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mesačník pre obec Jablonové

ROZHOVOR

Vlastnú budovu by
privítali

Riaditeľka a učiteľka Materskej školy v Jablonovom, Kvetoslava Rusnáková, sa venuje svojej profesii už tridsaťdva rokov.
Ako učiteľka a riaditeľka pracovala v Materskej škole v Stupave a v Materskej škole v Zohore. V jablonovskej „škôlke“
pracuje od roku 1991, posledných sedem rokov aj na pozícii jej riaditeľky. Rozprávali sme sa s ňou o histórii a súčasnom
fungovaní tejto dôležitej vzdelávacej inštitúcie.
Akú dlhú tradíciu má Materská škola v Jablonovom? Boli obdobia, keď nebol dostatočný počet
detí, aby bola materská škola otvorená?
Jednotriedna Materská škola v Jablonovom bola
otvorená 24. mája 1960 s poldennou prevádzkou,
umiestnená bola v školskom byte a zapísaných do
nej bolo 36 detí. O rok neskôr začala celodenná prevádzka a 1.septembra 1967 bola daná do užívania
dvojtriedna materská škola postavená z drevených panelových dielov. 9. januára 1995 bola daná do užívania

dvojpodlažná budova dvojtriednej materskej školy.
Z dôvodov poklesu detí v našej obci a z ekonomických
dôvodov bola zrekonštruovaná budova základnej školy
tak, aby boli samostatné priestory pre materskú školu,
kde sa zahájila činnosť dňa 5. septembra 2005 s počtom
detí 22 v jednotriedke. 2.septembra 2008 bola otvorená
druhá trieda materskej školy v priestoroch školského
bytu, ktoré boli zrekonštruované a upravené. V tomto
období bola materská škola 1,5 triedna a od 1.2.2009
je dvojtriedna, s celodennou starostlivosťou, ale je

Kvetoslava Rusnáková

možnosť aj poldenného pobytu, čo platí i v súčasnosti.
V materskej škole bol vždy dostatočný počet detí či na
jednotriednu, alebo dvojtriednu školu a z toho dôvodu
nikdy nebola zatvorená.
pokračovanie rozhovoru na 5. strane

Už ste prispeli 544 eur!
V minulom čísle novín bola uverejnená výzva na zbierku určenú na prestavbu haly za Kultúrnym domom na obecnú telocvičňu. Za uplynulý mesiac na dotačnom
účte v prospech telocvične pribudlo 544 eur.
ĎAKUJEME.
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Prečo nemôžeme chodiť do lesa ii.
Čo si o probléme myslia peter klamo, ondrej
jurčák a pavol ferenčič
V tomto čísle pokračujeme v téme vstupu do Vojenského obvodu Záhorie. V minulom príspevku sme vás
informovali o zmene zákona, ktorý negatívne ovplyvnil
život obyvateľov Jablonového. Keďže vojenský obvod tu
existuje od roku 1950 a aj pred zmenou zákona prinášal
obci a jej obyvateľom obmedzenia, požiadali sme
o stanovisko aj dvoch bývalých starostov - Petra Klama
a Ondreja Jurčáka a predsedu Poľovníckeho združenie
Pavla Ferenčiča ako zástupcu jedného z kľúčových záujmových združení v obci.
Peter Klamo, sa vyjadril, že počas svojho pôsobenia inicioval rozhovory s dotknutými zástupcami štátu
o sprístupnení a vybudovaní Jablonovskej cyklistickej
cesty. „Bohužiaľ sa nepodarilo rozhovory doviesť aj do realizácie tejto úžasnej myšlienky, ktorá by pre obec znamenala aj rozvoj cestovného ruchu a s ním spojenú možnosť
tvorby nových pracovných miest pre jej obyvateľov,“
povedal nám Peter Klamo, ktorý bol starostom obce
v rokoch 2004-2006.

Ondrej Jurčák, ktorý bol starostom v rokoch 20062010, sa vyjadril, že počas obdobia jeho pôsobenia
mali obyvatelia obce s miestnou posádkou Vojenského
obvodu dobrý vzťah a v prípade potreby bez prieťahov
dostali povolenie na prechod cez územie VO Záhorie.
S Ministerstvom obrany a zástupcami VO viedol aj
korešpondenciu. „Chcel som pre obec vybojovať finančnú
kompenzáciu za prelety vojenských lietadiel nad obcou,
podobne ako ju má obec Kuchyňa. Vyriešilo sa to ale zmenou trasy lietadiel, už nad Jablonovým nelietajú,“ povedal nám Ondrej Jurčák, ktorý je aj predsedom Urbárskeho
a pozemkového spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo
voči VO Záhorie neeviduje žiadne nevysporiadané
pozemky.
Jablonovskí poľovníci terajšie hranice VO vnímajú
negatívne. „Sme toho názoru, že sú neopodstatnené
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Naozaj potrebujú vojaci lesy v blízkosti našej obce?

a neprimerane zasahujú do práv a slobôd občanov našej
obce, nakoľko i po prijatí zákona o voľnom vstupe, sme
zaregistrovali nejaké “prieky” ktoré občanom len účelove
zabraňujú vstup do týchto priestorov i keď to zákon
umožňuje. Členovia Poľovníckeho združenia Jablonové,
nemajú povolený vstup do VO. Pokiaľ sa tam nejakí
poľovníci pohybujú sú to osoby, ktoré s výkonom práva
poľovníctva v Jablonovom nemajú nič spoločné.
Sme toho názoru, že VO Turecký vrch mal byť už
dávno zrušený, nakoľko armáda i bezpečnostné zložky
majú dostatok iných vhodných priestorov na výcvik.
Navyše lokalita v blízkosti hlavného mesta, kde je husté

osídlenie obyvateľstva nie je vôbec vhodná v dnešnej
dobe k nejakému výcviku, alebo i k akejkoľvek činnosti
armády,“ vyjadril sa predseda PZ Pavol Ferenčič.
Obaja bývalí starostovia podporili myšlienku otvoriť
rokovania so zástupcami štátu o úpravách momentálneho režimu vstupu do VO v blízkosti obce, aby
sa obyvatelia mohli pohybovať po lese bezpečnejšie
a slobodnejšie. K vyjadreniu predsedu PZ netreba
žiadny komentár, asi hovorí väčšine obyvateľov Jablonového z duše.
-Red-

Ilustračné foto
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Je treba zmeniť nevyvážený
stav

Starosta obce Ondrej Uhliarik pripravuje
petíciu
Redakcia novín ma požiadala o stanovisko k vstupu do
VO Záhorie. Pokúsim sa v skratke popísať môj názor na túto
nespokojnosť vyvolávajúcu nespravodlivosť. Ako základ
mojich tvrdení použijem mapku chotárov susediacich obcí
(viď na obrázku).
Z tvaru jednotlivých chotárov obci je zrejmé, že aj náš
chotár v tejto časti bol pôvodne až po hrebeň Malých
Karpát, tak ako chotáre susedných obcí. K „odkrojeniu vo
verejnom záujme“ došlo v 30. rokoch minulého storočia.
Formou vykúpenia od pôvodných vlastníkov – občanov
a predkov terajších občanov Jablonového. Neskôr vysvetlím prečo kladiem dôraz na tento fakt.
Nespochybňujem vtedajšiu potrebu zriadenia
vojenskej základne, v tom čase sa štát nachádzal vo
medzivojnovom období . Armády požívali silnú podporu
vtedajších štátov v celej Európe. Pravdepodobne z rôznych
územných dôvodov bola vybraná lokalita Tureckého vrchu
ako miesto strategickej základne. V ďalšom povojnovom
období zase v povedomí ľudí bola udržovaná potreba
zbrojenia a prítomnosti armády, kvôli umelo živenej
„studenej vojne“ medzi bývalým východným blokom
a NATO. Týmto vývojom sa štátu len potvrdzovala voľba
Tureckého vrchu ako vojenskej základne aj vzhľadom na
blízkosť hlavného mesta a ľahko sa argumentovalo nespokojným občanom.
Všetko sa ale zmenilo spoločenskými zmenami roku
1989, hrozby pominuli ako mávnutím čarovného prútika,

úloha armády sa postupne mení skôr na zásahy pri mimoriadnych udalostiach a na špecifické zahraničné misie.
Čo zmenšuje potrebu vojenských objektov.
Súčasný stav je taký, že ťažká technika armády ale aj
štátnych Vojenských lesov a majetkov (VLaM) ničí naše
cesty prakticky cez celú obec od železničnej stanice resp.
areálu bývalého PD až po Prachovňu, bez akejkoľvek
kompenzácie. Aj bývalé vedenie obce komunikovalo na
túto tému z rezortom obrany a výsledkom bola odpoveď,
že obec je povinná poskytnúť svoj majetok – tým pádom
aj cesty – na obranu štátu a na prípravu a výcvik zložiek
obrany štátu.
Ako by toho nebolo dosť novelou zákona o vojenských
obvodoch z júna tohto roku, štát trvalo zakázal vstup do
priestoru VVP Turecký vrch a aj našim občanom vymedzil
slobodu pohybu.
Jednoznačne s tým nesúhlasím, niektoré obce štát
zvýhodní vybudovaním diaľnic, a tie sú následne schopné
samofinancovania, nakoľko diaľnica pritiahne priemyselné investície. Iné obce štát trestá svojou akože legitímnou činnosťou a jej občanov obmedzuje a neposkytuje im
žiadnu formu kompenzácie. Rozhodne ide o nevyvážený
stav, ktorý sa pokúsime spoločnými silami zmeniť.
Pripravujeme žiadosť na ministra obrany ako
zástupcu štátu v našom prípade zameranú na:
1. Spolufinancovanie údržby a opravy obecných
ciest, ktoré využíva či už MO SR alebo VLaM SR.
Dôvod: VLaM SR využívajú naše cesty na svoje
podnikateľské aktivity a tým na dosahovanie zisku - tu
nejde o obranu štátu, ktorú sme povinní strpieť.

2. Povolenie vstupu do VVP Turecký vrch aspoň
pre občanov Jablonového.
Dôvod: Jednak ide o pozemky predkov terajších
Jabloňákov, čiže občania Jablonového majú morálne právo žiadať výnimku a jednak činnosť vo VVP je sústredená
do oblasti výcvikovej základne. Čiže zákaz vstupu by
mohol byť len v časti skutočného ohrozenia zdravia
a života občanov priamo vo vymedzených priestoroch
strelníc,ktoré sa nachádzajú až na samom Tureckom
vrchu. Nie je dôvod obmedzovať pohyb občanov v tesnej
blízkosti obce. A to už nehovorím o turistickom ruchu.
Kde nie je možné bez hrozby pokuty napojiť našu obec na
cyklistické trasy, ktoré prechádzajú „zakázaným územím“
a sú súčasťou európsky významných magistrál.
3. Využívanie ČOV umiestnenej v areály základne
VVP.
Armáda disponuje čistiarňou odpadových vôd (ČOV),
ktorá je umiestnená v areáli základne. Vzhľadom na
nízku zaťaženosť čistiarne z dôvodu malého počtu
„prispievateľov“, po preverení jej funkčnosti, kapacity
a podmienok, by mohla naša obec vyvážať žumpy do
tejto čistiarne a tak aspoň čiastočne riešiť problém
s vývozom žúmp.
Tieto body budú tvoriť základ petičnej akcie, ktorú
právne formalizujeme a následne rozbehneme v našej obci
v blízkej dobe. Prečo sa štát chová v našom prípade
ako by sa ho naše legitímne požiadavky netýkali?!
Ondrej Uhliarik
starosta obce

Vojenský obvod
Záhorie
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materská škola informuje

Starí rodičia

v našej škôlke
Október bol Mesiacom úcty k starším
„Staroba je krásna, ak človek so šedinami má ešte pre
koho žiť, keď ho mladší prizvú na spoluprácu a dávaju mu
na javo, že ich obohacuje, “ povedal Alojz Marek. A tak aj
my z materskej školy sme si uctili šediny naších starých
rodičov a prizvali ich k nám, medzi svoje vnúčatá.
Cieľom nášho spoločného stretnutia, bolo upevňovať
rodinné vzťahy, vážiť si ich, chápať a v neposlednom
rade zasievať do naších detí semienka túžby a ochoty
pomáhať starším.

Starí rodičia v našej škôlke

Cesta za poznaním
Návšteva škôlkarov u pána starostu

Deti na návšteve u Lýdie Jánošovej

Je mnoho možností ako stráviť spoločné chvíle.
V priestoroch materskej školy sme pripravili výtvarné
aktivity starých rodičov a vnúčat, rôzne hry, rozprávky
a divadielko v modernom šate „Ťahal dedko repku“. Celé
poobedie sa nieslo v pokojnom a radostnom duchu.
Rodičia detí pripravili výborné občerstvenie. Vnúčatá
potešili starkých básňami, piesňami a obdarovali ich
vlastnoručne vyrobeným darčekom ako symbolom ich
vďaky za starostlivosť a lásku. Pre nás učiteľky bolo radosť
vidieť spokojnosť v očiach starých rodičov a detí. Nezabudli sme ani na bývalu kolegyňu Lýdiu Jánošovú, ktorú
sme spoločne navštívili a strávili s ňou pekné doobedie.
A na záver? Veďme naše deti k úcte k straším a učme
ich pomáhať, veď staroba sa týka nás všetkých.
Eva Haramiová a Mirka Mazúrová,
učiteľky MŠ
4

Materská škola nie je priestorom a miestom, kde sa
deti len hrajú, ale je miestom, kde deti získavajú nové
poznatky. V materskej škole hravou formou, ktorá je
deťom najprirodzenejšia, vedieme k poznaniu nových
vecí, k získaniu nových zážitkov, skúseností a k samostatnosti.
A tak sme sa i my vybrali pátrať po informáciach
o našej obci. Brázdili sme Jablonové, od dolného až
po horný koniec, cez polia, lúky a spoznávali miesta,
ktoré boli nepoznané. Na konci nášho dobrodružstva
sme skončili na oficiálnej návšteve u pána starostu.
Slovami naších detí: “U uja,ktorý sa stará o našu dedinu
a škôlku!“
Zoznámili sme sa s Evičkou a Irenkou, ktoré nám
porozprávali o svojej práci. Pán starosta nás prijal

s úsmevom, ktorý sme znásobili darčekom vyrobeným
našimi deťmi. Stretnutie sme zahájili v zasadačke
a aspoň na pár chvíľ sme sa stali súčasťou niečoho
veľmi dôležitého. Predškoláci si zvolili „starostu“
a jeho zástupkyňu, všetky dôležité informácie zapisovali. Deti zasypali starostu rôznymi otázkami ako
napríklad: “Koľko obyvateľov má naša obec, ako sa volá
náš potok, či sa píše Jabloňové alebo Jablonové, a či má
pán starosta nejaké deti!“ Celé stretnutie bolo zábavné
a tešilo aj dospelých. Nakoniec nás pán starosta
obdaroval sladkosťami a zaželal nám všetko dobré.
My mu ďakujeme a želáme veľa zdravia. Ak bude mať
niekedy plnú hlavu starostí, vždy je u nás v škôlke vítaný :).
Eva Haramiová a Mirka Mazúrová

Detské zastupiteľstvo si zvolilo svojho starostu

ROZHOVOR

Vlastnú budovu by privítali
pokračovanie rozhovoru z 1. strany

Ako sa vám darí skĺbiť úlohu riaditeľky a zároveň
pedagogického pracovníka?
Práca učiteľky a riaditeľky je náročná. Môj pracovný
čas je rozdelený na prácu s deťmi – kedy som učiteľka
a nepriamu prácu s deťmi – kedy sa pripravujem na
edukačné aktivity s deťmi a plním úlohy vyplývajúce
z funkcie riaditeľky. Veľakrát sa stáva, že v rámci svojho
voľného času zabezpečujem materiál potrebný na prevádzku a výchovno-vzdelávaciu činnosť, dokončujem
administratívu a pod.
Koľko detí momentálne materskú školu navštevuje,
aká je jej súčasná kapacita?
V tomto školskom roku navštevuje Materskú školu
Jablonové 41 detí, z toho 19 detí v 1. triede a 22 detí v
2. triede. Kapacita materskej školy - 41 detí, je
každoročne naplnená.
Dnes je na pedagógov vyvíjaný veľký tlak, aby
dopĺňali svoje vzdelávanie. Ako sa z tohto uhla
pohľadu darí vášmu pedagogickému zboru?
V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľky Eva
Haramiová a Miroslava Mazúrová ukončili aktualizačné
vzdelávanie „Obsahová reforma v materskej škole“
a „Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania. Ja som ukončila aktualizačné vzdelávanie
„Školský manažment v materskej škole“, „Digitálne
technológie v materskej škole“, „Obsahová reforma
v materskej škole“ a funkčného inovačného vzdelávania
„Inovácie v riadení školy a školského zariadenia“. V rámci celoživotného vzdelávania sa naďalej individuálne
vzdelávame samoštúdiom odbornej literatúry a sme
prihlásené na ďalšie aktualizačné vzdelávania. Získané
vedomosti aplikujeme pri plánovaní edukačných aktivít
v týždenných tematických plánoch, pri diagnostikovaní
detí, na pedagogických poradách, na stretnutiach metodického združenia školy, ale hlavne vo svojej práci
s deťmi.

ZÁkladná škola informuje

Šarkany

inšpirovali

Vaša učiteľská prax je naozaj veľmi dlhá, ako vnímate dnešné deti?
Dnešné deti sú komunikatívnejšie, technicky oveľa
zdatnejšie, majú rozvinuté digitálne kompetencie,
ich poznatky o prírode, zvieratách sú u niektorých
na vysokej úrovni. Máme deti, ktoré v predškolskom
veku píšu a čítajú veľkým tlačeným písmom. Vo veľkej
miere sú podporované vo svojich záujmoch o rozvíjanie
poznatkov nielen v materskej škole ale i v domácom
prostredí.
Ako prebieha bežný deň v našej materskej škole?
Materská škola Jablonové je v prevádzke od 6.30 do
16.30 hod. Deti prichádzajú spravidla do 8.00 hod. Po
príchode do materskej školy sa zapájajú do spoločných
aktivít, alebo si hru vyberú samé. Po ukončení hier
si v rannom kruhu porozprávame, aké aktivity ich
dnes čakajú. Samozrejme dostanú priestor i deti na
vyjadrenie svojich myšlienok, nápadov, na porozprávanie svojich zážitkov, ktoré zažili s rodičmi. V rannom
kruhu si opakujeme triedne pravidlá, riešime konflikty,
deti majú tiež možnosť vyjadriť svoje pocity – čo ich
trápi, načo sa tešia, čo by chceli zmeniť v triede, alebo
v materskej škole. Po pohybových aktivitách a desiatej
na deti čakajú edukačné aktivity v centrách, pobyt
vonku, obed, odpočinok a odpoludňajšie záujmové aktivity. Počas celého dňa deti plnia ciele z tematických
plánov podľa školského vzdelávacieho programu „Cesta
za poznaním“.
Pomáha vám obec a rodičia pri riešení problémov?
Aká je spolupráca škôlky s obcou a rodičmi?
Spolupráca materskej školy s obcou je dlhodobo
veľmi dobrá. Starosta obce nám spoločne so zamestnancami obecného úradu pomáha riešiť naše údržbárske,
materiálne, ale i finančné problémy, občas stačí slovná
podpora a povzbudenie. Rodičia sú tí, s ktorými sa stretávame každý deň, či už ráno, alebo odpoludnia. Na
rodičovských kruhoch spoločne riešime prípravu akcií

Žiaci našej Základnej školy sa výtvarne aj literárne
inšpirovali októbrovou šarkaniádou. Prinášame
vám milý závan jesennej atmosféry na maľbe
vodovými farbami.

David Blažiček, 2. ročník

materskej školy, rodičom odpovedáme na ich „zvedavé“
otázky, rozprávame sa o deťoch, chystáme im prekvapenie. Nemenej dôležité je i spoznávanie sa rodičov
a možno i vznik nových rodičovských priateľstiev.
Rodičia nám pomáhajú materiálne i finančne, ale veľmi
príjemné je počuť i slovo „ďakujem“. Preto chcem touto
cestou poďakovať starostovi obce, zamestnancom obecného úradu, všetkým rodičom a priaznivcom materskej
školy, ktorí nám ochotne pomáhajú skvalitniť nielen
výchovno vzdelávací proces, ale i podmienky pobytu
detí v materskej škole.
Aké nové aktivity ste pripravili pre tento školský
rok?
Pokračujeme v projekte „Recyklohry“, „Veselé zúbky“,
„Školská mliečna liga“ a v programe „Školské ovocie“.
Vystúpili sme s kultúrnym programom v rámci „Jablkového hodovania“ pre občanov. K novým aktivitám
materskej školy patria napr. spoločné odpoludnie
„Starých rodičov a vnúčat“ pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, alebo „Čítanie v knižnici“ pri príležitosti mesiaca knihy.
Ako sa vám koexistuje v spoločnej budove so
Základnou školou?
V spoločnej budove sme ôsmy školský rok. Spolužitie
so základnou školou má svoje výhody i nevýhody. Každá
škola by chcela byť sama, mať všetko len pre svoje deti.
Ale bohužiaľ v obci nastala situácia, kedy bol veľký pokles detí v materskej škole, čo sa postupne odzrkadlilo
neskôr v základnej škole. Výhody nášho spolužitia sú
viditeľné pri prechode detí z materskej do základnej
školy. Deti stretávajú a poznajú učiteľov základnej školy,
vzájomne sa navštevujeme, spoločne pripravujeme divadelné predstavenia a akcie, ako napr.: vianočná diskotéka, fašiangový pochod, karneval a pod., bez ktorých si
školský rok už nevieme ani predstaviť a pri ktorých sa
upevňuje nielen detský kolektív, ale i spolužitie zamestnancov materskej školy, školskej jedálne a základnej
školy.
Podporujete možnosť osamostatniť materskú
školu a hľadať jej nové vyhovujúcejšie priestory,
alebo ste v súčasných priestoroch spokojní?
Možno sa v súčasnej dobe zdá, že máme málo miesta,
ale v ďalších rokoch nie je narastajúca tendencia detí.
V tomto školskom roku máme 12 detí predškolského
veku a ďalšie dva školské roky bude len 10 predškolákov.
Momentálne nám všetkým, chýba telocvičňa, ktorú
sme využívali v rámci pohybových aktivít, telesnej
výchovy, spoločných stretnutí a akcií detí základnej
a materskej školy. No ak by sa naskytla možnosť mať samostatnú budovu a dvor materskej školy uvítali by sme
to „všetkými desiatimi“, ale buďme realisti a povedzme
si úprimne, že ekonomická situácia v súčasnej dobe
a myslím aj v blízkej budúcnosti nám nič také
neumožní.
Za rozhovor ďakuje Jana Baráková
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cirkevný život a história

„Odpočinutie večné daj im, pane,
a svetlo večné nech im svieti!“
Posolstvo k Sviatku Všetkých Svätých
V mesiaci november sa naše cintoríny premieňajú na
záhrady svetla a kvetín. Čo je toho dôvodom? Príležitosť
k tomu nám dávajú naši drahí, ktorí nás predišli na ceste
do večnosti. 1. novembra slávime Sviatok Všetkých
Svätých. Sú to tí, ktorí konali dobro a sú v spoločenstve
s Bohom. Nie sú to len tí, ktorých poznáme zo
životopisov svätých, ale sú to všetci, ktorí konali dobro,
milovali Boha a ľudí. Medzi nich patria aj naši rodičia,
súrodenci, starí rodičia, priatelia a známi.
2. novembra nám kalendár pripomína pamiatku
všetkých verných zosnulých, ktorí nie sú v nebi, ale
v očistci, kde dopĺňajú zanedbané dobro, ktoré
nevykonali na zemi a čakajú na nebo.
Cirkev od počiatku pri sv. omšiach pamätala na
týchto zosnulých, ktorí ešte nevidia žiariacu Božiu
tvár. Vyzývala veriacich, aby svoju modlitbu, obetu

a skutky dobročinnej lásky obetovali za svojich drahých
zosnulých, aby týmto spôsobom nahradili dobro, ktoré
duše zanedbali počas svojho pozemského života.
Najúčinnejšia modlitba za zosnulých je práve sv. omša,
kedy Cirkev prosí Ježiša Krista, aby skrze svoju smrť
a zmŕtvychvstanie prejavil dušiam nekonečné
milosrdenstvo – najúžasnejšiu vlastnosť Boha. Veď bez
Jeho milosrdenstva nikto nemôže dosiahnuť spásu.
Večný život, ktorý nám Ježiš Kristus priniesol svojou
smrťou a zmŕtvychvstaním, symbolizuje plamienok
sviece, ktorú zapaľujeme pri hroboch našich blížnych. Je
to svetlo zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý premohol
smrť a dáva nám nádej, že aj my dosiahneme cieľ nášho
pozemského putovania a stretneme sa so Stvoriteľom
a s našimi blízkymi v nebi.
Želám vám, aby tieto dušičkové sviatky neboli len
o zapaľovaní sviečok a kvetinovej výzdobe, ale o hlbokej
nádeji a viere vo večný život.
Vdp. Milan Naď, farár

Zabudnuté cintoríny
Viete kde ležia cholerský a židovský cintorín?
V katastri našej obce máme okrem katolíckeho aj dva
ďalšie cintoríny - cholerský a židovský cintorín. Ležia za
obcou smerom na Lozorno, v časti Pod Vŕškami.
Cholerský bol založený v roku 1831, kedy aj
v Jablonovom, tak ako v celom Uhorsku vypukla prvá
vlna epidémie cholery. Trvala 73 dní a zomrelo na ňu
148 Jablonákov. Kostolník Štefan Palla zvonil každý deň
na umieračik, nakoľko každý deň zomreli až dvaja ľudia.
Mŕtvych pochovali mimo dediny do spoločného hrobu tak vznikol cholerský cintorín.

Pochovávalo sa do neho ešte dva krát - druhá
vlna epidémie cholery vypukla v Jablonovom
v roku 1855, kedy od 26. septembra do 22. novembra zomrelo 62 ľudí. Tretia vlna cholery vypukla
v roku 1866 kedy od 1.septembra do 5.októbra
zomrelo 104 ľudí. V tom čase zvony zvonili celý deň
a kostolníka striedali pri zvonení chlapi z dediny. Ľudia
im nosili na vežu jedlo a verili, že ak sa bude stále zvoniť,
cholera ustúpi.
Židovský cintorín sa v Jablonovom nachádza
hneď vedľa cholerského, spája ich spoločný plot. Bol
založený mimo obce, nakoľko už od 17. storočia nastalo

Za obcou smerom na Lozorno sa nachádza aj cholerský
a židovský cintorín

vytláčanie židovských obyvateľov do uzavretých častí
- get. Písomné záznamy hovoria, že v Jablonovom už
v roku 1851 žilo 10 židovských obyvateľov. Pred druhou
svetovou vojnou mala židovská rodina v dome číslo 35
obchod. Bol to malý hlinený domček vedľa domu rodiny Jána Michaloviča. Podarilo sa im dostať za hranice
Slovenského štátu a tak boli uchránení od deportácie
židov do Nemecka, ktorá bola v roku 1942 nariadená
Hitlerom. Odvtedy sa o židovský cintorín už dve generácie stará rodina Pallová.
Terézia Idešicová

Naši birmovanci

23.9. 2012 sa v Jablonovskom Rímskokatolíckom kostole uskutočnila Sviatosť birmovania. Sväté tajomstvo pomazania svätou krizmou prijalo z rúk Mons. Jozefa Haľku, bratislavského pomocného
biskupa, tridsať mladých kresťanov. Foto: Juraj Uhliarik
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aktívne jablonové

Jablkové

hodovanie
Najlepší koláč sa vyberal ťažko

V sobotu 13.10.2012 sme si všetci, čo sme prišli do
kultúrneho domu, pochutili na výborných koláčoch, ktoré
napiekli dobrovoľníčky: mamičky a učiteľky škôlkarov
a školákov a členky Jednoty dôchodcov. Všetky boli výborné
a nezávidím porote, ktorá rozhodovala o víťaznom koláčiku.
Najviac im chutil ten, čo napiekla Katarína Kimličková,
2. miesto získal koláč Michaely Štvrteckej, 3. miesto
pochúťka Emílie Michalíkovej.
Jablkové dobroty však neboli jediným programom hodovania. Deti z materskej školy, hoci mali len krátky čas
od začiatku školského roka, hlavne tie najmenšie, boli
veľmi milé a šikovné a vôbec sa nehanbili povedať veršík
a zaspievať pesničku. V programe pokračovali školáci a za
nimi mladšie a staršie deti z Folklórneho súboru Jabúčko.

Katarína Kimličková napiekla najlepší jablkový koláč

Pesničky a tančeky, ktoré zaspievali a zatancovali, boli
hravé a viacerí by sa k nim pridali, keby sa nehanbili a vedeli to. Na predaj boli aj krásne vyrezávané tekvice žiakov
zo Základnej školy a nakreslené obrázky od detí.

Výťažok z predaja koláčov a tekvíc pôjde pre aktivity
pre deti MŠ a ZŠ a Jednoty dôchodcov. Ďakujeme všetkým
organizátorom a vystupujúcim za pekné poobedie.
Jana Baráková

9. Podhorská
výstava

Holuby, králiky a hydina súťažili

13. a 14. októbra 2012 sa vo farskej záhrade v Jablonovom uskutočnila 9. Podhorská výstava, ktorú pod
patronátom starostu a obecného zastupiteľstva zorganizovali členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu chovateľov Jablonové. Tridsaťdva chovateľov
z obce aj z blízkeho okolia na nej vystavilo rôzne plemená holubov, králikov, hrabavej aj vodnej hydiny
a exotických vtákov. Odborná porota v každej kategórii
vybrala víťazov, ktorí boli ocenení pohármi.
Školáci recitujú

Víťazný koláč

Najbližšia chovateľská burza:
V nedeľu18.11.2012 od 8:00 do 11:00 vo farskej záhrade
v Jablonovom.

Jablkový koláč so snehom

Prísady:
4vajcia
160g práškoveho cukru
250g polohrubej muky
120g kryštalového cukru
1 prášok do pečiva
1,5dl oleja
1,5dc mlieka vlažného
Postup:
Žĺtka vymiešajte s práškovým cukrom, pridajte olej, vlažné mlieko a pomiešajte. Pridajte múku zmiešanú
s 1 práškovým cukrom a všetko spolu vyšľahajte. Vzniknuté cesto dajte na plech vystlaný papierom a vložte
do vyhriatej rúry. Kým sa cesto upečie, očistite jablká, postrúhajte a zmiešajte s trochou cukru a podľa chuti
môžete pridať aj škoricový cukor. Bielka vyšľahajte so 4 lyžicami studenej vody, vznikne tak sneh, ku ktorému
pridajte 120g kryštálového cukru, vznikne biela vyšľahaná hmota. Na cesto, ktoré sa medzitým upieklo
poukladajte nastrúhané jablká a potrite ich vyšľahanou hmotou z bielkov. Koláč dajte ešte trochu zapiecť,
kým nebude mať zlatý, chrumkavý povrch.
Katka Kimličková praje dobrú chuť!

Víťazný Nemecký strakoš chovateľa Jozefa Banoviča

Víťazný Nemecký výstavný holub Štefana Dubného
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aktívne jablonové

Grilovačka

s jednotou
dôchodcov

Vietor v pravý čas

Ručne vyrobené šarkany škôlkárov

Jablonovská šarkaniáda mala 47 súťažných šarkanov

I. ročník sa uskutočnil 5.10.2012 na našom ihrisku.
Hoci deň pred súťažou nebolo dobré počasie, v piatok
zasvietilo slniečko a vietor zafúkal v ten pravý čas. Organizátori boli milo prekvapení, keď sa ihrisko zaplnilo deťmi
s rodičmi. Štyridsaťsedem súťažiacich prišlo
s dobrou náladou a úsmevom na tvári.
Náš plán ako bude súťaž prebiehať deti spontánne
zmenili. Po uvítaní každý uchytil toho svojho šarkana a
začal o dušu behať, samozrejme čo najrýchlejšie, aby
ten jeho šarkan vzlietol čo najvyššie. S poľutovaním
musíme oznámiť, že zopár ich zostalo na tráve, čo
súťažiacich povzbudilo k ešte rýchlejšiemu behu ale

márne. Víťazi boli jednoznační a na oblohe veselo poletovali.
Obzvlášť chceme poďakovať pani učiteľke Barbore
Tesarikovej a žiakom II. B. za ich mimoriadne úsilie. Ich
viacnásobný šarkan bol naozaj nádherný. Ešte raz vďaka
pani učiteľka!
Organizátori ocenili každé dieťa, ktoré prišlo
s vlastnoručne vyrobeným šarkanom malým darčekom.
Skromne dúfame, že deti a rodičia príjemne strávili
popoludnie a na budúcu jeseň sa obloha opäť zaplní
tými našimi Jablonovskými šarkanmi.
Irena Fodorová
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Na grilovačke v Klube dôchodcov

Spoločný šarkan druhákov

Šarkan Barborky Gubricovej zvíťazil v kategórii školákov

svoje myšlienky: „ Ja si myslím, že úctu dostávame nielen
v októbri ale celý rok. Dovolím si vysloviť úctu v prvom
rade žiakom, ich rodičom a zamestnancom MŠ a ZŠ, za ich
úctivé zdravenie starším ľuďom. S úctou myslím na milých
susedov a obyvateľov obce, ktorí vozíčkarke podávajú
pomocnú ruku. Milé sú naše stretnutia na Sv. omši
v kaplnke Seniorville.“ Pani Gírethová verí, že láska a vzá-

jomná úcta budú dominovať medzi klientmi Seniorville
a obyvateľmi obce aj naďalej a želá si : „Aby Jablonovské
noviny vychádzali a informovali veľa, veľa rokov.“
Záver listu pani Gírethová ukončila slovami Alojza
Mareka: „Staroba je krásna, ak človek so šedinami má
ešte pre koho žiť, keď ho mladší prizvú na spoluprácu
a dávajú mu najavo, že ich obohacuje. Veľkí géniovia mali
dobrých učiteľova toto poslanie učiteľstva je vla-stné seniorstvu.“
Pani Gírethovej za jej názor ďakujeme.
- red -

Ohlasy čitateľov
Pani Barbora Gírethová je klientkou v Seniorville
Jablonové a vo svojom liste nám napísala, že s veľkou
radosťou čítala už druhé číslo mesačníka obce Jablonové.
Zaujíma ju dianie v obci a keďže podľa jej názoru Európsky rok 2012, aktívneho starnutia a solidarity - znamená vytvoriť vzájomný vzťah medzigeneračnej solidarity, chcela by aj ona využiť tento priestor a vyjadriť

Členovia Jednoty dôchodcov Jablonové 9.10.2012
oslávili Mesiac úcty k starším príjemným posedením
v Klube dôchodcov, ktorého súčasťou bolo i varenie
gulášu a grilovanie. Na chutný guláš nám mäsom
z diviny prispel člen poľovného združenia Alexander
Masarovič a pán starosta nám poskytol špekáčiky na
grilovanie a vínko. Ku kávičke prispeli svojimi pečenými
výrobkami členky našej organizácie a vedúca ZOS pani
Beata Lízalová. Posedenia sa zúčastnilo 36 členov našej
organizácie. Osobnou účasťou nás potešil nielen starosta Ondrej Uhliarik ale i pán farár Milan Naď.
Emília Prokopová
Predsedníčka JDS Jablonové

aktívne jablonové

Liečime sa s koníkom
Pernecká Hipoškôlka je pre deti od 2 rokov.
Milé koničkárky a koničkári, sľúbili sme vám, že
v každom našom čísle vám predstavíme a oboznámime
vás s možnosťou jazdenia na koníkoch v našom okolí.
Dnes sa na rad dostala Hipoškôlka, ktorá sa nachádza
v susednej dedine, v Perneku. Hipoškôlka, občianske
združenie, je mimovládna organizácia sídliaca
v Perneku. Venuje sa hlavne hipoterapii a psychomotorickým hrám na koni pre deti.

Víťazná tekvica Vierky a Milana Morávkovcov

55 kilová
buča

Najväčšiu tekvicu dopestovali Morávkovci

Hipoterapia slúži najmä na rozvoj osobnosti, a to
ako komplexná metóda psychickej, fyzickej, sociálnej
a emocionálnej stránky za pomoci koňa.
Veľa ľudí si myslí, že táto terapia spočíva len vo vození
sa na koni. Je to však omnoho zložitejšie. Každý jeden
klient je iný, a preto potrebuje individuálny prístup.
Klienti majú ušitý plán na mieru formou hier a cvičení
na koni.
Či už je to dieťatko s Down syndrómom, u ktorého sa
uvoľňujú pomocou cvičení na koni stuhnuté, či naopak
posilňujú slabé svalstvo, podporujú ich rečový vývin,
pracujú na emocionálnej stabilite, alebo školských vedomostiach. Taktiež dieťa s logopedickým problémom
(napr. zajakavosť), kde sa pracuje na rytmike, celkovom
uvoľnení psychiky a správnom dýchaní. Je jedno, o aké
postihnutie, rodinný či školský problém sa jedná. Dieťa
nemá nikdy pocit, že ide na terapiu, ono sa ide hrať

a jazdiť na koni. Terapia sa vykonáva vo voľnej prírode,
a to takmer za každého počasia.
Psychomotorické hry na koni sú určené deťom od 2
rokov. Prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti a tiež
sú základnou prípravou na jazdenie na koni. Je dôležité,
aby deti okrem ovládania techniky jazdy na koni sa
naučili aj ako sa postarať o koňa a mali o ňom základné
vedomosti.
Pre klientov s postihnutím, ako aj pre malé deti musí byť
kôň špeciálne vycvičený a pripravený, aby bol bezpečný.
Pernecký koník, Bubka, prešiel dlhodobým výcvikom
a je výškovo vhodný pre deti. Hipoterapiu však nemôže
vykonávať hocikto. Je dôležité mať vzdelanie v tejto
oblasti a vedieť, ako s takýmito klientmi pracovať.
V Perneku vedie terapiu špeciálny pedagóg, Mgr. Lenka
Kňazovická Ph.D., ktorá má vyše 10 ročnú prax a zároveň
pôsobí ako lektorka v kurzoch hipoterapie na Slovensku.
Je predsedom sekcie pedagogicko-psychologického
jazdenia (jedna zo zložiek hipoterapie) na Slovensku.
Natália Horváthová
Pokiaľ chcete deti prihlásiť na hipoterapiu alebo na
psychomotorické hry, objednať sa môžete u pani Lenky
Kňazovickej na telefónnom čísle 0904 392 841 alebo
prostredníctvom mailu lenka@hiposkolka.sk. Ak vás
Hipoškôlka v Perneku zaujala natoľko, že si chcete o nej
prečítať viac, informácie nájdete taktiež na ich web
stránke http://www.hiposkolka.sk alebo taktiež na
Facebooku.

Tradičnou súčasťou stupavských Dní zelá bola aj súťaž
o najväčšiu tekvicu, kapustu a iné poľnohospodárske
výrobky. Do boja o víťaznú tekvicu sa tento rok zapojili
aj jablonovskí pestovatelia a majitelia Záhradkárskych
potrieb, Vierka a Milan Morávkovci.
„My sme ju nepestovali pre súťaž, bola zasadená na
kraji v brázde, bolo sucho, sami sme nečakali, že z nej
vyrastie takáto krása. Boli u nás nakupovať známi zo
Stupavy a oni nás nahovorili, nech ju na Dni zelá odvezieme,“ dozvedeli sme sa od Vierky Morávkovej. Tekvica
nakoniec všetky ostatné s prehľadom porazila a porazila aj známeho stupavského pestovateľa, ktorý súťaž
už roky vyhrával. „Všetka chvála patrí manželovi, ja som
ju len hodila do jamky, staral sa o ňu on sám,“ dodala
férovo pani Morávková. Manželia nie sú členmi Zväzu
záhradkárov a preto si mysleli, že sa súťaže nemôžu
zúčastniť. Ukázalo sa, že Dni zelá vítajú súťažiacich
a vystavovateľov každého druhu zeleniny a ovocia bez
ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Zväzu. „Som rada,
že sme Stupavčanom ukázali, že aj u nás pod horami sa
dá niečo takéto dopestovať. A dúfam, že nabudúci rok
sa zapoja aj iní Jabloňáci,“ odkázala na záver Vierka
Morávková ostatným pestovateľom.
-red-

Psychomotorické hry na špeciálne vycvičenej Bubke
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obecný úrad informuje

Zbierka na obecnú telocvičňu ii. Sanácia potoka
Je na občanoch, či telocvičnu dostatočne chcú
Vážení možní prispievatelia, možno Vás rušia rôzne
negatívne informácie v médiách o zneužití tej či onej
zbierky. V tomto prípade ide o zbierku, ktorá je verejne
kontrolovateľná či už priamo občanmi alebo cez poslancov OZ, ktorí spoločne hlasovaním za možnej účasti
verejnosti na zasadnutiach OZ rozhodnú o čerpaní
z dotačného účtu vyčleneného na zbierku.
Pre tých, ktorí by radšej volili formu prispenia
materiálom (ktoré je z daňového hľadiska možno
výhodnejšie), upresňujeme významné položky
rozpočtu, ktoré môžu v prípade záujmu sponzorsky
dodať v rámci zbierky.
Rozpis nákladov na prestavbu haly na telocvičňu
Materiál (s DPH)

18.000 Eur

Montážne príce

11.000 Eur

Potrebné inštalácie
(kúrenie, elektrina)

6.000 Eur

Celkový rozpočet

35.000 Eur

Obecné

zastupiteľstvo
Starosta a poslanci vás pozývajú na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude
12. novembra 2012 o 18:00 v zasadacej miestnosti
Obecného úradu. Zasadnutia sú verejné, poslanci OZ
budú radi vašim podnetom. O témach zasadnutia sa
môžete informovať na obecnom úrade.

Zber

elektro-odpadu

N ov ý sp ô sob ako sa l e g á l n e zbav i ť
elektrospotrebičov

Z dôvodu toho že po zbere elektro-odpadu
sústredeného na jeden deň, sme nachádzali po našom
chotári časti vyhodených elektrospotrebičov, ktoré tam
pravdepodobne vyhodili "zberatelia" vzácnych kovov
z elektro-odpadu, ktorí nemali uzatvorenú dohodu
s našou obcou, sme pristúpili v zmene spôsobu zberu
elektro-odpadu .
Elektro-odpad môžu občania kedykoľvek priviezť
k hale za kultúrnym domom, v prípade, že sa jedná
o veľkorozmerný elektrospotrebič, je možné nahlásiť
toto na obecnom úrade a pracovníci OcÚ prídu zobrať
predmetný spotrebič občanom domov.
Týmto chceme dať možnosť občanom legálne
sa zbaviť elektro-odpadu celoročne a zamedziť neserióznym firmám nelegálnej likvidácii elektro-odpadu.
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Materiál (Celková potreba)

KORYTO POTOKA UŽ ZÁPLAVY NEOHROZIA

Minerálna vlna hr. 10 cm 756 m2

Pod odborným vedením poslanca OZ Mariána
Kimličku sa v októbri v našej obci vykonala sanácia
koryta potoka v najviac poškodenom úseku. Revízie,
ktorá predchádzala rozhodnutiu o sanácii, sa zúčastnili
aj pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku
(SVP), keďže náš potok je v ich správe. Pri tejto revíziisa
zistilo, že koryto nespĺňa protipovodňové bezpečnostné
parametre a hrozilo,že zvýšená voda by mohla uviesť
betónové platne do pohybu. Okrem sanácie sa vyčistilo
koryto potoka od nánosov až po cintorín. Finančne
tieto práce zastrešila obec zo svojho rozpočtu.
V opravách a čistení sa bude pokračovať aj
v ďalšom období v ďalších úsekoch pokiaľ nám to dovolí počasie a rozpočet. Obec požiadala SVP o pomoc
pri prácach na potoku. Pracovníci SVP vykosili koryto
potoka od železničného priecestia až dolu pod bývalé
družstvo, ďalej na sanáciu koryta poskytli geotextíliu
a prírodné kamenivo, aj za túto pomoc sme im vďační.
SVP prisľúbil na začiatok roka 2013 ďalšiu pomoc pri
čistení koryta potoka.

OSB doska 12 mm

356 m2

OSB doska 10 mm

400 m2

Sadrokartónový
materiál

Na uchytenie OSB dosiek

Obec by za priaznivých okolností bola schopná
prispieť približne polovicou sumy v prípade, že občania
svojou účasťou v zbierke dajú dostatočne najavo, že
telocvičňu chcú.
Priebežne aktualizovanú informáciu o stave
dotačného účtu nájdete na www.obecjablonove.sk
v sekcii ŠPORT.
DOTAČNÝ ÚČET OBCE: 3202183005/5600 (PRIMA BANKA)
VS: 201202
SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: TELOCVICNA
Ondrej Uhliarik
Starosta obce

-OcÚ-

Termíny zberu komunálneho
odpadu na november 2012
Dátum

Mesačný interval

Dvojtýždňový interval

9.11.2012

odvoz

odvoz

23.11.2012

Kultúrne pozvánky
CK Lozorno vás pozýva na “Rozprávkovú nedeľu”
18.11.2012 o 17:00 hod.

FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ
Rozprávka plná farbičiek, pesničiek a dobrej nálady.
Hrajú: farbičková princezná, kráľ, trojhlavý drak, Jano
...a Vlado a Sabina Zetek.
Vstupné: 2 €. Deti majú v cene lístka aj sladkú maškrtku
a výtvarnú dielničku.

odvoz

Inzercia

Pohrebná služba solamen
Ak nám zomrie blízky človek, prichádza chvíľa, kedy
musíme zariadiť jeho dôstojnú rozlúčku spomedzi nás
živých. Už vyše desať rokov túto službu v Jablonovom
vykonáva Pohrebná Služba SOLAMEN z Vysokej pri
Morave. Jej majiteľ, Ro-bert Dinuš, objasňuje odpovede
na najčastejšie kladené otázky.
Aké služby poskytuje Vaša pohrebná služba?
Komplexné pohrebné a kremačné služby, to znamená, že sa na nás môžu pozostalí obrátiť v ktorúkoľvek
hodinu, máme stálu 24 hodinovú službu pri prevozoch
zosnulých z bytov a nemocníc. Robíme prevozy v rámci
celého Slovenska i celej EÚ. Ponúkame široký výber rakiev a pohrebných doplnkov, výkop a zásyp hrobu včetne
dôstojného uloženia do hrobu, vybavenie matričných
dokladov (úmrtný list, žiadosť o príspevok na pohreb),
smútočné oznámenie - parte, liturgický spev, hru na
organe počas zádušnej sv. omše, rozlúčkový príhovor - poďakovania za účasť na pohrebe. Pri kremácii
vybavíme všetky náležitosti včetne vyzdvihnutia
a privezenia urny k pozostalým.

Ako máme postupovať ak nám niekto zomrie
doma?
Pri úmrtí doma musíme okamžite zavolať pohotovosť
(linku 112 ) a oznámiť službukonajúcemu dispečingu
uvedenú udalosť. Dôležité upozornenie: Do príchodu
lekára neobliekame ani nijako inak nemanipulujeme so
zosnulým! Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.
Po obhliadke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke
mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Ak obhliadajúci
lekár nenašiel na úmrtí nič zvláštne, potom je možné zo
strany príbuzných prípadná manipulácia so zosnulým
a privolanie pohrebnej služby.
Pokiaľ obhliadajúci lekár nevie na mieste zistiť
príčinu smrti, má podozrenie na trestný čin, nariadi
súdno-lekársku pitvu na pracovisku UDZS. V tomto prípade je povinnosťou obhliadajúceho lekára zavolať na
transport zosnulého pohrebnú službu , ktorá je zazmluvnená a platená za transport úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou. Jej úlohou je transport zosnulého na obvodne príslušné patologické pracovisko.
Po ukončení pitvi a procesných úkonov na príslušnom
patologickom pracovisku, je možné na základe vami
vybranej Pohrebnej Služby zosnulého transportovať.
A pri úmrtí v nemocnici?
Pri úmrtí v nemocnici nemocnica oznámi príbuzným
smrť ich blízkeho a podá informáciu kde sa zosnulý

nachádza, na ktorej patológii. Hovoríme teraz o nemocniciach v Bratislave. Nemocnica Malacky oznámi smrť
príbuzným a už pri oznámení treba podať informáciu,
ktorá pohrebná služba si príde telo prevziať. Po ôsmich
hodinách musí byť telo z nemocnice odvezené. Pozostalí nesmú očakávať, že im zdravotnícke zariadenie
poskytujúce zdravotnú starostlivosť ponúkne nejakú
pohrebnú službu. Ak sa tak stane je to neprípustné
a zákonom postihnuteľné. Základným pravidlom je,
aby si pozostalí nedali nanútiť žiadnu pohrebnú službu,
v tomto smere majú právo slobodného výberu.
Ak si niekto objedná pohrebnú službu len na prevoz
a ostatné chce vybavovať inde , môže tak učiniť?
Môže ale z obchodného resp. konkurenčného
hľadiska sa to nerobí. Nemáme radi, keď sa počas vybavovania vecí okolo pohrebu striedame s inou pohrebnou službou, takže v prípade voľby prevozu u jednej
služby obyčajne aj všetko ďalšie zariaďuje tá spoločnosť,
na ktorú sa ľudia obrátia ako na prvú.
Ak sa rozhodnú pozostalí objednať u vás smútočný
obrad, kde vás nájdu?
Sídlime vo Vysokej pri Morave na Rybárskej ulici č.
6. Pozostalí nás môžu kontaktovať non stop, 24 hodín
denne.
- solamen-

Pohrebná služba solamen
PONÚKA NASLEDOVNÉ SLUŽBY:
• Kompletné vybavenie náležitostí pohrebného alebo kremačného obradu.
• Nepretržitý vývoz a prevoz zosnulých z bytov a prosektúr.
• Prevoz zosnulých v rámci celého Slovenska aj zo zahraničia.
• Viazanie vencov, možnosť objednania kvetinovej výzdoby podľa vlastného výberu, ponuka ikebán a vencov z umelých kvetín, možnosť
aj zapožičania.
• Liturgický spev so sprievodom organu počas smútočného obradu, ako i počas zádušnej svätej omše.
• Široký výber rakiev.
PREVEZMEME VAŠE STAROSTI V NAJŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH
VYBAVENIE POHREBU:
Rybárska č.6, Vysoká pri Morave,
volajte 0918 652 903 , 0908 688 320
PREVOZ NONSTOP:
volajte 0918 652 903, 0908 688 320
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Šport

Hokejové výsledky vo futbale
3 kolá za sebou víťazstvo u mužov

V 6. a 7. kole základnej časti majstrovských zápasov mužov sme sa dočkali hokejových výsledkov,
kedy v 6. kole naši muži dostali päť gólov, ale aj strelili
do brány Šenkvíc päticu gólov. 7. kolo bolo už však
v réžii našich, deklasovali súpera z PŠC Pezinok štyrmi
gólmi a náš brankár odchádzal po skončení zápasu
s čistým kontom. Na súperovom ihrisku v Budmericiach muži opäť skórovali aj keď žatva gólov už nepripomínala hokejový výsledok, 2:0 potešilo divákov,
ktorí vyce-stovali za futbalom. Hoci 9. kolo výsledkom
okopírovalo 8. kolo a naši muži vyhrali 2:0, oproti predchádzajúcim kolám sme videli na domácom ihrisku
žlté karty, červenú kartu a k emotívnym vyjadreniam
hráčov sa pridali aj diváci z hľadiska. Po odohratí

10. kola základnej časti majstrovskej súťaže, kedy
prehrali na súperovom ihrisku v Zohore 4:2, figurujú
naši muži na 3. mieste v tabuľke so ziskom 17 bodov. V
tesnom závese za naším mužstvom s rovnakým počtom
bodov sú mužstvá Kostolišťa, Budmeríc, Šenkvíc a
Jakubova.
V novembri muži odohrajú už len 2 kolá:
4.11. doma so Záhorskou Vsou, 11.11. vycestujú za
súperom do Viničného.
Výsledky žiakov z posledných zápasov:
Jablonové - Jakubov 6:0, Kuchyňa –Jablonové 14:0,
Jablonové –Láb 4:1.
Ďalšie zápasy našich žiakov prebehnú na domácom
ihrisku so Žolikom Malacky a so Zohorom.
Jana Jurná
prezidentka FK Jablonové

Tabuľka IV. liga BFZ - sk.B (po 10. kole)
Por. Družstvo

Skóre

Body

1.

ŠK Báhoň

37 : 12

23

2.

TJ Baník Pezinok

20 : 12

18

3.

FK Jablonové

30 : 19

17

4.

TJ Záhoran Kostolište

29 : 18

17

5.

FC Druž. Budmerice

24 : 17

17

Trénerom je Jaroslav Davidík

6.

ŠK Šenkvice

27 : 22

17

Od októbra sa v Jablonovom otvorila možnosť
prihlásiť sa na tréningy starodávnych bojových umení
Ninjutsu – pre deti a Chi-kung – pre dospelých. Ninjutsu
je pôvodne umenie japonských ninjov, u detí podporuje
pozitívne charakterové vlastnosti a rozvíja telo a ducha
v každom smere. Chi-kung je energetické cvičenie,
ktorého cieľom je odbúrať stres a zvyšovať psychickú
a fyzickú kondíciu.
Trénovať ich bude Jaroslav Dávidík, ktorý sa bojovým
umeniam venuje takmer dvadsať rokov. V bojových
umeniach karate a kobudo sa vzdelával na tréningoch
a seminároch u Petra Fila, v súčasnosti je žiakom seminárov karate a ninjutsu pod vedením Wernera Linda
a Petra Schombsa v Nemecku. Súčasťou bojových umení
je aj zenová filozofia, ktorej sa Jaroslav Davidík venoval
pod vedením zenových učiteľoch v kórejskej zenovej
škole Kwan Um. V súčasnosti je držiteľom technického
stupňa 2 dan.
Tréningy Ninjutsu určené pre deti od 6 do 12 rokov,

7.

TJ Záhoran Jakubov

18 : 13

17

8.

FC Zohor

16 : 23

14

9.

TJ Družstevník Závod

20 : 23

13

10.

PŠC Pezinok

15 : 23

13

11.

TJ Slovan Viničné

23 : 28

12

12.

ŠK Malacky FO

19 : 40

9

13.

TJ Veľké Leváre

15 : 34

7

14.

FC Záhorská Ves

12 : 21

6

Ninjutsu a chi-kung v jablonovom

Zdroj: www.futbalnet.sk (k 22.10.2012)
Tréner Ninjutsu Jaroslav Dávidík

prebiehajú v sále Domu kultúry každý pondelok a štvrtok
v čase od 16:00 do 17:30 hod, tréningy Chi-kungu budú
každý pondelok od 18:00 do 19:00. Cena tréningov je 40
eur za Ninjutsu mesačne a 6 eur za jedno cvičenie Chikungu . Informácie o prebiehajúcich tréningoch môžete
získať na telefónnom čísle 0908 567 942.
-red-

Športové aktivity v sále kultúrneho domu
v jablonovom: jeseň a zima 2012-2013
Deň

Čas

Aktivita

Pre koho

Pondelok

16:00 - 17:30
18:00 - 19:00

Ninjutsu
Chi-kung

Deti
Dospelí

Utotok

16:00 - 17:30
17:30 - 18:45
18:45 - 19:45

DFD Jabúčko
DFS Jabúčko
Cvičenie senioriek

Mladšie deti
Staršie deti
Seniorky

Streda

17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Brušné tance
Brušné tance
Badminton

Deti
Ženy
Dospelí

Štvrtok

16:00 - 17:30
17:30 - 18:45
19:00 - 20:00

Ninjutsu
DFS Jabúčko
Zumba s Mirkou

Deti
Staršie deti
Dospelí

Piatok

18:00 - 20:00

Badminton

Dospelí
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V sále DK sú mimo vyhradených časov na iné
cvičenia k dispozícii aj pingpongové stoly.
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