka 2012 !
Návrh by mal obsahovať meno osobnosti a krátke zdôvodnenie, prečo ju cenu
navrhujete. Návrhy môžete priniesť buď
osobne na Obecný úrad, buď ich zaslať
poštou alebo poslať emailom na adresu:
jablonovske.noviny@gmail.com. Z vašich
tipov kultúrna komisia Obecného úradu
vyberie tie najpodnetnejšie a naše noviny o
nich budú v novembrovom čísle informovať. Vopred ďakujeme za všetky vaše tipy
a návrhy. Cena bude verejne udelená
v predvianočnom čase.

POZÝVAME VÁS NA JABLKOVÉ HODOVANIE
Jablonové sa tento
rok už 5. krát zapojí
do projektu Bratislavského samosprávneho kraja pod názvom
Župná jeseň, ktorého cieľom je prezentovať regionálnu kultúru. Dňa 13. októbra sa u nás, v Devínskej Novej Vsi, Modre,
Pezinku, Senci, Stupave a v Dunajskej Lužnej uskutoční jesenná slávnosť asociovaná
s jablkovou oberačkou. „Cieľom tohto podujatia je vylákať ľudí do regiónu,“ povedal župan Pavol Frešo. Vystavovatelia vo
všetkých zúčastnených mestách a obciach
predstavia na miestnych trhoch špeciality
z jabĺk v sladkých, slaných, tuhých i tekutých variáciách. Ani v tomto roku nebude
chýbať receptárzostavený z miestnych špecialít.Od prvého ročníka je hlavným partnerom podujatia spoločnosť BoniFructi s.r.o.,
ktorá okrem jablkovej šťavy dodáva všetkým zúčastneným mestám a obciam po 100
kilogramov jabĺk, aby z nich napiekli na hodovanie dobroty.

Súčasťou podujatia u nás bude aj prehliadka umeleckých diel žiakov ZŠ vytvorených
z tekvíc a dýň a súťaž o najlepší jablkový
koláč.Súťažiť bude Základná škola, Materská škola a Jednota dôchodcov. Podujatie
bude mať aj svoj donorský rozmer - kúpou
každého koláča podporíte ich aktivity. Dobrú chuť.
Viac info na: www.zupnajesen.sk
JABLKOVÉ HODOVANIE v Jablonovom
vás uvíta 13. októbra od 15:00 v priestoroch pri Kultúrnom dome a na terase reštaurácie u Melónka (v prípade zlého počasie sa
program presúva do sály KD).
PROGRAM: Vystúpenie detí MŠ a ZŠ,
vystúpenie folklórneho súboru Jabúčko
a country kapely, súťaž o najlepší jablkový
koláč, výstava umeleckých diel žiakov ZŠ
vytvorených z tekvíc a dýň, predaj záhradkárskych potrieb.
-Red-
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ROZHOVOR - dokončenie rozhovoru
ského nábytku. Zakúpili sme aj nové nástenky. Pripravili sme aj niekoľko zmien čo sa
týka školského klubu, vytvorili sme 2 oddelenia, pre mladších a starších žiakov. A rodičia
dochádzajúci za prácou mimo obce môžu deti
priniesť do ranného školského klubu už od
6,30 hod. A všetci, žiaci aj pedagógovia sa tešíme, že nám pribudla nám nová pani učiteľka
- BarborkaTesariková.
Roky sa v jablonovskej škole vyučovalo
v dvoch spojených triedach, čo je na Slovensku čoraz raritnejšie. Čo sú pozitíva a čo úskalia takejto organizácie vyučovania?
Spojená trieda je realita, ktorá kladie zvýšené nároky na prípravu učiteľov. Namiesto jednej prípravy na hodinu musia zvládnuť dve.
Deti ale táto forma výučby vedie k obrovskej
samostatnosti v práci s učebnicami, k splneniu
požiadavky samostatného porozumenia textu a k väčšej disciplíne. Štvrtákom umožní
preopakovať si tretiacke učivo a šikovní tretiaci môžu participovať na štvrtáckej výučbe. Nemôžu sa spoliehať, že bude učiteľ stáť
a ukazovať, čo má robiť- musia si poradiť sami.
Alebo jedna polovica triedy tvorí, píše a druhá polovica spieva, komunikuje – vôbec si to
neuvedomujú, nevyrušuje ich to. Je to bonus
do vyšších ročníkov, kde pribúda neprispôsobivých žiakov – naši žiaci sa dokážu na prácu
sústrediť a podať výborný výkon.
Čo by nemalo chýbať vo výbave dnešného
moderného pedagóga?
Tento rok je mojím 19. školským rokom
v Jablonovom a za tieto roky som sa presvedčil, že pedagogický cit a takt sú, napriek modernej informačnej dobe, základom dobrej pedagogickej práce. Učiteľ musí byť v obraze o hudbe a filmoch, ktoré deti sledujú,
o ich záujmoch a nových formách komunikácie. Byť s nimi na jednej vlne, motivovať,
naštartovať, jednoducho musíme ich zaujať,
aby sme mohli spolu pracovať.
Ide dnešné školstvo dobrým smerom, čo sa
týka orientácie na typy a formy štúdia?
Myslím, že by stálo zato urobiť štatistiku
podielu žiakov na stredných školách, gymnáziách a učňovských školách. Boj o financie na chod školy priniesol boj o žiaka za
cenu zníženia úrovne požiadaviek na znalosti a zručnosti. Máme veľa vysokoškolákov, ktorí pracujú v zamestnaní, kde sa vysokoškolské vzdelanie vôbec nevyžaduje. Štát
to stojí peniaze a študenti strácajú čas, ktorý mohli využiť na získanie praxe. My sa snažíme rozvíjať v deťoch vzťah tak k prírodovedným predmetom ako aj humanitným.
Rešpektujeme individualitu, ale ukazujeme
im možnosti. Práve sme ukončili projekt Od
zrniečka až po chlieb, založili sme bylinkovú špirálu a rodičia deti podporujú, prehliadajú zašpinené oblečenie. Vedia, že je to z prác
v našom školskom areáli, kde si aj deti samé
vytvárajú prostredie, v ktorom sa pohybujú.
Stačia dve hodiny telesnej výchovy týždenne na zdravý fyzický vývoj dieťaťa?
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Podľa môjho názoru dve hodiny telesnej výchovy sú málo. Deti dnes trávia veľa času pri
počítačoch a televízore, zastúpenie telesnej
kultúry by sa malo v školách posilniť. Riaditeľ
spolu s pedagógmi môžu hodiny pridať vrámci súčasne platných osnov. A mali by sme sa
snažiť so žiakmi cvičiť každú vhodnú voľnú
chvíľu – deti sa výborne odreagujú a naštartujú na ďalšiu činnosť. Tento problém by si mali
uvedomovať aj rodičia. Aj oni by mali dbať,
aby sa ich deti hýbali. Spoločná vychádzka,
či športová činnosť, dáva okrem iného aj príležitosť na komunikáciu.
Ktoré predmety by ste ešte posilnili čo do
počtu hodín?
Cudzie jazyky je v dnešnom svete dôležité
ovládať, ale určite by som posilnil slovenský
jazyk, čítanie s porozumením, hodinu komunikácie a v neposlednom rade písomné a ústne vyjadrovanie na vybrané témy.
Ako stíhate funkciu riaditeľa školy a zároveň
aj učiteľa?
Moja spojená úloha pedagóga a riaditeľa
školy je psychicky i fyzicky náročná. 15 hodinový týždenný úväzok učiteľa predstavuje pre mňa úlohu vytvoriť na každý deň 6 originálnych príprav. Som triednym učiteľom 3.
a 4. ročníka, hodiny musia byť naprogramované do detailov, keď chcem deti v spojenej triede zaujať a pracovať s nimi tak, aby si z hodiny odniesli to, čo som im naplánoval. Priestor
potrebný na rozvojové programy pre školu,
nové projekty a ekonomiku musím hľadať vo
svojom voľnom čase. Privítal by som zníženie
učiteľského úväzku, aby som sa mohol viac
venovať rozvojovým programom školy.
Aké nové projekty vás čakajú ?
Chceme pokračovať v projekte Od zrniečka
po chlieb a čakáme na vypísanie nových výziev, do ktorých by sme sa mohli zapojiť. Pracujeme s obcou na pláne rozvoja športového
areálu, chceme mať v školskom objekte relaxačnú a športovú zónu. Realizácia bude prebiehať etapovito, pieskovisko bude prvým krokom.
Náš vzdelávací systém je založený na hodnotení chybovosti, považujete to za správne?
To je síce pravda, ale my ho vyvažujeme.
Kontrolujeme nielen chybovosť ale aj podporujeme tvorivosť, vízie, plány. Hľadáme spoločné riešenia, ktoré poslúžia cieľu - naučiť
deti gramatiku aj zachytiť nápad a tvorivosť.
Učíme ich kde hľadať informácie, ktoré potrebujú, ako používať slovníky a vhodnú literatúru. Výsledkom tvorivej práce detí sú výstupy, ktoré vieme použiť ako učebné pomôcky.
Napríklad ich príbehy s ilustráciami sme vydali ako knihu rozprávok. Pedagóg si nájde čas
na to, na čo chce a deti radi pracujú na projektoch aj doma. Potrebujú však spätnú väzbu od
nás. Prečítame a odmeníme ich či už formou
výstavky, pochvalou alebo vecnou cenou.
Hovorí sa, že dnešné deti sú menej empatické, ako ich vnímate vy?

Nepovedal by som. Starší žiaci pomáhajú mladším pri rannej príprave a pri dozore
a tí z mladších, ktorí chcú, si môžu aj vďaka
nim preopakovať učivo ešte pred začiatkom
školského dňa. Deti si vedia pomáhať, máme
príklady, keď mali niektoré deti obmedzenie
dochádzky v dôsledku úrazu a spolužiaci im
pomohli s učebnými pomôckami bez toho,
aby zasahoval učiteľ. A to je výsledok, ktorý
nás vždy poteší.
Aká je úloha rodiča v školskom vyučovacom procese? Je pre vás komunikácia s rodičmi dôležitá?
Rodičia majú byt súčasťou školy. Máme
vytvorené dve organizácie, v ktorých participujú rodičia žiakov - Výbor rodičov a Školskú radu. Máme od nich podporu nielen pri
školských aktivitách. Aj vďaka nim sme získali 2. miesto v Malokarpatskej školskej lige
v zbere papiera v jesennom a jarnom termíne.
Ale stále, žiaľ, platí, že tí rodičia, pre ktorých
by bola komunikácia s nami najdôležitejšia
na rodičovské združenie neprídu. Ale my ich
prinútiť nemôžeme.
Sú pedagógovia v našej škole len z našej
obce?
Áno, a ja som rád, že to tak je. Naši pedagógovia žijú s dianím v obci, poskytujú aj
svoj voľný čas pri príprave a prezentácii kultúrnych programov s deťmi počas celého,
nielen školského roka. A nemajú problém
s dochádzaním. Stretávajú sa s rodičmi aj pri
iných ako školských aktivitách a to pomáha pri
vzájomnej spolupráci školy a rodiny. Pomáhajú budovať vzťah detí k obci a jej tradíciám.
Výchova k tradíciám je aj náš špecifický predmet na škole, ktorý sme u nás zaviedli.
V obci je mnoho mladých rodín, ktoré často cestujú za prácou do mesta a možno zvažujú, či svoje dieťa prihlásiť do školy tu alebo
naopak v Bratislave. Čo je podľa vás pozitívne špecifikum malej obecnej školy v porovnaní s napríklad nejakou súkromnou bratislavskou školou?
Každý obyvateľ Jablonového, alebo ten, ktorý tu býva a chce, aby bolo jeho dieťa súčasťou našej komunity, dá dieťa do našej školy. Jedine tu spozná svojich rovesníkov, nájde si priateľov, s ktorými bude tráviť aj svoj voľný čas.
A aj rodičia spoznajú rodičov spolužiakov,
vznikajú nové priateľstvá a nové príležitosti.
Čo by ste zaželali deťom a pedagógom do
nového školského roku?
Deťom, aby s radosťou ráno vstávali do školy
a keď sa vrátia domov, aby rodičom veľa rozprávali o zážitkoch zo školy. Ako poznám svojich učiteľov, tak viem, že ich poteší, keď sa
budú žiaci po víkende radi do školy vracať.
A to naši učitelia vidia už z toho ako sa dieťa usmeje alebo keď prinesie prácu, ktorú urobilo doma, hoci sa to od neho nevyžadovalo.
Za rozhovor ďakuje Jana Baráková
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Škola má novú pani učiteľku
víjať svoj vlastný potenciál. Triedny pedagóg,
keďže je s deťmi počas celého vyučovania,
na všetkých predmetoch a aj počas prestávok,
by mal byť pre ne vzorom v tom pozitívnom
smere – a to je podľa mňa jedna z jeho najväčších zodpovedností– ísť deťom príkladom.
Ale predovšetkým k nim pristupovať tak, aby
sa v škole cítili šťastné a chodili do nej s radosťou. Snažiť sa, aby všetky deti mali každý deň
dôvod na to, aby sa usmievali.
Nová pani učiteľka Barbora Tesariková

V tomto školskom roku nastúpila do plného pracovného pomeru našej Základnej školy ako triedna učiteľka 2. ročníka Barbara Tesariková. Pedagogický zbor našej školy tak získal skvelú stabilnú posilu a decká sympatickú
a vynikajúcu učiteľku.
V tomto školskom roku ste nastúpili v jablonovskej škole do plného pracovného pomeru
ako triedna učiteľka druháckej triedy. V čom
tkvie okrem samotného vyučovania hlavná
zodpovednosť triedneho pedagóga?
Hlavnou zodpovednosťou pedagóga je, okrem samotného vyučovania a odovzdávania vedomostí, aby z detí vychoval ľudí, ktorí
v živote nebudú „outsidermi“, budú samostatní, budú sa vedieť na svet pozerať otvorenými očami a nebudú sa báť stáť si za svojím názorom. Zároveň ich ale viesť k tomu, aby vedeli niesť zodpovednosť za svoje činy. Pedagóg by mal byť deťom predovšetkým priateľom, dôverníkom a pomocníkom. Vypočuť si
jeho starosti, radosti, názory i problémy. Pomôcť ak potrebuje a pochváliť pri každej príležitosti. Deti sú našou nádejou a sú to práve
oni, ktorí budú budovať našu budúcnosť. Preto
by mal pedagóg rozpoznať v čom je ktoré dieťa výnimočné, zamerať sa na to a rozvíjať to.
Iba tak môže každé z nich nájsť uplatnenie v
tej oblasti, v ktorej je jedinečné a bude schopné sa úspešne začleniť do spoločnosti. Je preto
potrebné dávať deťom priestor a príležitosť roz-

Keďže ste doteraz učili v našej škole angličtinu, jablonovské deti aj školu poznáte dobre. V čom je podľa vás špecifikum vzdelávania
v malej obecnej škole a čo dáva deťom v porovnaní s napríklad väčšou mestskou školou?
Každý rodič chce a hľadá pre svoje dieťa to najlepšie vzdelanie, tú najlepšiu školu, ktorá mu dá „to najlepšie“ pre jeho úspešnú budúcnosť. Nikto z nás však nevie, čo
budúcnosť našim deťom prinesie, ani aká
bude. Jedno je však isté už teraz – všetci nebudú môcť a nebudú schopní byť univerzitnými profesormi. Keď sa nad tým zamyslíme - kto
by zasial, kto by upiekol chleba, postavil dom,
opravil auto, zahral úžasné divadelné predstavenie, vytvoril dokonalé umelecké diela ....?
A práve tu ja vidím to špecifikum vzdelávania v našej malej obecnej škole. Samozrejme sa, tak ako všetky školy na svete, primárne zameriava na matematiku a jazyky,
ale nestavia ich do pozície „najdôležitejšie
na svete“. Okrem základného vzdelania
ponúka akési čaro a teplo domova, ľudský
prístup, kamarátske jednanie, komunikuje
s deťmi ale i s rodičmi. Dáva deťom priestor,
aby rozvíjali seba samých vo všetkých oblastiach a zručnostiach. Svedčí o tom aj množstvo
ponúkaných záujmových krúžkov, ale i množstvo mimoškolských a voľno-časových aktivít. Špecifikum našej školy vidím teda v tom,
že je „ľudská“ a nie je len akási továreň na vedomosti. Toto netvrdím len z pohľadu pedagóga, ale i z pohľadu matky, ktorej deti navštevovali a navštevujú našu malú „rodinnú“ obecnú
školu, v ktorej majú všetci žiaci, pedagogický

MALÁ NESÚŤAŽNÁ SÚŤAŽ: ZÁŽITOK Z PRÁZDNIN
Jablonovskí školáci dostali zadanie, aby
sa so svojimi spolužiakmi a s nami podeli o najkrajší zážitok z letných prázdnin.
Prváci a druháci tému spracovali v podobe kresieb, tretiaci a štvrtáci vo forme textu. Redakcia dostala ťažkú úlohu vybrať
spomedzi nich jednu kresbičku a jeden príbeh, ktorý v našich novinách odpublikujeme. Jablonovské deti sú naozaj veľmi šikovné a hodnotenie bolo náročné, lebo za uverejnenie by stáli mnohé. Rozhodli sme sa
vám sprostredkovať napínavý príbeh o stretnutí s medveďom, ktorý ako svoj najväčší
prázdninový zážitok opísal Timotej Hubek
z 3. ročníka a kresbu o letnom výlete na
veľký kopec od Lea Ferianca z 1. ročníka.
Timotej skvele zvládol držať vo svojom texte jednu linku rozprávania a budovať napä-

tie až do napínavej pointy. Leova kresba nás
očarila svojou dynamikou a tým, koľko radosti do nej dokázal vkresliť. Obaja malí umelci budú odmenení poukážkou na nákup kníh
podľa vlastného výberu v hodnote 10 eur.
Všetkým deckám ďakujeme!
Redakcia

Leo Ferianc, 1. ročník

zbor i rodičia k sebe blízko.
Ako by ste charakterizovali samu seba ako
pedagóga z hľadiska pedagogických prístupov
a metód?
Charakterizovať samú seba nie je vôbec jednoduché. Môžem ale zodpovedne povedať,
že svojím prístupom k deťom, k príprave a k
ich učeniu sa pristupujem veľmi zodpovedne. Snažím sa vo veľkej miere využívať rôzne
inovatívne metódy, diskutovať o témach, využívať hry, dávať každému priestor na vyjadrenie a vysvetlenie vlastného názoru k jednotlivým témam. Oceňujem kreativitu každého
z nich, ich nápady a riešenia. Nie všetci sme
géniovia v každej oblasti, preto sa snažím nachádzať rôzne alternatívne riešenia ako deťom
pomôcť. Oceňujem snahu, akceptujem omyly
(nemyslím tým ale lajdáctvo). Zastávam názor,
že deti by sa nemali báť skúšať a robiť omyly,
pretože inak nikdy neprídu na nič originálne.
Mojim hlavným krédom je známe príslovie:
„Keď ti dám rybu, naješ sa iba raz. Ale ak ťa
naučím ryby chytať, už nikdy nebudeš hladný.“
Máte ako pedagogička rada komunikatívnych rodičov, považujete komunikáciu
medzi školou a rodičmi za dôležitú?
Samú seba považujem za veľmi komunikatívnu osobu. Komunikácia, či už s deťmi,
priateľmi, ale aj rodičmi je u mňa ako „hlavný pracovný pomer“. Komunikácia je podľa
mňa jedna z veľmi dôležitých vecí, ktoré by sa
v žiadnom prípade nemali zanedbávať, lebo
práve prostredníctvom nej sa dá vyriešiť množstvo, niekedy zbytočných, problémov. Takže
moja odpoveď na túto otázku je jednoznačne
áno, komunikáciu medzi školou a rodičmi (ale
i deťmi) považujem za veľmi dôležitú. Rodič,
ak je s niečím nespokojný (a samozrejme aj
keď je spokojný) by to mal povedať nahlas a na
pravom mieste, lebo len tak môžeme zistiť kde
je chyba, napraviť ju a poučiť sa z nej.
-Red-

Medveď

Raz som išiel zo školy a uvidel som môjho kamaráta. Popadli
sme košík. Išli sme do lesa na hríby.
Zašli sme až moc ďaleko. A zbadali sme noru. A v nej bol medveď.
A odrazu sa zobudil. Zľakli sme sa.
Rýchlo sme popadli bicykle a odišli sme rýchlo domov. Nakoniec sa
zistilo, že to bol veľký pes. Ocko mi
povedal, že u nás medvede nie sú.
Timotej Hubek, 3. ročník
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Materská škola posiela úsmevy našich škôlkarov:

VÝZVA „TIEŽ-OBČANOM“

V oblasti daní a poplatkov mi nedá spávať jedna daňová „nerovnosť“, možno až
nespravodlivosť. Podielové dane, ktoré dostáva každá obec a mesto zo štátneho rozpočtu, tvoria základ obecných rozpočtov.
Ide o peniaze, ktoré zaplatia všetci občania
SR ako daň z príjmu fyzických osôb do štátneho rozpočtu cez daňové úrady alebo ako
daňové zrážky zo mzdy. Následne je tento
celoštátny „balík“ prerozdeľovaný jednotlivým obciam aj podľa počtu občanov prihlásených na trvalý pobyt v danej obci (ďalším
parametrom je počet žiakov v škole, nadmorská výška, počet seniorov).
Napríklad naša obec má na tento kalendárny rok rozpočtované prostriedky v objeme 340.000 eur, pri počte 1186 obyvateľov
k 31.12.2011. Ak si urobíme jednoduchý
prepočet, tak obec by mala dostať (všetko
závisí od výberu daní celoštátne) približne

ZBIERKA NA OBECNÚ
TELOCVIČŇU!
Naša obec má silnú tradíciu v športových aktivitách. V poslednej dobe je hlavne v zimnom období veľký nápor na sálu
kultúrneho domu ako alternatívnu telocvičňu. Aj na základe podnetov a rozhovorov s viacerými občanmi Jablonového sme sa rozhodli pracovať na prestavbe haly za kultúrnym domom na obecnú
telocvičňu. Ak by sa nám tento zámer podaril, vytvorili by sme priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a dospelých a z časti vyriešime aj problém s akútne chýbajúcou školskou telocvičňou, ktorá sa od tohto roku musela zmeniť na Školský klub.
Z technického hľadiska je treba tepelne izolovať obvodové steny a strop, položiť vyhovujúcu podlahu, doplniť elektrické rozvody a osvetlenie a nainštalovať
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286 eur na rok na obyvateľa trvale prihláseného v našej obci. Z tejto čiastky obec hradí
prevádzku školy, škôlky, základnej umeleckej školy, obecného úradu, verejné osvetlenie, údržbu obecných ciest a verejných
priestranstiev, prevádzku klubu dôchodcov
a má ešte podporovať kultúru a šport.
Z úloh a povinností, ktoré má obec plniť,
majú prospech aj občania, ktorí nie sú trvale prihlásení v našej obci. Čiže v krajnom
prípade sa dá povedať, že trvale prihlásení
občania doplácajú na tých, ktorí len v našej obci „chatárčia“. Pracujeme aj s alternatívou, že budeme v budúcnosti rozlišovať
pri miestnych daniach a poplatkoch skutočnosť, či daňovník je alebo nie je občanom
s trvalým pobytom, sú už prvé prípady, kedy
sa podarilo prelomiť legislatívne bariéry.
Táto nevyvážená situácia často vyvoláva u domácich obyvateľov určité rozhorčenie voči tým, ktorí nie sú trvale prihlásení
v našej obci. Pri požiadavke, aby sa prihlásili na trvalý pobyt v Jablonovom majú svoje dôvody, prečo v našej obci len „prebývajú“. Argumentov je mnoho. Ja osobne dokážem pochopiť napríklad argument ekonomického charakteru„ ...nechcem meniť

sídlo firmy...“, ale táto situácia sa dá riešiť.
Pokiaľ žijú v domácnosti viacerí, je možnosť prihlásiť tých členov rodiny, na ktorých
podnikanie nie je registrované. Ďalšie argumenty, ktoré počúvam sú rôzne „ ...obvodný lekár...“, „...permanentky viazané na trvalý pobyt v BA...“, „...bratislavská mestská
karta...“, „...mám zvýhodnenie od mestskej
časti...“ a podobne.
V poriadku, máme tu demokraciu, každý
si môže relatívne slobodne vybrať, ale prekonajme ten večný súboj „domáci-cudzí“.
Tí ktorí máte svoje dôvody neprihlásiť sa
do Jablonového, nájdite si formu akou pomôžete našej/vašej obci. Možností je naozaj mnoho, pomôcť môžete podporovaním
napr. školy, škôlky, kultúry, športu či už
finančne, materiálne alebo prácou. Rovnako sa snažíme pomáhať v dobrých veciach aj vašim spoločenským aktivitám,
či rôznym projektom. Ak máte nápad, príďte za nami, dajte návrh ako pomôžete obci
a občanom, aby skončili rôzne výčitky
a aby sme boli všetci Jabloňáci.

vyhrievacie telesá. Predbežný rozpočet
je na sumu 35.000 eur. Obec v súčasnosti nedisponuje celou čiastkou potrebnou
na takúto investíciu, ale časť sme pripravení financovať.
Každý z nás, tí s trvalým pobytom, aj bez
neho, môže na prestavbu našej telocvične
prispieť. Vítame aj nefinančnú, materiálovú
pomoc, ale najjednoduchšou formou pomoci je finančný príspevok. Obec na tento
účel vyčlenila svoj dotačný účet a jeho stav

bude pravidelne aktualizovaný na obecnej webovej stránke. Kontrolu nad účtom
bude mať finančná komisia, ktorá je zložená z poslancov, ktorých poznáte a ktorých ste volili.

Ondrej Uhliarik
Starosta

DOTAČNÝ ÚČET OBCE: 3202183005/5600
(PRIMA BANKA), VS: 201202, SPRÁVA PRE
PRÍJEMCU: TELOCVICNA.

Ďakujeme!
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Nerobte bordel!
Detské ihrisko pri Reštaurácii u Melónka
vyzerá ako skládka odpadu.
Otázka je, prečo tí, ktorí sa pri hre kŕmia
zmrzlinou, chipsami, keksíkmi, čokoládkami a pijú nápoje z plastových pohárov,
nevyužijú odpadový kôš, ktorý je súčasťou
ihriska?
Prečo sa poriadkumilovné decká a ich rodičia musia brodiť v špine, aby sa mohli
pokĺzať na šmýkačke?
Bordel na detskom ihrisku je pre našu
obec príšerná vizitka. A vidí ho každý, kto
navštívi Obecný úrad, obvodného lekára
alebo samotnú reštauráciu. Obec má kamerový systém, každý človek, ktorý zahodí odpad na verejné priestranstvo je dokázateľne postihnuteľný. Je ale naozaj nutné riešiť
smeti na detskom ihrisku pokutami? Stačilo
by byť slušní.

JESENNÝ ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V dňoch 19. - 22.októbra 2012 budú
v obci pristavené kontajnery na jesenný
zber veľkoobjemového odpadu. Päť kontajnerov bude rozmiestnených v lokalitách
železničnej stanice, pri ihrisku, v Sarve,
pri Základnej škole a na „Novej ulici“. Kontajnery sú určené na všetok veľkoobjemový
odpad z domácnosti. Prosíme vás, aby ste
do nich NEHÁDZALI stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad ani elektrospotrebiče.

Foto: ilustračné

Takto to vyzerá na detskom ihrisku

EKOLOGICKÉ KONTAJNERY NA STARÉ ŠATSTVO
V Jablonovom sú od konca augusta pristavené dva kontajnery
s názvom ECO TEXTIL, určené na zber obnoseného šatstva, obuvi a textilu - posteľnej bielizne, diek, perín, spacích vakov, závesov, obrusov, uterákov a pod. Časť takto vyzbieraného šatstva bude
využitá na humanitárne účely, zvyšok ako alternatívne palivo, čistiaci alebo izolačný materiál .Takáto forma zaobchádzania s textilným odpadom má okrem charitatívneho aj silný ekologický rozmer.
Dospelý človek v priemere vyprodukuje 15 kg textilného odpadu
ročne a pri tomto zaobchádzaní je tento odpad 100% opätovne
využiteľný. Použitie kontajnera je jednoduché: vrecia s textilom
alebo obuvou sa položia do rámu v hornej, prednej časti a preklopením rúčky smerom hore sa vrece dostane do nádoby. Prosíme vás,
aby ste do kontajnerov hádzali iba vyčistené šatstvo, ideálne zabalené v sáčkoch. Počet kontajnerov môže buď pribudnúť alebo ubudnúť, podľa toho, ako ich budeme využívať.
Kontajnery sú pri zadnej časti Kultúrneho domu

TERMÍNY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA OKTÓBER 2012:
Dátum

Mesačný interval

Dvojtýždňový interval

12.10.2012

odvoz

odvoz

26.10.2012

odvoz
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PREČO NEMÔŽEME CHODIŤ DO LESA?
Od 1.júna 2012 platí nová novela zákona o vojenských obvodoch. Najpodstatnejšou zmenou v tomto zákone je, že obyvatelia Slovenska už môžu na územie vojenských obvodov vstupovať bez strachu a bez
povolenia. Ale neplatí to pre obyvateľov
Jablonového. Prečo? Pretože novela vyňala
spod tohto uznesenia tri vojenské obvody,
na časti ktorých sa rozhodla dať trvalý zákaz vstupu. A takouto „červenou zónou“ je
aj územie výcvikového priestoru VO Záhorie - Turecký vrch, ktoré lemuje našu obec
pár metrov nad okrajovými domami. Oproti stavu pred prijatím novely sa týmto rozhodnutím možnosti Jabloňákov na akékoľvek voľnočasové či iné využitie lesa výrazne zhoršili.
Po niekoľkých krokoch do prírody narazí
obyvateľ Jablonového na výstražné tabule
a piktogramy, osadené podľa nového zákona. Všetci tí, ktorí doteraz mohli do okolitých lesov chodiť aspoň s priepustkou, aj tí,
ktorí sa tešili, že im to dlho diskutovaná no-

vela konečne umožní, ostali zaskočení.
Aj z druhej strany obce sú lesy v okolí súčasťou vojenského obvodu Záhorie,
na mape je to takzvaná „ žltá zóna“, kde
je možnú vstúpiť síce bez povolenia, to
však len v čase, keď tam nekonajú vojenské činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia. Harmonogram týchto činností je priebežne aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva vnútra. Voľný vstup
je umožnený väčšinou cez víkendy a počas
pracovných dní po štvrtej hodine, niektoré
dni stav ohrozenia platí až do večera.
Jablonové prítomnosťou výcvikového
priestoru Turecký vrch trpí viacnásobne.
Robustná vojenská technika roky demoluje cesty v obci, záujmové združenia obce
mali aj doteraz výrazne oklieštené možnosti činnosti, ale dnes sa už ani jednotlivci nemajú kam vybrať ani na prechádzku. Sme
definitívne odstrihnutí od peších aj cyklistických turistických ciest, čo má na obec aj
negatívny ekonomický dopad. Nedôstojné

na tom všetkom je, že zóny trvalého ani
dočasných zákazov neboli s našou obcou,
teda s nami, nijak diskutované. Ak majú trvale ovplyvniť kvalitu nášho života, tak
mohli a mali byť ustanovené po vzájomnom dohovore. Sme jednou z niekoľkých
obcí na Slovensku, ktorú nová zákonná novela výrazne a veľmi nepriaznivo ovplyvňuje. Aj keď ide o obranu nášho štátu, diskusiu
by sme si ako občania demokratickej krajiny zaslúžili.
Chceli by sme sa tejto téme venovať v našich novinách podrobne a priniesť vám tak
názory obyvateľov našej obce ako aj všetkých dotknutých záujmových združení, stanovisko starostu obce aj Ministerstva obrany.
Vaše názory nám môžete poslať na stránku
jablonovske.noviny@gmail.com, alebo ich
nechať na obecnom úrade v Jablonovom.
-Red-

Nové tabule VO - Záhorie
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NOVÝ ZÁKON

Turecký vrch
zóna trvalého zákazu

PRIESTUPKY
Priestupku sa dopustí ten, kto
a. sa neoprávnene zdržiava na území
vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín
b. neoprávnene vojde na územie vojenského obvodu motorovým vozidlom mimo
verejnej pozemnej komunikácie
c. neuposlúchne pokyn, výzvu alebo príkaz na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti vo vojenskom obvode
d. na území vojenského obvodu manipuluje s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
e. zhotovuje nákresy, plány, fotografické
alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry
f. vstúpi na územie vojenského obvodu
alebo jeho časť, na ktorých je zákaz vstupu
g. vstúpi na časť územia vojenského obvodu, na ktorej prebiehajú cvičenia alebo sa
vykonávajú činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia
h. vykonáva také činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode vznikne ško-

da na majetku štátu, ak takéto konanie nie
je priestupkom podľa osobitného predpisu, alebo dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti
štátu, alebo
i. vstúpi na územie vojenského obvodu
v čase krízovej situácie

Dňom 1. júla 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch, ktorá okrem iného umožňuje vstup širokej verejnosti
na územie vojenských obvodov bez nutnosti mať povolenie ministerstva obrany. Na území vojenského obvodu alebo
na jeho časti môže byť v závislosti
na využívaní tohto územia zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní úloh
obrany a bezpečnosti štátu vyhlásený
dočasný alebo trvalý zákaz vstupu.
Trvalý zákaz vstupu platí podľa § 9a
ods.2 na územie Vojenského obvodu
Lešť, na územie Vojenského obvodu
Záhorie-časť Turecký Vrch a na miesta strelníc, dopadových plôch, cvičísk
a súvisiacej obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa na území Vojenského
obvodu Valaškovce a na území Vojenského obvodu Záhorie. Trvalý zákaz je
vyhlásený z dôvodu vykonávania
intenzívneho výcviku následkom ktorého hrozí vážne ohrozenie života a zdravia osôb.
Dočasný zákaz vstupu platí v zmysle §
9a ods.1 na územie Vojenského obvodu
Valaškovce a na územie Vojenského obvodu Záhorie v čase vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností pri
ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia
osôb a v čase krízovej situácie.
Pred vstupom na územie vojenského
obvodu je každý občan povinný sa informovať, či na území vojenského obvodu neprebiehajú vojenské cvičenia alebo do nich nie je zakázaný vstup Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu možno získať na úradnej tabuli obce susediacej s vojenským obvodom, na obecných
úradoch týchto obcí a ich webových sídlach; ďalej aj na webovej sránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Zdroj: www.mosr.sk

Za priestupok podľa
a. odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 100 eur
b. odseku 1 písm. c) až e) možno uložiť
pokutu do 250 eur
c. odseku 1 písm. f), g) a písm. h) prvého
bodu možno uložiť pokutu do 500 eur
d. odseku 1 písm. h) druhého bodu a písm.
i) možno uložiť pokutu do 1 000 eur
Za priestupok podľa spáchaný opakovane
v priebehu jedného roka od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty možno uložiť pokutu do dvojnásobku jej
hornej hranice.
zdroj: www.mosr.sk
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

ORAVKA, HEMPŠÍRKA, AMROKS

Pavel Pavlíček, predseda ZO SZCH

Zdanlivo exotické mená sú mená plemien
hydiny, ktorej chovaním sa okrem iných zaoberá jablonovská odnož chovateľského zväzu,
fungujúca pod názvom Základná organizácia
Slovenského zväzu chovateľov v Jablonovom
(ZO SZCH). V Jablonovom sa tejto aktivite zanietene venuje 22 členov dospelých a 3 mladí
chovatelia do 18 rokov. Sú zameraní na chov
holubov, hydiny a králikov, exotického vtáctva a kožušinových zvierat.
Hovorí sa, že láska k zvieratám človeka robí
lepším, cez porozumenie a starostlivosť o zvieratá človek lepšie porozumie prírode a zostáva s ňou vo vzájomne užitočnej symbióze.
Toto poznanie mnohonásobne platí pre našich chovateľov, ktorí sa celkovo starajú o viac
ako 800 kusov holubov (28 plemien, 45 farebných rázov), 80 kusov králikov (12 plemien,
20-22 farebných rázov), asi 200 kusov exotov
(15-20 plemien), 120 kusovhrabavej a vodnej
hydiny (asi 15 plemien a 20 farebných rázov),

približne 20 kusov činčíl juhoamerických
a 8 kôz. Majú medzi sebou majstra Európy
(holub) z roku 2009, pravidelne sa umiestňujú
na prvých miestach na Majstrovstvách Slovenska, majú vo svojej zbierke ocenenia zo súťaží
Malokarpatskej oblasti (vo väčšine prípadov sa
jedná o holuby), sú medzi nimi pravidelní víťazi okresných súťaží.
Prvá ZO SZCH v Jablonovom vznikla už
v roku 1963, mala 50 členov a bola najväčšia nielen v obci, ale aj vo vtedajšom okrese Bratislava – vidiek. Organizácia vykonávala svoju aktívnu činnosť až do roku 1989,
potom začala stagnovať a v roku 1990 ukončila svoju činnosť. Nadväzujúc na tieto roky
a uvedené úspechy ZO SZCH v Jabloňovom sa v roku 2004 jej činnosť znova obnovila.„Trápi nás nedostatok financií na opravu
výstavných priestorov, uvítali by sme aj kryté priestory, ktoré by sme si mohli zveľaďovať.
Na druhej strane sme vďační obci za podporu

pri výstavách, kúpe pohárov pre ocenených,
pri kúpe výstavných klietok, sponzorom z radov miestnych podnikateľov za finančnú podporu, bez ktorej by sme výstavy nemohli organizovať a farnosti za súčasné poskytované
priestory, “povedal nám Pavel Pavlíček, predseda ZO SZCH.
Vekový priemer našich chovateľov sa blíži
k vyšším číslam, preto by veľmi radi medzi sebou privítali nových členov, aby mali komu
odovzdať štafetu. Veľmi vrelo uvítajú aj deti,
ktoré by mali záujem s chovateľstvom začať,
malým záujemcom poskytnú všetku odbornú pomoc a podporu. Stretnúť sa s nimi, porozprávať alebo si zakúpiť Kinga, Texasana,
modrú Wyandotku, Mileflérku alebo zakrkslých králikov a iné zvieratá, ako aj chovateľské
potreby a krmivo si môžete každú tretiu nedeľu vo Farskej záhrade v Jablonovom, medzi
siedmou a dvanástou.
NAJBLIŽŠIA VÝSTAVA: s názvom 9. Podhorská za účasti chovateľov zo širokého okolia bude 13. a 14. októbra vo farskej záhrade
v Jablonovom.
- redVÝZVA: Chovatelia z Jablonového sa v
novembri, chystajú na jednodňovýautobusový zájazd do Lipska, na 27. Európsku
výstavu zvierat – Lipsko 2012. Záujemcovia o zájazd sa môžu prihlásiť u pána Pavlíčka, vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Cena za dopravu bude stanovená v závislosti od počtu prihlásených. Výstava je zameraná na holuby, hydinu, králiky, vtáky
a hlodavce. Bližšie informácie: Pavel Pavlíček, tel: 0903-869 283

ODKAZ OD POĽOVNÍKOV: POZOR NA ZVIERATÁ!

Poľovnícke združenie sa v mesiaci október
zameria na budovanie a opravu poľovníckych
zariadení vo forme krmelcov, solísk a zásypov na jadrové i objemové krmivo. Na základe plánu chovu o zver bude vykonané pravidelné čistenie okolia poľovníckych zariadení
od odpadkov a vecí, ktoré tam „odložili“ nezodpovední ľudia. Po tomto budú krmelce
a zásypy naplnené, resp. doplnené čerst-
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vým krmivom pre zimné prikrmovanie zveri.
Začiatkom októbra bude vykonané jesenné
sčítanie zveri, na základe ktorého sa koriguje schválený plán lovu. Uvedená metóda pomáha poľovníkom aktuálne reagovať na vývin skutočných stavov zveri po jarných a letných prírastkoch, ako i prípadných následkoch vplyvov počasia na reprodukciu jednotlivých druhov zveri.
Pri tejto príležitosti chcem informovať občanov o mimoriadne nepriaznivom stave na
úseku stretu motorových vozidiel so zverou
na našich cestách v katastrálnom území našej
obce, ale zároveň i varovať vodičov pred týmito nebezpečnými úsekmi, ktoré sa tu vyskytujú. Poľovnícke združenie na vlastné náklady,
ktoré vôbec neboli malé a vlastnými silami vykonalo na najkritickejších úsekoch na štátnej
ceste do Perneka i Lozorna zábranné opatrenie vo forme chemického odrazovadla, ktoré
je možné si všimnúť na drevených koloch pri
ceste v uvedených kritických úsekoch komu-

nikácie. I touto cestou apelujem na vodičov
k zvýšenej opatrnosti a k ohľaduplnosti k zveri, ktorá sa tu pohybuje, nakoľko týmito úsekmi
prechádzajú prirodzené koridory divo žijúcej
zveri v tejto oblasti. Doporučujem vodičom
v týchto úsekoch štátnej cesty, v dobe za zníženej viditeľnosti, ísť opatrne, zníženou rýchlosťou a pozorne sledovať i okolie komunikácie. V prípade výskytu zveri, alebo väčšej čriedy je vhodné i zastaviť vozidlo a nechať zver
v kľude odísť do bezpečia. Z uvedených prirodzených dôvodov migrácie, ale hlavne
z dôvodov neúmerne zvýšenej frekventovanosti komunikácií, je riešenie tejto otázky mimoriadne ťažké a náročné, ale veríme, že i s pomocou ľudí, ktorí chápu potrebu i divo žijúcej
zveri migrovať za potravou, resp. prirodzenými
aktivitami, spoločne pomôžeme dobrej veci
a strety motorových vozidiel s divo žijúcou
zverou obmedzíme.
Ing. Pavol Ferenčič
Predseda PZ Jablonové

číslo 2/2012, október

Jablonovské noviny

AKTÍVNE JABLONOVÉ

JABLOŇÁCI NA MARIÁNSKYCH PÚŤACH

Veriaci na púti do Marianky

Aj tento rok sme sa veriaci z Jablonového
zúčastnili na púťach v Marianke a v Šaštíne.
Boli sme prosiť našu Nebeskú Matku Pannu Máriu za zdravie, Božie milosti, zvládnutie problémov a povinností a poďakovať jej za
pomoc. V mesiaci september máme dva veľké
sviatky Panny Márie, ktoré veriaci Slovenska
oslavujeme.
Prvý sviatok oslavujeme 8. septembra - Narodenie Panny Márie. V tento deň sa konajú púte nielen vo všetkých známych pútnických miestach na Slovensku, ktorých je vyše
55, ale aj v ostatných krajinách, kde veriaci ďakujú Bohu za Pannu Máriu a vrúcne ju
prosia o dary a milosti, ktoré potrebujú vo
svojom živote.
V dňoch 7.9. až 9.9. sa konala púť do Marianky. Kongregácia Bratov Tešiteľov zabezpe-

čovala a koordinovala priebeh púte. V piatok
bola mládežnícka svätá omša a po nej adorácia. V sobotu začala oslava sviatku Narodenia
Panny Márie svätou omšou, po nej sa modlil
sv. ruženec pri Lurdskej jaskyni. Po ňom bola
svätá omša, ktorú celebroval J. Ex. Mons. Dominik Tóth za účasti viacerých kňazov. Vo
svojej krásnej kázni zdôrazňoval veľkú potrebu prosiť Pannu Máriu a modliť sa denne
posvätný ruženec a modlitbu Anjel Pána aj
v dnešnom uponáhľanom svete. Podvečer
sme sa zúčastnili krížovej cesty. Po nej nasledovali Loretánske litánie pri Lurdskej jaskyni,
odkiaľ sa konal sviečkový sprievod do kostola, kde bolo udelené pútnikom požehnanie
na cestu domov.
V nedeľu začal program púte o Eucharistickou adoráciou. Za ňou nasledovali ranné

chvály a sväté omše a slávnostná svätá omša
pri Lurdskej jaskyni za účasti viacerých kňazov. Hlavný celebrant bol J. Ex. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Veriaci z Jablonového sa zúčastnili na púti v Marianke osobnými autami
a autobusovou dopravou v sobotu aj v nedeľu.
Druhý mariánsky sviatok v septembri oslavujeme 15. Septembra. Je to sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
V dňoch 14.- 17.9. sa konala Národná púť
k Sedembolestnej Panne Márii. Veriaci z Jablonového sa zúčastnili aj na tejto púti osobnými autami v sobotu a v pondelok autobusom. Tu v Šaštíne sme tiež prosili Pannu Máriu za zachovanie viery, kresťanských hodnôt,
zdravia a vyriešenie svojich osobných problémov, za zachovanie viery na Slovensku ako aj
za zachovanie tohto sviatku ako dňa pracovného pokoja. Otvorenie Národnej púte začalo
v bazilike v piatok svätou omšou, po nej sa konali Modlitby za kňazov, nasledoval koncert
chrámových zborov a modlitba posvätného
ruženca. V sobotu začala Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie svätými omšami, vyvrcholením slávnosti bola sv. omša, ktorú celebroval
J. Em. Jozef kardinál Tomko. Popoludní nasledoval Akatist k Presvätej Bohorodičke, po ňom
koncert Jany Kocianovej a Richarda Čanakyho, posvätný ruženec, sviečkový sprievod
a program pre mladých. V nedeľu bola Slávnostná svätá omša a poobede požehnanie pútnikov na cestu domov. V pondelok sa konala púť chorých a seniorov. Na slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval J. Ex. Alojz Tkáč,
emeritný arcibiskup, sa zúčastnili aj veriaci seniori z Jablonového.
Veríme, že púte, obety a naše modlitby
na týchto mariánskych miestach zachovajú
pre mladú generáciu v našej farnosti a v slovenskom národe vieru v Boha a dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metoda.
Pútnička Terézia Idešicová

Jabúčko ďakuje
Jalbonovský folklórny súbor Jabúčko by vás
chcel touto cestou informovať, že sa mu
podarilo získať grant z projektového mechanizmu Bratislavskej župy /BSK/. Grant
je určený na materiálno - technické zabezpečenie súboru. Jabúčko aj touto cestou
Bratislavskej župe /BSK/ ďakuje.
Miroslava Antolíková

Veriaci z Jablonoveho na púti do Šaštína
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KEĎ SA DARÍ
Na Jablonovské hody naši chlapci odohrali 3. kolo majstrovského zápasu proti mužom
z Veľkých Levár. Nastupovali sme s tým, že
tento zápas musíme vyhrať. Po dvoch úvodných kolách, ktoré sme prehrali doma so Závodom 2:1 a v Kostolišti 3:2, sme mali jasný
cieľ, získať prvé 3 body. Po prvom polčase,
keď na svetelnej tabuli svietil stav 0:2 a chlapci odchádzali do kabíny so zvesenou hlavou,
to veru na 3 body nevyzeralo. Cez prestávku
však chlapci zmobilizovali všetky svoje sily
a do druhého polčasu nastúpili s odhodlaním zvrátiť tento výsledok. A naozaj, po góle
Stanislava Lazara, sme sa opäť vrátili do hry.
V 56. minúte vyrovnávajúci gól do bránky dal
Michal Mackových a hra sa dostala do našej réžie. Po druhom góle Stanislava Lazara

v 72. minúte sme sa dostali do vedenia a už
všetci dúfali a verili, že tento stav sa nám podarí udržať až do konca stretnutia. V 87.
minúte Michal Prokop poistil naše víťazstvo
4. gólom a diváci sa poďakovali potleskom za
výhru 4:2.V ďalšom kole, 9.9., sme vycestovali
na súperove ihriská a to do Malaciek.Obe naše
mužstvá priviezli domov cenné 3 body. Žiaci
vyhrali nad Malackami 8:3 a muži 7:2, kedy
už po polčase vyhrávali 4:0.“
Na október sú avizované 8. až 11. kolo.
Doma budú naši hrať 14.10. s Pezinkom o
15:00 hod. a 28.10. s Báhoňom už o 14:00
hod.. Vonku vycestujú 7.10. do Budmeríc
a 21.10. do Zohoru.
Jana Jurná, prezidentka FK Jablonové

Beach volejbal - Jablonové open 2012
V deň štátneho sviatku 29. augusta sa v našom športovom areáli uskutočnil 1. ročník
beach volejbalového turnaja Jablonové - open
2012. Turnaj skvele zorganizoval Obecný
úrad Jablonové a zámerom nápadu bolo podporiť aktívnych rekreačných beach volejbalistov, ktorí celé leto využívali nové pieskové ihrisko. „Z využívania nového ihriska mám
veľkú radosť, investícia do neho sa osvedčila, celú sezónu bolo v podvečerných hodinách plne využívané,“ vyjadril sa starosta Ondrej Uhliarik. Turnaja sa zúčastnilo sedem
trojčlenných tímov: „MPíci“ (MA), „Zebra“
(MA), „Obecný úrad, Tulene, Paľovci, Nováci a Kajmani“ (všetci JA). Tímy boli rozdelené
do dvoch skupín a v prvom kole odohrali vzájomné zápasy na dva víťazné sety o prvé a druhé miesto v skupine. Do finále sa dostali MPíci z Malaciek a Tulene od nás, o tretie miesto v napínavej troj-setovej bitke hrali Paľovci
a Obecný úrad.
Veľmi sympatické je aj rozhodnutie starostu
venovať výťažok z turnaja, vyzbieraný zo štartovného a konzumného v bufete u Melónka,
jablonovskej futbalovej prípravke. Ocenené
tímy boli na záver ovenčené medailami a každý získal aj novú volejbalovú loptu.

Výsledky Jablonové open 2012:
1. miesto: „Mpíci“ v zložení:Pavlína Hercogová, Matej Haringa, Martin Blažíček

3. miesto: „Paľovci“ v zložení: Jana Baraková, Pavol Pavlech, Juraj Antal

2. miesto: „Tulene“ v zložení: Anna Prokopová, Peter Hoffmann, Roman Karman

4. miesto: „Obecný úrad“v zložení Iveta Uhliariková, Ondrej Uhliarik a Milan Pavlík.

Víťazné trojčlenné tímy zľava: Tulene, Mpíci, Paľovci (chýba Jana Baraková, už varila obed)

ŠPORT V CENTRE KULTÚRY LOZORNO
V susednom Lozorne môžete pravidelne navštevovať tieto pohybové aktivity:
Zumba

Ut, Štv

20:00 - 21:00

Veľká sála

Pilates

Ut, Štv

19:00 - 20:00

Tanečná sála

Bodyforming

Po, St

18:30 - 19:30

Tanečná sála

10:00 - 11:00

Tanečná sála

Cvičenie na chrbticu - SM systém Štv

Viac informácii: 02/654 584 33-34, manažérka: Barbora Hurajová
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Anna Masarovičová víťazí
V dňoch 15. – 17. augusta 2012 sa uskutočnil vo Zvolene Celoslovenský turistický
zraz a športové hry seniorov, ktorých sa zúčastnilo 88 súťažiacich v troch kategóriách
do 65 rokov, do 70 rokov a nad 70 rokov.
Športovými disciplínami boli: beh na 50
a 60 m, beh na 250 a 500 m, hod granátom
na cieľ, hod valčekom, vrh guľou, stolný tenis, kop na bránku, streľba zo vzduchovky.
Súťažilo sa na štadiónoch mestských škôl.
Za Bratislavský kraj súťažilo 9 seniorov,
medzi ktorými bola i členka našej základnej organizácie pani Anna Masarovičová. O tom, že v reprezentácii nášho kraja
bola úspešná, svedčí aj zisk dvoch medailí
– striebornej za beh na 250 m, bronzovej za
kop na bránu a 5. bodovacie miesto v hode
granátom na cieľ. Bratislavský kraj obsadil
v súťaži krajov 4. miesto, pričom od bronzovej priečky ho delili len 2 body. Podujatie bolo ukončené prijatím súťažiacich primátorom mesta Zvolen a turistickým výletom na Pustý Vrch. Blahoželáme našej členke, Aničke Masarovičovej, k dosiahnutým
úspechom a povzbudzujeme všetkých seniorov ku športovým aktivitám.
Emília Prokopová
predsedníčka JDS Jablonové
Anna Masarovičová so vzácnymi medailami

Kone, kone, koníčky
Arabské príslovie hovorí, že najkrajší
pohľad na svete je z konského chrbta.
Ako vášnivá koníčkárka to môžem potvrdiť. Jazdenie je nie len balzamom na dušu,
ale je to aj hodnotný šport, vďaka ktorému
precvičíte celé telo. Okrem nôh, rúk a zadku formujete aj chrbát. Získavate kondičku,
ale aj zdravú imunitu, pretože o toto ušľachtilé zviera sa musíte postarať v každom počasí. Či už prší, alebo je vonku -30 °C, jesť
a našu opateru potrebujú každý deň. Mnohé deti sa zamilujú do nich vďaka ich zjavu, elegantným pohybom a dobráckej povahe. Veď čo môže byť krajší pocit, ako keď
vás koník unáša naprieč krásou nášho kraja?
Čerstvý vzduch, zdravý pohyb tela a pokoj
na duši je azda ten najlepší recept na spokojný život. Doprajte aj vy vašim deťom tento zdravý športový zážitok.
Pre tých, ktorých som zlákala na tento
šport, predstavím v každom čísle nášho mesačníka vždy jednu jazdeckú školu v našom
okolí, do ktorej sa môžete prihlásiť. Možností je naozaj veľa, jazdecké školy sú v obciach Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Plavecké Podhradie, Lozorno, Stupava, Malacky,
lokalita zvaná Píla, Marianka.

Jazdecké kurzy v Jablonovom
Ako prvú vám predstavujem naše kurzy
v Jablonovom. K dispozícií sú dva kone:
Šegy, ktorý je určený pre pokročilých jazdcov a Nero, postarší koník, ktorý je pre
začiatočníkov. Pod vedením mojej maličkosti a mojej sestry Alici sa na hodinách naučíte ako správne si koníka nasedlať, základy jazdectva a starostlivosť oňho. U začiatočníkov sa začína lekcia na lonžke v kruhu. Neskôr jazdenie v ohrade a po zvládnutí základov začíname chodiť na vychádzky. Pre pokročilých je tu kedykoľvek možnosť vychádzok do lesa. Kľudná povaha
nášho staršieho koníka Nera zabezpečuje, že sedieť na ňom môžu deti už od piatich rokov. Horná veková kategória nie je
určená, len hmotnostná váha, a to človek
do 100 kg. Naše kurzy sú k dispozícií celoročne. Cena jednej jazdeckej hodiny, čo
je 60 minút, stojí 10 €. Jazdy sú platené jednorazovo. Stačí deň dopredu zavolať, dohodnúť si s nami termín a vaše športovanie
sa môže začať.
Kontakt: 0948 505 861 alebo
0908 773 620
Natália Horváthová

Šegy a Natália Horváthová
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KAM ZA KULTÚROU

OZ POUR ART VÁS DO STUPAVY POZÝVA NA:

Mesto Stupava vás
5.-7. októbra 2012
pozýva na
Dni zelá - Slávnosti kapusty.

PROGRAM:
štvrtok 4. 10. 2012

18:00 ORGANOVÝ KONCERT v kostole sv. Sebastiana a Rócha v Máste
19:00 Otvorenie výstavy CHRYZANTÉMA 2012 a Jesenné
aranžmány v Agroservise v Máste

piatok 5. 10. 2012

12:00 Stupavský jesenný jarmok
15:00 Zvolávame na Deň zelá - koštovka zelá z voza na Hlavnej ulici
16:00 Vernisáž výstavy PAVLA MÓZU - Návraty do rodnej vo
Výstavnej sieni KD
17:00 Slávnostné otvorenie XVI. ročníka Slávností kapusty
Deň zelá 2012
17:15 Od nás pre Vás - program stupavských spolkov a združení - účinkujú: Spevácky zbor Nevädza zo Stupavy, tanečná skupina DEVIL´S, tanečná skupina ELIAH, SHŠ URSUS,
FS Chasa
19:00 hudobná skupina ARAGON
20:00 OHŇOVÁ ŠOU
20:30 hudobná skupina INÉ KAFE
21:30 hudobná skupina DUO LET´S DANCE

sobota 6. 10. 2012

CK Lozorno vás pozýva
13.10.2012 o 18:00 hod. - ,,PAVILÓN B po čeklísky,, - Divadlo BOT
(bernolákovské ochotnícke teátro).
Upravená komédia z repertoáru Radošínskeho naivného divadla od
autora Stanislava Štepku.
21.10.2012 – Mesiac úcty k starším. Posedenie pre dôchodcov.
Programom sprevádza Maja Velšicová.
27.10.2012 – „Concertino“ - koncert LENKY FILIPOVEJ a jej hostí.
28.10.2012 o 16:00 – Rozprávková nedeľa. Divadlo PIKI (Ela Hop)
s predstavením „Rozkrávka“.
Viac informácií sledujte na www.lozorno.sk, alebo FB Centra kultúry Lozorno

08:00 Stupavský jesenný jarmok
10:00 MY varíme ze zelá - súťaž vo varení kapustnice na lúke
za KD, na dobrú náladu hrá hudobná skupina CORIDA
10:00 DETSKÁ ZELOVÁ SHOW s MIOU, súťaže, divadlo
14:00 Festival Vitajte súsedé - DFS LEVÁRANEK, FS BRODČANÉ, DFS BRODČÁNEK, DFS JURÍČEK, FS ČRIP, spevácka
skupina BYSTRIČAN
16:30 hudobná skupina CAFÉ EDIT
18:00 DH Záhorienka
19:00 hudobná skupina SENZUS
20:30 hudobná skupina TAKTICI
21:30 DJ Miro Kováč

nedeľa 7. 10. 2012

08:00 Stupavský jesenný jarmok
10:45 Slávnostná svätá omša s poďakovaním za úrodu
vo farskom kostole sv. Štefana v Stupave
14:00 hudobnícky orchester BATATIMBA
15:00 BIKE TRIAL SHOW
15:30 Vyhlásenie výsledkov súťaží
16:00 DH BOROVIENKA
17:00 Brušné tance
17:30 hudobná skupina AZÚCAR CUBANA
18:30 CHCETE, ČI NECHCETE, DÁME SI REPETE - G. Oňová, S. Vitáloš
20:00 hudobná skupina POLEMIC
21:00 OHŇOSTROJ
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