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mesačník pre obec Jablonové

vianočný príhovor
Milí spoluobčania,
opäť sa blížia Vianoce, ten
najkrajší a najočakávanejší čas
roka. Všetci sa snažíme, aby sme
si tieto sviatočné chvíle spríjemnili čo najviac, aby sme mali potom počas roka na čo spomínať
a z čoho čerpať energiu.
NaVianocechceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše
detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach
vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. Tešíme sa
z radostí našich detí, vnúčat, ale aj spriaznených dospelých.
V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí
a vychutnávame si pocit, že väčšina ľudí okolo nás, naša
rodina, priatelia, známi, susedia, majú k sebe o niečo
bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove
i v ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo.
Veď počas celého uponáhľaného roka, plného
každodenných starostí, je pocit bezpečia, pokoja, šťastia
a lásky, zaslúženým darom. Zachovajme si posvätnú úctu
k týmto sviatkom a pokúsme sa vytvoriť podobnú atmosféru
v našich domovoch a rodinách.
Milí spoluobčania, v mene Obecného zastupiteľstva
a celého kolektívu Obecného úradu, Vám želám príjemné
prežitie Vianočných sviatkov, nech sú pre nás všetkých
plné radosti, lásky, pokoja a Božieho požehnania.
Ondrej Uhliarik, starosta

EDITORIAL
Milý Jabloňáci,
po pol roku práce na pravidelnom vydávaní nášho
mesačníka sme sa šťastne dostali až k Vianočnému číslu.
Po dvoch pokusoch o 12 stranové noviny sa vraciame k rozsahu 8 strán. Odpustite nám teda zmenšenie veľkosti písma,
jeho príčinou je snaha vtesnať všetko do daného formátu.
V Jablonovom sa na našu radosť síce toho deje toľko, že
by bolo o čom písať na 20-tich stranách, ale keďže každá
strana navyše aj niečo stojí, zvážili sme, že takto to bude
zmysluplnejšie. Strany môžeme znovu pridať v prípade, ak
by narástol záujem o platenú inzerciu, čím by sme radi vyzvali drobných živnostníkov aj podnikateľské subjekty, aby
túto možnosť zvážili. Kriedový papier, na ktorom je toto číslo
vytlačené, je vianočným darčekom od tlačiara Alojza Hitmana,
ďakujeme mu. A vám všetkým ďakujeme za všetky kritické aj
pozitívne ohlasy a spätnú väzbu.
Vaša redakcia

ROZHOVOR

Vianoce sú krásne sviatky
Od júla roku 2008 je katolíckym farárom Jablonového Milan Naď. Hoci sa okrem jablonovskej farnosti stará aj
o perneckú, veriaci si jeho prácu chvália. Azda kvôli množstvu svojich povinností na naše otázky odpovedal, žiaľ, príliš
stručne, napriek tomu sme radi, že vám môžeme tento rozhovor sprostredkovať.
Staráte sa o dve fary, máte dvojnásobný počet povinností. Je takáto situácia pre farára štandardná?
Samozrejme, že nie. Ideálne je, že každá farnosť má svojho
kňaza.
Jablonové nemá vlastného rímskokatolíckeho farára od
roku 1997, dôvodom je nevyhovujúci stav fary, ale vraj
existuje štúdia na jej rekonštrukciu a v istom momente to
vyzeralo, že by sa aj mohla spustiť. Vyvíjate nejaký tlak
na Biskupský úrad, aby sa fara zrekonštruovala?
Podobne ako v štáte, ktorý má rozdelené kompetencie
od obecných úradov až po ministerstvá a kde sa rešpektujú
rozhodnutia nadriadených orgánov, takto podobne je to aj
v Cirkvi. V r. 2008 sa rozdelila Bratislavsko-trnavská arcidiecéza. Nastala reorganizácia diecéz. V tomto období sa rozhodlo,
že otázka rekonštrukcie príp. výstavba novej fary sa nebude
riešiť. O tomto bol informovaný môj predchodca.
Farári boli ešte v nedávnej minulosti jednými
z najaktívnejších ľudí spoločenského života. V komunite,
kde pôsobili, v histórii Slovenska doslova menili dejiny.
Dnes je spoločenská situácia trochu iná. Ako vnímate
svoje postavenie v kontexte fungovania našej obce?
Moje poslanie vo farnosti Jablonové je predovšetkým
dušpastierska činnosť.
Pôsobíte u nás viac ako tri roky. Za toto obdobie ste zorganizovali opravu strechy kostola, opravu historického
organu a niekoľko ďalších praktických zlepšení stavu kostola. Máte nejaký koncept, víziu, čo by ste tu ešte chceli
vykonať?
Ďakujem za všímavosť. Máte pravdu, počas môjho pôsobenia sa opravila strecha na jablonovskom kostolíku. Pôvodná
strecha bola v dezolátnom stave. Škridly, ktoré sfúkol vietor,

Jablonovský farár a správca farnosti vdp. Milan Naď
sme nachádzali na chodníku okolo kostola. Bola to veľmi
náročná práca. Po streche prišiel rad na opravu organa, ktorý
potreboval generálnu opravu. Opravy sa podarili i vďaka
farníkom a sponzorom. Aj touto cestou chcem im vysloviť
moje poďakovanie. V tomto roku som mal víziu zrekonštruovať
naše zvony, pretože srdcia zvonov sú z tvrdšieho materiálu
ako samotné zvony. Hrozí prasknutie zvonov. Z tohto dôvodu
som musel zrušiť zvonenie na jednom zvone. Dúfam, že táto
oprava sa nám budúci rok podarí.
pokračovanie rozhovoru na 2. strane

Osobnosťou roka je anna masarovičová
Dňa 5. 12. 2012 na Vianočnom posedí pre seniorov starosta obce slávnostne odovzdá historicky prvú cenu JABLONOVSKÁ OSOBNOSŤ ROKA, na nomináciu ktorej vyzval všetkých Jabloňákov v septembrovom čísle našich novín.
Potešiteľné je, že Obecný úrad naozaj dostal niekoľko
návrhov, teda takýchto ľudí medzi sebou máme, vnímame a ich
prácu dokážeme ohodnotiť. Výber bol náročný, pretože každý
z nominovaných si cenu plnohodnotne zaslúžil. Napokon sa starosta obce rozhodol – prvou verejne ocenenou osobnosťou, na
ktorú môžeme byť právom hrdý, sa stáva Anna Masarovičová.
„Pani Masarovičová bola vybraná spomedzi kandidátov
kvôli jej aktivite, ktorú venuje obohateniu života dôchodcov v našej obci, či už organizovaním cvičenia pre seniorky,
alebo spoločenského života v klube dôchodcov. Ako riaditeľka
(aj moja) vychovala niekoľko generácií žiakov našej Základnej
školy. A v neposlednej rade splnila aj kritérium reprezentácie obce

na celoštátnej úrovni a ide príkladom pre ostatných seniorov,
že jeseň života nie je len čakanie na smrť ale že je to časť života,
ktorú stojí za to aktívne žiť!“, zdôvodnil rozhodnutie starosta obce
a dodal: „Verím, že táto cena bude motivovať aj ostatných
obyvateľov našej obce, k príkladným skutkom, ktoré pozitívne
naštartujú ostatných a v kladnom slova zmysle zviditeľnia našu
obec. Niekedy sa z malých činov a aktivít stanú historicky významné udalosti“.
Pani Anne Masarovičovej gratulujeme! Kto by chcel prísť
ocenenej zablahoželať osobne, je podľa slov starostu srdečne
vítaný, ale keďže Posedenie pre seniorov je na pozvánky, je
potrebné sa vopred dohodnúť na Obecnom úrade.
- RED1
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Poďakovanie sponzorom: kto mohol pomohol
Posledná časť roka je aj čas, kedy sa začína hodnotiť prežitý rok. Pri tejto príležitosti by som chcel prostredníctvom našich skvelých novín poďakovať ľuďom, ktorý napriek súčasnej zložitej hospodárskej a
spoločenskej situácii nestratili vôľu podeliť sa o to, čo dosiahli svojím úsilím a prispieť svojou časťou k spoločnému a verejnému.Či už išlo o spoločné obecné akcie a podujatia, ktoré obohatili náš spoločný
obecný kultúrny život, alebo pomohli zveľadiť spoločný obecný majetok v škole a škôlke.
Finančne, materiálne alebo svojou prácou prispeli:
Bratislavský samosprávny kraj
L-Trans - Ladislav Martinkovič
Agentúra JUH - Jozef Uhliarik
JUDr. Roman Bušo
Ing. Jozef Horváth
Ing. Pavol Ferenčič
JUDr. Albín Kostolanský
Domostav - Ing.Ondrej Jurčák
Martin Kostolanský
MUDr. František Lašák
Štefan Sasinek
Štefan Masarovič
Ľuboš Baník
Goldmann Systems – Martin Perďoch
Peter Antolík
Ján Wolf – stavebniny
Stanislav Tesarik
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Marián Kimlička
Juraj Sabač
Štefan Sasinek
Marek Prokop
RG Interiér - Rastislav Grebeči
Juraj Antal
Zuzana Ferenczová
Jana Baráková
Miroslava Antolíková
Reštaurácia u Melónka - Peter Prokop
Berto, s.r.o. - Ignác Bertovič
ALMA Press - Alojz Hittman
Generálna agentúra poisťovne Uniqua - Jana Jurná
Poľovné združenie Jablonové
Miloš Černý
Ivan Jurný
Vierka Morávková
Stanislav Vajsman

Milan Pavlík
Danka Trgiňová - Pavlíková
Paulína Feriancová
Zuzana Michalovová
Zuzana Tyrpaková
Peter Jurčák
Martin Pásztor
Lucia Kročáková
Gabriela Kučínská a ostatní rodičia detí Základnej
a Materskej školy.
Osobitná vďaka patrí vdp. Milanovi Naďovi, správcovi našej
farnosti, učiteľom a učiteľkám Základnej a Materskej školy
a všetkým zamestnancom Obecného úradu a členom OZ,
s ktorými je radosť a česť pracovať a z ktorých mnohí robia pre
našu obec ďaleko viac, ako je v náplni ich práce.
Ondrej Uhliarik,
starosta

Jabúčko ďakuje

krásne sviatky
pokračovanie rozhovoru z 1. strany

Váš predchodca, farár Ján Mozoľa, bol veľmi aktívny
v práci s deťmi a mládežou. Vy vediete hodiny
náboženstva na našej Základnej škole. Venujete sa
okrem toho ešte nášmu dorastu nejako inak?
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti a starostlivosť
o ďalšiu farnosť, kde je kostol v ešte horšom stave ako
v Jablonovom, nezostáva mi čas, aj keby som chcel, na
mimoškolské aktivity s deťmi.
V širšom zmysle sú pre katolíckych kňazov rodinou veriaci, o ktorých sa starajú. Prečo sú vlastne kňazi tak často
presúvaní z obce do obce? Ak by ste mohli, ostali by ste
slúžiť v Jablonovom natrvalo?
Na otázku, prečo sú kňazi často presúvaní z farnosti do
farnosti, neviem odpovedať. Keby som bol biskupom, ktorý
o týchto veciach rozhoduje, nemal by som problém sa
k otázke vyjadriť.

Občianske združenie Detský folklórny súbor Jabúčko vianočne ďakuje za finančný dar spoločnosti S.B.C. Slovensko, ktorej majiteľom
je rodina Michalovová z Jablonového.
Máte nejakú spätnú väzbu na svoju prácu? Dokážete
prijať kritiku?
Zdá sa mi, že nepoznáte Záhorákov. Tí nemajú problém
odkomunikovať čokoľvek a vyjadriť svoju kritiku. Áno,
dokážem prijať konštruktívnu kritiku.
Jablonové je podľa počtu obyvateľov prihlásených ku
katolíckej viere prevažne katolícka obec. Sledujete
v priebehu času počet veriacich? Má rastúcu alebo klesajúcu tendenciu? Evidujete aj ľudí hlásiacich sa k inému
náboženstvu?
Predošlý pán dekan Ján Bartoš, ktorý tu bol cca 40 rokov,
by vedel presne odpovedať na túto otázku. Vo farnosti som
len štyri roky, takže neviem zhodnotiť tento stav. Po 40 rokoch
vám rád na otázku odpoviem.
Vianoce sú jedným z najväčších katolíckych sviatkov, čo
znamenajú pre farára dvoch farností?
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Keďže mám dve farnosti, na rozdiel od okolitých p. farárov,
moje povinnosti sú dvojnásobné (spovedanie v mojich
a tiež v susedných farnostiach, návštevy chorých a tých,
ktorí sú pripútaní na lôžko, návšteva pacientov v Seniorville,
požehnávanie domov, príprava na kázne a samozrejme
slúženie Sv. omší). Bez Krista, bez kňaza a bez sv. omší by
neboli Vianoce Vianocami.
Čím je špecifická Vianočná Polnočná omša, na ktorú sa
často vyberú aj ľudia, ktorí bežne do kostola nechodia?
Vianoce sú veľmi krásne sviatky. Polnočná Sv. omša má
naozaj svoje čaro. Veď v túto noc sa narodil z Panny Márie,
prišiel na svet Spasiteľ a Vykupiteľ sveta - Ježiš Kristus. Táto
Sv. omša je centrom celých Vianoc. Osobne sa priznám, že som
sa ako dieťa, veriaci človek a potom ako kňaz vždy tešil na túto
sv. omšu. Má zvláštnu atmosféru, ktorá sa nedá opísať, musí
sa prežiť.
-RED-

obecný úrad informuje

Obecné

zastupiteľstvo
Starosta a poslanci vás pozývajú na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré bude 10.12. 2012 o 18:00
v zasadacej miestnosti Obecného úradu. Zasadnutia
sú verejné, vaše podnety môžete prísť predniesť buď osobne
alebo sprostredkovane cez oslovenie niektorého z poslancov
OZ. Hlavnou tému decembrového zasadnutia bude rozpočet
obce na rok 2013.

Rozsvietenie
stromčeka

Jablonovský Vianočný stromček, ktorý stojí v parčíku pri
hlavnej ceste, sa tento rok slávnostne rozsvieti 6.decembra.
Jeho svetelná výzdoba už má svoje dobré časy za sebou ale
zakúpenie náhradnej by stálo niekoľko tisíc eur. Pokúsme sa
ho preto mať radi taký, aký je. Ak má niekto nápad alebo chuť
ako ho dozdobiť vlastnou šikovnosťou, je vítaný na Obecnom
úrade (do 6.12., kým príde auto s plošinou). Ďakujeme.

Vianočný organový
koncert

Farský a Obecný úrad vás už po tretí rok srdečne pozývajú
na koncert, v ktorom sa okrem nášho historického organu rozoznie aj sopránový spev, klarinet a trúbka, vypočuť si budete
môcť Vianočnú aj klasickú hudbu. Viac informácii o sólistoch a
repertoári dostane každý obyvateľ Jablonového do poštovej
schránky. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 20.12.2012 od
18:30, vstupné je dobrovoľné.

Silvestrovská
zábava

Reštaurácia u Melónka vás na poslednú noc tohto roku
pozýva na tradičnú Silvestrovskú zábavu do sály Kultúrneho
domu. Ak máte chuť iba tancovať, bez večere vás bude stáť
vstupné 10 EUR, ak budete aj hladný, tak 15 EUR. Do tanca
bude hrať živá hudba z Trnavy. Lístky si môžete zakúpiť priamo v reštaurácii, zábava sa začne o 20:00 hod.

Súsedské vianočné trhy
Milí Jabloňáci,
srdečne vás pozývame na 1. SÚSEDSKÉ VIANOČNÉ TRHY,
ktoré sa uskutočnia v predvianočnú sobotu pred Obecným
úradom. Každá okolitá obec už svoje trhy má a my dúfame, že
sa aj nám podarí založiť túto tradíciu tak, aby sa stala milou
súčasťou sviatkov v našej obci. Boli by sme radi, aby ste ich
využili na priateľské stretnutia s vašimi susedmi, známymi,

priateľmi a spoločne si tak vychutnali pokoj a pohodu
predsviatočného času.
Ktokoľvek, kto by mal záujem ponúknuť na trhoch na predaj
niečo, čo by mohlo ostaných potešiť, nech sa prihlási. Vítané sú
medovníky, oplátky, med, ozdoby a iné sviatočné drobnosti.
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Jablonovské

vianoce kedysi
Pri zisťovaní toho, aké typické tradície predvianočného
a vianočného času sa u nás v minulosti dodržiavali sa nám
dostalo jedinečnej príležitosti – navštívili sme Jabloňákov
staršej generácie na ich stretnutí v Klube dôchodcov
a vďaka ich spomienkam vám môžeme sprostredkovať
vianočné čaro minulého storočia.
ADVENT
Vianočné obdobie sa začína adventom, teda štyri nedele pred Štedrým dňom a prináša čas stíšenia, upokojenia
a očakávania udalosti narodenia Ježiša Krista. Pre veriacich
prinášal advent magické ranné chvíle – od jeho prvého dňa
začínali každodenné roráty, teda ranné sväté omše zamerané
na úctu Panne Márii, na ktoré sa chodilo za brieždenia. Sneh a zisťovali, či sa vedia modliť a či boli celý rok dobré. Deti mali
pukal po nohami a malí aj veľkí si na cestu do kostola svietili z čerta veľký strach, chodil v kožuchu prevrátenom naruby,
tvár zamazanú od uhlia. Anjel mal biely šaty a na chrbte
lampášikmi, ktoré sa mihotali cez celú dedinu.
Počas adventu prišiel čas aj na vypekanie koláčov, zručne vyrobené krídla. Ak sa deti pomodlili, dostali malú
odmenu – jabĺčko, orech,
pečenie oblátok a podoniekde aj malú sladkosť.
bné záležitosti. Tradícia
13. decembra sa slávil sviarozsvecovať každú adtok Svätej Lucie, ochrankyne
ventnú nedeľu jednu
pred zloprajnými silami. U nás
sviečku na posvätenom adv obci chodili po domoch mladé
ventnom venci sa ku nám
1. chod: Oplátka s medom
dievčatá oblečené v bielom
z protestantského pro2. chod: Makové pupáky
a husími perami vyháňali
stredia rozšírila až neskôr,
3. chod: Ježiškova kašička,
z kútov domov a hospodárskych
ale trvá ale dodnes. Aj
teda krupicová kaša s medom a škoricou
stavieb bosorky.
v minulosti to síce bol čas
4.chod: Hríbová omáčka s chlebom
prípravy domácností na
PRÍSTREŠÍ
sviatky, ale domácnosti sa
Deväť dní pred Vianocami sa začali skupiny veriacich
nepulíro-vali až tak ako dnes, lebo gazdinky mali ešte stále
dosť ťažkej každodennej roboty okolo domácich zvierat. stretávať po domoch a spoločne sa modlili, aby sa našlo
Z domu do domu sa chodilo na priadky, mladí aj starí pri Prístrešie pre Svätú rodinu. Na takzv. Prístreší sa chodí aj dnes,
pradení spievali a rozprávali si príbehy, ktoré takto ukotvovali v každom dome sa prichystá malý oltárik, hosťujúca rodina
pripraví občerstvenie, a celý večer sa modlí a spieva. Spája
dôležité momenty zo života v obci.
sa dokopy deväť rodín, a každý deň navštívia všetky ostatné
jednu domácnosť. Prístrešie končí deň pred Štedrým dňom.
PREDVIANOČNÍ SVÄTÍ
4. decembra na sviatok Svätej Barbory, ochrankyne
v núdzi, sa zvykli odtŕhať do vázy vetvičky z čerešní, takzv. ŠTEDRÝ VEČER
Už v adventne sa zachovával zvyk dodržiavať takzv.
barborky. Niekde sa verilo, že tá dievčina, ktorej konárik do
malý pôst, keď sa jedlo viac strukovín a kašovitých jedál
Vianoc rozkvitol, tak sa do roka vydá.
Deň pred sviatkom Svätého Mikuláša, večer 5. decembra, a na Štedrý deň tento pôst vyvrcholil. Preto bolo je aj typické
zvykla po dedine chodiť mládež na mikulášske obchôdzky jablonovské štedrovečerné menú bezmäsité. Štedrá večera sa
v maskách Mikuláša, Anjela a Čerta. Chodili od domu do domu začala mo-dlitbou, potom otec urobil deťom z medu krížiky
na čelo, aby boli celý rok milé a dobré a všetci zjedli oplátku s medom.
V mnohých rodinách sa rozbíjal orech
a verilo sa, že kto ho mal zdravý, bude
zdravý celý rok, kto červivý, ten ochorie alebo zomrie. Takisto sa rozkrajovalo jabĺčko, ak sa ukázala hviezda,
prinášalo to šťastie pre celú rodinu,
krížik v jaderníku znamenal smrť.
V niektorých rodinách gazdinky priniesli oplátku aj dobytku, aby dobre
rodil, bol zdravý a dostalo sa mu
Božieho požehnania.

Tradičné

Svätá rodina, dobová pohľadnica

postu-pne, najskôr to boli malé stromčeky priviazané o drevený
strop, neskôr už stávali v kúte izby, ozdobené upečenými
medovými figúrkami, papierovými ozdobami a neskôr sklenenými guľami. Po večeri sa deti a mládež s lampášikmi
vybrali spievať do dediny koledy, teda vianočné spevy
a vinše, za ktoré dostávali drobné odmeny. Koledníci chodili

jablonovské menu

POLNOČNÁ
Ani deti ani dospelí nedostávali
darčeky tak ako obdarovávanie
poznáme dnes, darom pre všetkých
bolo narodenie Spasiteľa. Zvyk
ozdobovať stromček sa tiež zavádzal
4

až do polnoci, kedy sa všetci stretli na Polnočnej omši, kde sa
v oslave narodenia Ježiša Krista dovŕšilo celé predvianočné
očakávanie.

Narodenie
spasiteľa

Túto pieseň roky tradične spievaval na Vianočných omšiach
organista pán Koníček.
Tmavej noci jasná hviezda na nebi zažiarila,
čo preslávne narodenie Spasiteľa zjavila.
Sľuby sa už vyplnili, Boh sa k ľuďom zbližuje,
každý vstáva ho privítať, každý sa mu raduje.
Preto aj vám k týmto sviatkom, o´premilí občania,
nech zasvieti radosť, šťastie a doba je pokojná.
Aby každá žalosť trpká, čo vás predtým trápila,
tisícnásobne sa teraz sladkosťou zamenila.
By sme Krista narodenie ešte dlho slávili,
by nám hviezdy potešenia na nebi zažiarili.
Redakcia ďakuje Otílii Foltýnovej, Júlii Chrupkovej, Elene
Orthovej, Emílii Prokopovej a Terézii Idešicovej

vianoce

V jablonovom zoženiete všetko Nekupujte,
VIANOČNÝ STROMČEK A ČEČINA DOBRODRUŽNE
V Jablonovom sa môžete
ku svojmu vianočnému
stromčeku dostať priamo
z lesa a legálne. Túto
skvelú možnosť ponúka
Lesná správa Vojenských
lesov a majetkov, ktorá
sídli na úpätí Tureckého
vrchu. Stačí sa telefonicky
dohodnúť a môžete sa
v sprievode lesníka vybrať
do lesa, tam si vybrať stromček alebo čečinu a vlastnoručne
si ich vyťať či obrezať. V ponuke sú len borovice, nakoľko je to
typický ihličnan okolitých lesov a smreky sú momentálne už
príliš vysoké. Cena stromčeka do 2,5 m je 6,60 EUR, nad túto
výšku 11,60 EUR, cena čečiny 0,07 EUR za kilogram. Je možné
nahlásiť sa aj v skupinách, lesníci pracujú denne do 7:00 do
15:30, ideálne je volať hneď ráno, v ktorýkoľvek pracovný
deň. V ponuke sú stromčeky plánované na prerezávku, treba
si vziať sekeru, pílku a špagát. Telefonický kontakt: 034/795
4255.
ŽIVÝ KAPOR NA DVA SPÔSOBY
Z JABLONOVÉHO: Živého
kapra si môžete v ideálnom
čase dva dni pred Štedrým
dňom kúpiť aj v Jablonovom.
V sobotu 22. decembra
sa za priaznivé ceny budú
predávať na Súsedských
Vianočných trhoch.
ZO STUPAVY: V lokalite
bývalého štátneho rybárstva v Stupave chovajú v siedmych rybníkoch rôzne druhy rýb od pstruhov, kaprov po
šťuky, sumce, zubáče, amury a liene. V decembri budú
predávať všetky spomínané ryby každý deň v týždni, od
8:00 do 18:00. Ceny budú priebežne aktualizované, v čase
prípravy novín sa pohybovali od 3,40 Eur za kilo živej váhy
u kapra do 2,50 kg, kapor nad túto váhu stál 3,60 EUR za kilo
a pstruh 7 EUR za kilo.
Telefonický kontakt: 0903/947621, aktuálne informácie nájdete na www.bufetupstrosa.com.
RUČNE ROBENÉ OPLÁTKY
V našej obci sa môžete
dostať aj k ručne robeným
a naozaj luxusne fajným
vianočným
oplátkam.
Ponúkajú ich napríklad
oplátkoví majstri Rudolf
Uhliarik a Pavel Pavlíček.
Je tu istá obava, že kvôli
priveľkému záujmu tento
rok už objednávky neprijímajú, ale skúsiť to
môžete. Viac informácií ako sa k nim dostať získate na Obecnom úrade.

adoptujte

DOMÁCI MED
K oplátkam a štedrovečernému stolu nerozlučne
patrí med, Jablonové má
aj svojich vynikajúcich
včelárov. Ak by ste mali
záujem, môžete sa pokúsiť
osloviť napríklad pani
inžinierku Máriu Sovičovú,
na čísle domu 181. Ideálny
čas je skúsiť u nej zaklopať
v ktorúkoľvek sobotu.
ORIGINÁLNE ADVENTNÉ VENCE
Ručne robené adventné
vence zo živej a umelej
čečiny si môžete zakúpiť
v Záhradkárskych potrebách
u Vierky Morávkovej. Každý
z nich je naozaj krásny
originál, ale ak by ste stále
neboli spokojní, pani
Morávková vám dokáže
na požiadanie vyčarovať
veniec podľa vašich konkrétnych predstáv. V ponuke sú aj vianočné vence na dvere
a štedrovečerné stolové dekorácie so sviečkami.

Ak na Vianoce rozmýšľate o psíkovi, možno stojí za úvahu,
či namiesto kúpy nepomôcť psovi, ktorý je v akútnej hrozbe
života. V okolitých obciach a mestách funguje niekoľko karanténnych staníc a dobrovoľných združení, ktoré zachraňujú
opustené, vyhodené alebo týrané psy. Jedinou snahou
dobrovoľníkov z týchto združení je psom aktívne pomôcť
nájsť domov. V karanténnych staniciach môžu byť len 60 dní,
potom sú podľa zákona utratené. Dočasne tam žijú rôzne psy,
od šteniat po staršie, malé aj veľké, také, ktoré pobyt vonku
v búdach bez zateplenia znesú, aj také, ktoré dosť vážne
trpia.
Napríklad v malých kotercoch Karanténnej stanice Pezinok
na vás momentále čakajú aj tieto 4 psíky:
Šteňatá Bony a Clyde (fenka a psík)

BOHOSLUŽBY CEZ VIANOCE
Rozpis
predvianočných
svätých omší dostanú,
podľa slov pána farára
Milana Naďa, všetci obyvatelia Jablonového priamo
do schránok, v čase našej
uzávierky ich presný rozpis
ešte nebol k dispozícii.

Adelka (cistokrvana foxterierka )

-Red-

Typický

jablonovský vinš
Vinšujeme vám títo svátky Vánoční
Krista pána narodzení,
aby vám dau Pánbu zdraví, ščastí,
hojné Božské požehnaní
a po smrci Královstvo nebeské.

Deti idú koledovať, dobová pohľadnica

Lord (miniatúrny kríženec labradora)

Vi a c i n fo r m á c i í n a : K S Pez i n o k , 0 9 4 8 / 2 8 8 8 9 9 ,
www.psiadusa.sk alebo na FC stránke Pomoc psíkom z KS Pezinok.
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základná a materská škola informuje

Listy ježiškovi
škôlkári

Ako býva zvykom, rok čo rok píšu deti list Ježiškovi so svojimi
prianiami a túžbami. Tak aj my, predškoláci, sme dali naše
túžby a priania na papier, ale trochu iné. Však posúďte sami
a Ježiško, prosíme ťa, splň tie naše malé želania.
Kristínka: Tak na Vianoce pre babku prajem kvetinku a pre
škôlku telocvičňu, aby sme mali kde cvičiť, keď vonku prší.
Lucia Bianca: Želám si pre mojich starých rodičov, pre
babku korunu s diamantom a pre dedka počítač.
Alexandra: Mám trochu viac želaní, ako pre rodičov
navigáciu, pre škôlku viac voňavej a čerstvej plastelíny, pre
moje tety obraz, na ktorom je namaľované stvorenie prvého
človeka Adama, a aby sme mali stále radosť a chuť chodiť do
našej škôlky a zdravie pre všetky deti, ako to vidíme, keď rozpolíme jabĺčko pri vianočnom stole.
Viktória: Pre maminku a tatinka, aby boli šťastní.
Vanesa: Pre babičku želám zdravie.
Hanka: Pre maminku by som si priala nové, také veľké
auto, po ktorom vždy túžila a aby sme neboli chorí a nedávali
si lieky.
Všetkých zdravia deti z predškoláckej triedy MŠ!
Miroslava Mazúrová, učiteľka MŠ

Listy ježiškovi
školáci

Listy Ježiškovi písali aj školáci a mali v nich snahu
nemyslieť na seba, ale pokúsiť sa priať si niečo pre niekoho
zo svojho blízkeho, či širšieho okolia. Decká si napríklad priali
zdravie pre svojich kamarátov (Andrej), kosť pre verného psa
Adu (Jakub), Ferovi rozum (Oliver), pre ocka novú vŕtačku
(Barborka), pre zem, aby na nej neboli rakety (Matej), pre
stromy, aby ich ľudia nerúbali, lebo ich to ruší a pre ocina,
aby ho neboleli kríže (Zlatka) a pre potok, aby do neho ľudia
nepúšťali svoje žumpy (Michaela) a mnoho ďalších podnetných prianí. Uverejňujeme jeden z týchto výnimočných
listov, kvôli zachovania jeho čara v pôvodnej grafickej úprave,
ostatné si môžete prísť vypočuť v podaní ich autorov na
1. SÚSEDSKÉ VIANOČNÉ TRHY!
- Red-

List Ježiškovi Zuzky Michalovovej

Deti na divadelnom predstavení
o červenej čiapočke

Deti z MŠ sledujú príbeh Červenej čiapočky
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„Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. A dievčatko
malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama
v neďalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú
čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že ju všetci začali volať
Červená čiapočka.“
Takýmto krásnym textom začalo divadielko v pondelok
12.novembra 2012. Deti mali možnosť sa zoznámiť s bábkami a kulisami divadla Stražan, ktoré hrá bábkové divadlo
bez prerušenia už vyše stodvadsať rokov. Na záver zábavného
a zaujímavého bábkového divadla sme si spoločne zakričali
„HURÁ“, pretože stará mama a Červená Čiapočka sa veselo
vrátili domov. A zazvonil zvonec a rozprávke je koniec...
No a my všetci ďakujeme pánovi starostovi a zamestnancom
obecného úradu za poskytnutie priestorov a pomoc pred a po
divadelnom predstavení, čím prispeli k ďalšiemu krásnemu
kultúrnemu poobediu detí.
Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka Materskej školy

základná
a materská škola informuje

Dravce na dotyk:
to tu ešte nebolo!
V stredu 7. novembra sa náš školský areál premenil vďaka
sokoliarovi Dušanovi Dankovi na čarokrásnu vtáčiu krajinku plnú dravcov.
Veľmi vtipným a zaujímavým rozprávaním, a neskôr aj
ukážkami zaujal pán sokoliar našich školákov a predškolákov,
ale aj nás pedagógov. Najskôr nás postupne oboznámil so
svojimi druhmi vtákov, kde sme sa mohli bližšie dozvedieť
o ich povahe, kde žijú, čo lovia, koľko môžu mať do roka
mláďat a podobne. Neskôr nám v ukážkach predviedol, čo
všetko dravce dokážu. Medzi nimi boli sokol myšiar, sokol
mexický, plamienka driemavá, krkavec čierny a výr skalný.
Žiaci boli nadšení, pretože ujo sokoliar mal dravce veľmi
pekne vycvičené. S úžasom sme všetci sledovali adrenalínové
dobrodružstvo – sokol niekoľkokrát vzlietol nad našimi hlavami a vzápätí rýchlym letom išiel späť. Potom nám krúživým
spôsobom s návnadou predviedol nálet sokolíka, kde sme
jasali a niektorí ani nedýchali od prekvapenia. No a do tretice použil sokoliar aj nášho žiaka, tretiaka Paľka Lízalu, ktorý
svojím majstrovsky rýchlym behom dokázal ťahať za sebou
návnadu zo zajačej kožušinky, a tým lákal sokola na korisť.
Na záver sme sa aj zasmiali, keď pán Danko spustil na
zem medzi deti „Rumburaka“ , teda krkavca čierneho a ten si
vykračoval tak dôležito ako veľký pán Dokonalý. Okrem iného
sme sa o tomto dravcovi dozvedeli, že sa dokáže naučiť aj
rozprávať.

Skupina S3T Beat na plese zatancovala hip-hop dance

Benefičný ples mal úspech
V sobotu 17.11. sa v Dome Kultúry uskutočnil 1. Obecný
benefičný ples, ktorý zorganizoval Obecný úrad v spolupráci
s Materskou a Základnou školou Jablonové.
Ples príhovorom otvoril riaditeľ ZŠ Pavol Škoda
a predsedníčka Rady školy Paulína Feriancová a otvárací
valčík zatancoval starosta obce, Ondrej Uhliarik s manželkou.
Súčasťou programu bolo vystúpenie skupiny historického
šermu Ursus so Stupavy a hip-hopovej tanečnej formácie
S3T BEAT. Do tanca hrala kapela New Generation z Trnavy,
ktorá zabávala účastníkov cover verziami tanečných hitov od
štandardných tancov až po súčasný disco štýl. Hostia na plese
si pochutnali na výbornej a pestrej večeri a polnočnom guláši,
na ktorý čerstvou divinou prispeli jablonovskí poľovníci.
Cieľom plesu bolo vyzbierať financie, ktoré pomôžu škole
a škôlke pri realizovaní ich vzdelávacích aktivít. Výnos zo

vstupného sa doplnil príspevkami na tombolové lístky. V tombole bolo 38 cien od 24 darcov. Celkový čistý výťažok z plesu
dosiahol po odpočítaní nákladov sumu 1.895 EUR.
Jedným z hlavných výziev je pre obe inštitúcie postavenie
spoločnej pohybovej učebne – malej telocvične. Trieda, ktorú
doteraz ako pohybovú miestnosť využívali, sa pre zvýšenie
počtu žiakov stala Klubom detí. Jednou z variant riešenia je
rýchlo realizovateľná kontajnerová stavba, ktorej návrh bol
počas plesu prezentovaný aj vo vestibule. Tá by tento problém
flexibilne vyriešila, ale obec vyhodnotí aj ďalšie návrhy, ktoré
vzišli od hostí na plese.
Organizátori týmto ďakujú všetkým, ktorí svojou účasťou
prejavili podporu a sympatie tomuto nápadu, všetkým, ktorí
prispeli na vyzbieranú sumu, takisto všetkým sponzorom
a rodičom, ktorí pomohli ples zorganizovať.
- RED-

poľovníci informujú

Vianoce pre zvieratá
Zver si prirodzeným spôsobom, t.j. priebežným konzumovaním
potravy, vytvára sama zásoby na zimu. Pokiaľ si zver sama nevytvorí dostatok zásob, potom hladuje, a často bez pomoci človeka
i uhynie, alebo sa stane potravou predátorov a dravcov.
Už teraz sa tešíme a veríme, že sa so sokoliarom a jeho
zverencami ešte v budúcnosti stretneme.
Viera Tarová, učiteľka ZŠ

Pozývame vás na
žiacky “silvester”
21.decembra nás – žiakov ZŠ a MŠ, čaká v Kultúrnom
dome školské ukončenie roka 2012. O 10.00 hod začíname
interaktívnym divadielkom (bude financované zo zisku
z predaja koláčikov na Jablkovom hodovaní), pokračujeme
detskou diskotékou. Privítame aj ostatné mamičky na MD so
svojimi ratolesťami. Dospeláci majú svoj Silvester, deti z Jablonového už tiež... Tešíme sa na Vás a na spoločné predvianočné
zastavenie.
Pavol Škoda, riaditeľ ZŠ

Pokiaľ chcú prikrmovať lesnú, alebo i poľnú zver ľudia,
ktorí chodia do prírody rekreačne, prípadne len príležitostne,
doporučujem záujemcom, aby zveri podávali potravu do
už vybudovaných poľovníckych zariadení na to určených
(krmelcov, zásypov, napájadiel, soľníkov a vnadidiel) ale len
zdravotne nezávadnú, hlavne chemicky čistú. Môžu to byť
suché obilniny, hrach, fazuľa, gaštany, kukurica, repa, jablká,
hrušky, slivky a pod., ale i suché pečivo a chleba. V žiadnom
prípade ale nie plesnivú potravu, napadnutú hnilobou, alebo
v igelitovom obale. V prípade iných druhov potravín, prípadne
väčšieho množstva, doporučujem pred podaním takejto
potravy obrátiť sa s dôverou na nejakého poľovníka, ktorý
vám určite rád poradí a zhodnotí vhodnosť potravy pre danú
zver.
V poľovnom združení v Jablonovom má vybudovaný každý
poľovník krmelec pre drobnú zver, t.j. zajac, bažant a ostatné
vtáctvo, ako i krmelec pre raticovú zver, t.j. jelenia, danie-

lia, muflónia, diviačia a srnčia zver. Tieto krmelce je každý
poľovník povinný na vlastné náklady trvalo udržovať a dopĺňať
krmivom, čistiť ich a dezinfikovať podľa potreby a pokynov
poľovníckeho hospodára. Tradíciou v našom poľovníckom
združení je, že pred Vianočnými sviatkami, na Štedrý deň
doobeda, sa všetci poľovníci stretnú v revíre, s cieľom doplnenia krmelcov a zásypov kvalitným krmivom tak, aby počas
vianočných sviatkov mala aj zver pocit kľudu a hojnosti.
Ing. Pavol Ferenčič, predseda PZ

Spolu do lesa
Poľovnícke združenie pozýva všetky deti a ich
rodičov na spoločné doplnenie krmelcov a súčasne
malú náučnú prechádzku do zimného lesa. Presný
termín akcie bude vo vzťahu k ideálnemu počasiu
vyhlásený v obecnom rozhlase.
Vaše PZ Jablonové
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Fk jablonové: hodnotenie
Pingpong
jesennej časti ročníka 2012/2013 o pohár starostu
obce
V jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 obsadilo mužstvo seniorov FK Jablonové 6.miesto, získalo 20 bodov so skóre 34:25.
Na začiatku letnej prípravy nenastali v kádri mužstva prakticky žiadne zmeny, hráči, ktorí sa prišli ukázať na skúšku, nesplnili naše očakávania. Letná príprava je vždy u nás náročná,
je dovolenková sezóna a účasť hráčov na
tréningoch je veľmi slabá. Tak tomu bolo aj
v tomto roku a odzrkadlilo sa to vo výsledkoch
na začiatku súťaže.
Prvé dva zápasy sme prehrali a hra bola
podpriemerná. Gradácia prišla v domácom
hodovom zápase s Veľkými Levármi, kedy sme
v polčase prehrávali 0:2, ale konečne prišiel
obrat v druhom polčase a zápas sme vyhrali
4:2. Odvtedy sme neprehrali v siedmich zápasoch v rade. Zlepšila sa disciplína a tréningová
dochádzka hráčov a po 9. kole súťaže sme
v tabuľke figurovali na krásnom 2.mieste.
Žiaľ, nevyšli nám posledné štyri zápasy,
z ktorých sme získali len 3 body.
Základnou filozofiou nášho tímu je súdržnosť kolektívu
a dobrá partia. Na ihrisku sa najviac opierame o výkony
Tomáša Záreckého, ktorý patril k najlepším hráčom
celej súťaže, ale keď mu rozhodca ukázal červenú kartu,

nemohol nastúpiť v nasledujúcich dvoch zápasoch, čo
sa podpísalo na prehre nášho mužstva v týchto stretnutiach. Najlepším strelcom bol Stanislav Lazar, ktorý vsietil
v jedenástich zápasoch jedenásť gólov.
Jarná časť začína 17. marca 2013. Chceme sa kvalitne pripraviť v zimnej príprave,
ktorú štartujeme v polovici januára 2013.
O prípravných zápasoch budeme našich
fanúšikovia včas informovať.
Poďakovanie za úspešné zvládnutie jesennej časti patrí v prvom rade prezidentke klubu
Jane Jurnej, ktorá organizačne zabezpečovala
chod klubu, ďalej OcÚ Jablonové na čele
so starostom Ondrejom Uhliarikom, ktorí
finančne podporujú chod klubu, zo sponzorov
patrí veľká vďaka Štefanovi Masarovičovi a tiež
výboru FK na čele s Františkom Pavlíčkom.
Na
záver
by
som
chcel
spomenúť fanúšikov FK Jablonové, ktorí pravidelne navštevujú naše zápasy, povzbudzujú nás
a verím, že v jarnej časti im pripravíme plno príjemných futbalových zážitkov.
Marian Tóth, tréner FK Jablonové

A -mužstvo v zápase Jablonové - Závod

Šnapsss!
Reštaurácia u Melónka srdečne pozýva všetkých preborníkov na tradičný Štefanský turnaj v kartovej hre šnaps. Hrať sa
bude do dvojky, klasickým vyraďovacím systémom, hlavné
ceny sú 100, 70 a 50 EUR. Turnaj sa uskutoční v priestoroch
reštaurácie v stredu, 26.12. 2012 od 11:00. Vstupný poplatok
je 4 EUR, všetci účastníci majú občerstvenie zdarma. Šnaps
patrí medzi obľúbené kartové hry miestnych štamgastov, tak
im držíme palce, aby tento rok dokázali súperov z okolitých
obcí zdolať.
-Red8

Obecný úrad vás pozýva na Vianočný stolnotenisový turnaj
o Pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční v pondelok,
30.12.2012 od 11:00, v sále Domu kultúry.

Stolný tenis alias pinpong má v našej obci silnú tradíciu,
v 70 a 80- tych rokoch za Jablonové hrávali vynikajúci hráči,
ktorí obec reprezentovali na turnajoch v Svätom Jure , Pezinku,
Modre, Lozorne, Dunajskej Lužnej, Malackách, Moste pri Bratislave, či v Mysleniciach. Zvučnými menami zlatej éry stolného
tenisu boli Ján Madaj, Ladislav Cabadaj, Marián Rusnák, Rudolf Uhliarik, Peter Pavlíček, Milan Kráľovič, Štefan Masarovič
ml. a Juraj Pavkov. V súčasnosti sa u nás stolný tenis hráva
len rekreačne, najmä v zimnom období v sále Domu kultúry
a v prístavbe športového areálu, aj keď pokusy o funkčné trénovanie mládeže tu boli. Pred šiestimi rokmi decká intenzívne
raz týždenne tréningovo viedol Imrich Barák, ale dobré jarné
počasie ich neskôr vylákalo von a tréningy sa už neobnovili.
„Vo vzťahu k tomu, že to nie je priestorovo ani finančne až tak
náročný šport, by možno bolo skvelé, ak by sa niekto z bývalých
majstrov dal na vytvorenie nového stolnotenisového tímu
a začal trénovať šikovný dorast, aby sa naši ľudia mohli presadiť
okrem futbalu aj v inom športe“ vyjadril sa k pinpongovej téme
starosta Ondrej Uhliarik.
Na turnaji sú vítaní všetci hráči od 15 rokov, hrať
sa budú dvojhry vyraďovacím systémom , traja najlepší budú
ocenení vecnými cenami. Keďže absolútny víťaz z vlaňajšieho
turnaja, Marian Tóth, bude tentokrát porotcom, intenzívna
šanca vyhrať je tu pre každého.
PROPOZÍCIE TURNAJA:
Riaditeľ turnaja: Uhliarik Ondrej
Hlavný rozhodcovia: Uhliarik Rudolf, Marian Tóth
Začiatok: od 11:00, prezentácia hráčov do 10:30
Ukončenie: podľa prihlásených hráčov.
Účastníci: prihlásení hráči od 15 rokov.
Prihlasovanie: na OU Jablonové, starosta@obecjablonove.sk,
marian23.toth@gmail.com do10:00, dňa 30.12.2012.
Hrací systém: hrá sa K.O. systém, na 2 víťazné sety do 11
Každý hráč si prinesie vlastnú raketu a športovú obuv/
prezuvky.
Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu.
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Vlani cenu získal hráč z Lozorna, kto to bude tento rok?

