číslo 2/2013, február

mesačník pre obec Jablonové

ROZHOVOR

Nerob druhým zle, lebo sa ti to vráti
V sobotu 16 . februára 2013 Rodinný klub Jablonové zorganizoval predajné stretnutie so známou bylinkárkou, pani Žofiou Boškovičovou. Síce pochádza z Kuchyne, ale v Jablonovom žije už vyše
šesťdesiat rokov. „Bylinkárstvo“ má v jej rodine už niekoľkogeneračnú tradíciu a ona sama sa o bylinkách učila od svojej babky a mamičky.
Ako ste začali „bylinkárčiť“?
Bylinky nám zachránili život. Najprv počas vojny, zbierali
sme ich a predávali a tak sme prežili. Keď som už v dospelom veku ochorela tak, že som ostala v úplnom invalidnom
dôchodku, boli to zas bylinky, ktoré ma postavili na nohy
a vtedy mi sestra povedala, že keď pomohli mne, môžu
pomáhať aj iným. A tak som vďaka nim začala pomáhať
ľuďom a splnila si tak svoj dávny sen.
Vďaka filmu natočenému Slovenskou televíziou, ktorý
sme na prednáške premietli, sme vás mohli vidieť ako
chodíte po lúkach a bez zaváhania šliapete do kopcov.
Ako to stále aj vo svojom veku zvládate?
Bola som vychovávaná v kresťanskom duchu a verím, že
nad nami všetkými bdie Božia sila, a tá mi pomohla prejsť
cestu životom, ktorá bola veľakrát ťažká. Modlitba mi aj
dnes prináša pokoj na duši, po nej sa cítim tak nejako ľahko
a povznášajúco. Každý deň ďakujem Bohu za jeho ochranu
a podporu. A viem, že keď sa budem zo života tešiť a menej sa
trápiť, všetko zvládnem.
Zbierate len divé bylinky alebo ich aj pestujete?
Niektoré bylinky mám nasadené v záhrade. Pestujem si
ich zo semien. Niektoré najprv predpestujem v skleníku a niektoré priamo sadím do zeme vonku. Celkovo mám na bylinky
vyhradené až 3 áre záhrady.

Žijeme tu na dedine ešte stále v čistom
prostredí ? Rastie nám tu dostatok byliniek?
Príroda nám ponúka nádherný svet
bylín, ktoré nám pomáhajú od bolesti
a my sa jej odvďačujeme tým, že ju ničíme.
Kvôli pesticídom a postrekom úplne vymizlo aj z nášho ešte celkom čistého prostredia
niekoľko druhov bylín, už ich neviem nikde
nájsť. Aj keď príliš skoro pokosia lúky, rastliny nestihnú dozrieť do semena a už sa
nerozmnožia.
Na aké produkty bylinky spracúvate?
Bylinky pomáhajú rôznym spôsobom,
či už formou kúpeľov na uvoľnenie boľavej
krížnej a krčnej chrbtice, ako výluhy na
potenie a vyplavenie škodlivín z tela, na
zlepšenie trávenia, očistu pečene a ľadvín.
Takisto ako extrakty pri paradentóze alebo
vo forme mastičiek na ekzémy, rany po operáciách, pri úrazoch a vo forme olejov na
masáže a celkové uvoľnenie svalov.
pokračovanie rozhovoru na 7. strane

opýtali sme sa za vás

Osobné vlaky v jablonovom?

V Bratislavskom kraji sa od 1. marca spúšťa I. etapa integrovanej dopravy, cestujúci zo Záhoria budú môcť na jeden mesačný
lístok cestovať nielen autobusmi a vlakmi, ale aj bratislavskou a malackou MHD.

PROSBA O POMOC PRE ZVER
Poľovnícke združenie v súčasnom období vykonáva
inten-zívne prikrmovanie zveri, nakoľko táto trpí nedostatkom prirodzenej potravy z dôvodu mimoriadne
vysokej snehovej prikrývky. Z tohto dôvodu si dovoľuje
Poľovnícke združenie osloviť i občanov obce, aby podľa
svojich možností pomohli zveri v našich lesoch prekonať
toto mimoriadne krízové obdobie. Pomôcť zveri môžete
darovaním vhodného krmiva ako je kukurica, obilie, starý
a suchý chleba, pečivo, zbytky ovocia a zeleniny, seno prípadne rôzne zmesi vhodné pre domáce zvieratá.
Ak sa rozhodnete pomôcť našej zveri v týchto ťažkých
chvíľach, členovia Poľovníckeho združenia s vďakou od Vás
preberú všetko prinesené krmivo dňa 2.3.2013 /sobota/
od 14:00 do 15:00 na parkovisko pred Obecným úradom.
Záujemcovia, deti aj dospelí, sa môžu kŕmenia zveri
zúčastniť spolu s poľovníkmi, podľa dohody na mieste
zbierky. Budete vítaní.
Vopred všetkým ďakujeme
Poľovnícke ZDruženie

Do projektu sú zatiaľ zahrnutí traja prímestskí prepravcovia
- Slovak Lines, Železničná spoločnosť a RegioJet a takisto prevádzkovatelia MHD v Bratislave a v Malackách. Lístok si ľudia
môžu kúpiť podľa zón, v ktorých sa najčastejšie pohybujú. Ak
sa napríklad budete chcieť dostať od nás do Bratislavy integrovaným lístkom, budete ho musieť mať platný na zóny 239
(Jablonové), 225 (Lozorno), 215 (Stupava) a 101 a 100 (Bratislava). V rámci časovej platnosti lístka môžete v predplatených
zónach realizovať neobmedzený počet jázd u spomínaných
dopravcov. Mesačný lístok sa vám oplatí, ak odcestujete 32 –
34 ciest. Jednorazový integrovaný lístok sa bude dať zakúpiť
až v ďalšej etape. Od marca sa zmení aj označenie prímestských autobusových liniek, každá dostane svoje trojčíslie, tak
ako ho doteraz mali trolejbusy v hlavnom meste. Napríklad
„jablonovský spoj“ (Bratislava – Rohožník) bude mať číslo
269. Senická linka nie je zatiaľ v projekte zahrnutá, integrovaný lístok na ňu nebude platiť.
Pracovníka spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava
a.s., sme sa opýtali, či projekt nemá zámer zahrnúť aj osobnú vlakovú dopravu do našej zóny. „Naším zámerom je maximálne využiť doteraz fungujúce spoje, ďalšie rozširovanie nie

je v dohľadnom čase plánované,“ odpovedal nám. Dozvedeli
sme sa, že problémom vlakovej dopravy je veľká vzdialenosť
staníc od stredu obce, teda jej horšia okamžitá dostupnosť
a zastaranosť koridorov na nástupištiach, ktoré nie sú
z hľadiska bezpečnosti vyhovujúce. Takže Jablonovému ostávajú na spojenie s okolitým svetom autobusy, osobné vlaky
v dohľadnom čase ani v rámci projektu integrovanie dopravy
do Jablonového premávať, žiaľ, nebudú.
-RED1

obecný úrad informuje

Obecná knižnica sa ruší

Najstaršia jabloňáčka
má 96 rokov

Smutný oznam – Obecná knižnica sa z dôvodu dlhodobého
nezáujmu občanov v súčasnej forme ruší. Aktuálne prebieha
mimoriadna inventarizácia knižničného fondu. Knihy budú
v prvom rade ponúknuté našej materskej škôlke a základnej
škole bezodplatne, ďalej sa takisto bezodplatne ponúknu Slovenskej národnej knižnici v Martine a iným knižniciam. Zaujímavé detské tituly ostanú v Rodinnom klube a budú detským
čitateľom k dispozícii počas aktivít klubu na vypožičanie.

Dňa 13. februára 2013 sa dožila krásnych 96 rokov naša
najstaršia občianka pani Terézia Michalicová.
K narodeninám jej zablahoželal starosta obce a odovzdal
jej kytičku s darčekom. V mene všetkých spoluobčanov jej do
ďalších rokov zaželal zdravia, spokojnosti, pohody a Božieho
požehnania.
-OcÚ-

Zvyšné tituly si podľa vlastného výberu môžete odkúpiť
za symbolickú cenu 0,10 eur za kus. Zoznam vyradených kníh
našej knižnice nájdete na internetovej stránke obce www.
obecjablonove.sk, podstránka KULTÚRA. V prípade záujmu
o knihy sa treba vopred telefonicky dohodnúť na tel. čísle:
034/ 7787 132.
- Irena Fodorová-

Platba poplatku za komunálny odpad
Obecný úrad Jablonové vyzýva občanov o úhradu platby za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v hotovosti do
pokladne úradu do 26.4.2013, a to aj v prípade, že ste nedostali výmer na platbu poštou alebo do schránky. Výhodou platby
v hotovosti je, že zároveň obdržíte známku na rok 2013. Upozorňujeme občanov, že po tomto termíne nebudú smetné nádoby
bez známkyna rok 2013 vyvezené.
Sadzby poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu platné na rok
2013sú schválené uznesením číslo 262/12/12 obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2012.
- IF Sadzobník poplatkov
120 litrová nádoba

vývoz každý štvrtý týždeň

POPLATOK

23,00 Eur

120 litorvá nádoba

vývoz každý druhý týždeň

POPLATOK

44,00 Eur

240 litrová nádoba

vývoz každý štvrtý týždeň

POPLATOK

44,00 Eur

240 litrová nádoba

vývoz každý druhý týždeň

POPLATOK

82,00 Eur

1100 litrová nádoba

vývoz každý štvrtý týždeň

POPLATOK

205,00 Eur

1100 litorvá nádoba

vývoz každý druhý týždeň

POPLATOK

375,00 Eur

1 vrece

3,50 Eur

inzercia

Ste živnostník?
Prenajímate nehnuteľnosť?
Dosiahli ste príjmy v zahraničí?
Boli ste zamestnacom len časť roka
2012?
Spracujem Vaše

DAŇOVÉ PRIZNANIE
Kontakt: Martina Ondrovičová
Jablonové 452
Tel: 0905 477288

Tvorba www.stránok,
webdesign, vizitky,
logá,
katalógy, letáky.
Kontakt:
Alica Dinušová
0908 773 620
alica.horvathova@gmail.com
www.webdesignalic.sk.

VEĽKONOČNÉ DOMÁCE ÚDENÉ
Reštaurácia u Melónka prijíma objednávky na kvalitne, po domácky, až 30 dní pácované údené mäso, bez
glutamanu a zrýchľovačov. Predávať sa bude: fajný údený bravčový orech, údená bravčová krkovička
a údená domáca slanina. Objednávky sa prijímajú v reštaurácii až do dňa predaja. Predaj a odber objednávok: 27.3.2013 od 15:00 do večerných hodín na terase reštaurácie. Domáca kvalita za dobré ceny.
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Oslávenkyňa Terézia Michalicová

Kam v marci za

kultúrou v okolí:
LOZORNO
Rozprávková nedeľa: Snežní ľudkovia – Bábkové
divadlo spod Spišského hradu
Dojímavý príbeh dvoch zaľúbených snehuliakov, ktorí
putujú za slniečkom s prosbou, aby nevychádzalo, lebo oni
chcú žiť. Ich krehkú lásku postupne premieňajú za obetavosť,
aby zachránili život zvieratiek, až kým sa sami neroztopia
a premieňajú sa na snežienky.
Centrum kultúry Lozorno, 10.3.2013 o 16:00, vstupné 2 EUR.

KUCHYŇA
Koncert Bratov Nedvědovcov s kapelou
Koncert pri príležitosti 40. narodenín folkovej skupiny
Brontosauři. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade
Kuchyňa a v sieti Ticketportal.
Kultúrne centrum Kuchyňa, 24.3.2013 o 18:00,
vstupné 14 EUR.
ZOHOR
Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri
OPK Malacky organizuje v spolupráci s PZ Havran Zohor
Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej poľovníckej sezóne.
Kultúrny dom Zohor, od 19.3. do 24.3.2013, slávnostné otvorenie 23.3. o 10:00.

základná a materská škola informuje

Zápis detí

5. ročník zš v jablonovom?

do materskej školy

Vo vzťahu k článku z minulého čísla novín by sme vás radi informovali o progrese v riešení otázky 5. ročníka ZŠ v Jablonovom.
Jeho vybudovanie je na dobrej ceste!

Riaditeľka Materskej školy v Jablonovom oznamuje rodičom,
ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Jablonové, že Zápis detí na školský
rok 2013/2014 sa uskutoční od 11. marca do 14. marca 2013,
od 11.30 hod. do 16.00 hod. v budove materskej školy.
Pri vyššom počte detí sa prednostne prijímajú:
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti zamestnaných rodičov,
- deti, ktoré navštevujú Materskú školu Jablonové.
Na zápis do materskej školy je potrebné priniesť rodný list
dieťaťa a vyplnenú Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie
dieťaťa, ktorú si vyzdvihnete vopred v budove materskej školy,
alebo na webovej stránke obce – www.obecjablonove.sk.
- Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

Momentálne riešime otázku priestorov, organizácie školy,
financií atď. Ak by ste mali chuť k tejto iniciatíve prispieť
“svojou kvapkou do mlyna”, môžete napísať e-mail na adresu:
iniciativa.rodicov@gmail.com, alebo sa osobne informovať
u riaditeľa Základnej školy. 12. marca 2013 o 17:00 plánujeme

v škole stretnutie rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti
u nás v Jablonovom navštevovali 5.ročník. Vítaní sú rodičia
aktuálnych štvrtákov a tiež aj rodičia mladších ročníkov.
Tešíme sa na stretnutie!
- Za iniciatívu rodičov, Zuzana Michalovová-

Interaktívne

divadlo v mš
Rok 2013 sme zahájili divadelným predstavením Ako rozprávajú zvieratká v stredu 9. januára 2013. Deti boli zapájané
do divadelného deja, precvičili si zvuky zvierat a určovali aké
zvuky zvieratká vydávajú. Na záver zábavného a zaujímavého
divadla sme si spoločne zatancovali na pieseň o zvieratkách a
my sme „ujovi bábkarovi“ zaspievali pieseň Na dvore býva...
-Kvetoslava Rusnáková-

Zapísaných je
13 prváčikov
Na zápis do 1. ročníka našej základnej školy prišlo tento rok
13 možných budúcich žiakov.
Budúcich žiakov a ich rodičov vítal v deň zápisu riaditeľ
školy Pavol Škoda, spolu s pani učiteľkami Barborou Tesarikovou a Vierkou Tarovou. Rodičia mohli všetky svoje otázky
prediskutovať s riaditeľom a budúci prváci sa zatiaľ podrobili
hravému testu svojich schopností a zrelosti na školské vzdelávanie. Keďže okrem jedného záujemcu všetky zapísané deti
navštevujú jablonovskú materskú školu, necítili žiadny ostych, priestor školy aj tváre pedagógov sú im dôverne známe.
Veselo prešli testami počítania, kreslenia, určovania geometrických tvarov, farieb aj výslovnosti. Riaditeľ školy vyzdvihol
skvelú spoluprácu s pedagogičkami predškolákov z MŠ, od
ktorých má škola každý rok veľmi precízne hodnotenie schopností a zručností jednotlivých detí.
Počet zapísaných žiakov sa hýbe na hranici možného vytvorenia samostatnej prváckej triedy aj v ďalšom školskom
roku. Zákon hovorí, že počet detí v spojených triedach nesmie
celkovo presiahnuť počet 24 žiakov. Ak by bola prvácka trieda
znovu samostatná, škola by mala prijať nového pedagóga. Ak
sa spojí s niektorou ďalšou triedou, triednym učiteľom prvákov
bude buď B. Tesariková alebo V. Tarová. Ak by niekto doteraz
zápis do školy nestihol stále sa môže riaditeľovi ZŠ ozvať.
- RED-

II. svetová vojna

Mor ho!!

v škole

Klub vojenskej histórie Mor ho!! všetkých záujemcov srdečne pozýva na Výstavu militárií z obdobia 2. svetovej vojny. Výstava sa
uskutoční 1. marca (piatok) od 16:00 do 20:00 a 2. marca (sobota) od 12:00 do 20:00 v budove ZŠ v Jablonovom.
Tohtoročnou novinkou bude i vojenská poľná kuchyňa
s možnosťou ochutnávky gulášu, nové uniformy a zbrane
československej armády na západnom fronte.
Ak vlastníte akékoľvek relikvie z obdobia 2. svetovej vojny
(fotografie, osobné veci, dokumenty, oblečenie, bodáky,
helmy...), budeme radi, ak ich na výstavu zapožičiate.

Takéto predmety môžu mať pre členov klubu Mor ho!! veľkú
zberateľskú hodnotu. Radi si ich prezrú a nafotia a súčasne
pomôžete zachovať históriu aj pre iné generácie. Vstupné na
výstavu je dobrovoľné, slúži pre potreby ZŠ.
- Pavol Škoda-

Víťazné masky pirátskeho karnevalu, foto: P. Masopust
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AKTÍVNE jablonové

Lepší ako v benátkach

Celé se to začalo, ještě než jsme vstoupili do sálu - domácí koláčky bylo cítit až na ulici a zapíjené kvalitním jablkovým moštem byly neodolatelné. To masopustní (fašiangové) odpoledne musely
padnout i poslední zbytky novoročně-dietních předsevzetí. Ještě před tím mi ale „padla sánka“, jak velkolepou výzdobu si tu na nás nachystali a kolik lidí už se sešlo! Kostým potom za celou dobu nespadl
nikomu a slzy dojetí - ty nepadají, jen se potichoučku kutálejí a hřejí ;-) Jabloňácký karneval v sobotu 2. 2. 2013 byl barevný, rušný, velkoryse naplánovaný a velmi podařený.
V Kolíně nad Rýnem trvá karneval celý den a někteří si
berou i den dovolené na „zamaskování“. Ženy potom stříhají
mužům (třeba i průvodčím v rychlíku) kravaty a celé město
popíjí podchlazené místní pivo z 0,25l pohárků. Bylo mi tam
zima a asi pro to nucené veselí vlastně smutno – asi by to
bezprostřední dovádění měli víc trénovat. V Rio de Janeiro by
mi bylo po čtyřech dnech možná teplo až moc, ale přirozené
nadšení by mohli vyvážet – vlastně už to nějaký čas i dělají.
Zažil bych to rád, ale na odpolední výlet je to krapet z ruky.
Náš Jabloňácký "odpolední“ karneval máme blíž, na
rozdíl od těch světových, není skoro vůbec dospělácký, a tak
přeplněný zážitky, že na něj smíme být skoro stejně hrdí! Co
na něm bylo úplně nejlepší? Spokojené pohledy hrdých rodičů

(… však s tím ale bylo práce), zářící oči malých človíčků
(… líbím se, nelíbím se? Je růžová víla vílovitější než zelená?
A neslušela by mi ta ''doktorka'' víc?), počáteční plachost
roztávající do bujarého veselí (... pro tombolu se prostě MUSÍ
utííííkááááát!), či nenápadné dojetí starší generace (… ta
maska čarodějnice, co jsem se v ní bláznila před půlstoletím
by ještě zafungovala... Nebo to bylo včera?)
Profesionální vystupování sebevědomě sladěné moderátorské dvojice bylo vhodně vyváženo občasným zaškobrtnutím
zvukové režie - naštěstí, jinak by té preciznosti bylo až příliš.
Drobet improvizace k podobné akci jednoduše patří a dovoluje nám věřit, že jsme tak trochu doma v obyvačce a že je
všechno v pořádku.

Chci zde za všechny zúčastněné děti, rodiče i prarodiče,
kamarády a přespolní návštěvníky poděkovat celému
realizačnímu týmu za jejich nadšení, snahu i nápaditost
(pár šikovně poskládaných stolů a už máme zaběhnutou
pirátskou kantýnu). Jsem vděčný za zážitek, který v supermarketech nekoupíte a ptám se: jak k tomu roztomilému
bláznění napříště trošku přispět? Drobátko se uvolnit a i jako
zodpovědný rodič-doprovod se přizdobit?
Nebo přinést plech právě dopečených buchet? Nashledanou za rok a dám si záležet, abyste toho staronového místního pekaře nepřehlédli!
-Pavel Masopust, rodič-

Poďakovanie

Strašný pirátsky kapitán T. Blažíček, foto: P. Masopust

Počas pirátskeho karnevalu sa odohral veľký boj o stratenú
tombolu. Patrí sa poďakovať nielen všetkým, ktorí skvelú akciu
pripravili, osobitne treba poďakovať deťom, ktoré zvládnutím
úloh získali päť dôležitých indícií. Tie prečítalo päť šťastlivcov,
ktorí zaujali porotu a zvíťazili v konkurencii mnohých masiek.
Boli to Simon Škoda, Laura Parízeková, Fabian Jánoš, Miška
Belzárová a Lenka Tesariková. O tombolu sa postarali rodiny
Jurčáková, Feriancová, Gubricová, Štvrtecká, Blažíčková, Bilková, Jakubovitšová, Smreková, Vidová, Kimličková, Pernecká,
Adámková, Antalová a potraviny Ifatrans- rodina Kubíková.
Okrem sponzorov špeciálne ďakujeme aj najodvážnejšiemu
z rodičov – skvelému pirátskemu kapitánovi Tomášovi
Blažíčkovi, ktorý bravúrne zvládol kľúčovú rolu celého programu. Veríme, že príjemné spomienky na skvelú zábavu, ktorú
sme spoločne zažili vám urýchlia dlhé obdobie pôstu.
- Pavol Škoda-

Športovci plesali
Už tradične býva v Jablonovom vyvrcholením fašiangu Ples športovcov, ktorý organizuje Výbor FK Jablonové. V tohoročnom krátkom fašiangu padol ples na 9. februára, začal o siedmej a končil sa
takmer pred brieždením.
Hostí vítali a usádzali predsedníčka FK Jablonové Jana
Jurná s Mariánom Brichtom, pani Jurná celú akciu aj temperamentne moderovala. Ples sa začal slávnostným výkopom
a futbalistickou „hymnou“ o zelenej tráve a program počas
celého večera pokračoval v podobnom športovom duchu.
Veľmi sympaticky sa volil aj Najkrajší pár plesu, ktorým sa
stala usmievavá mladá dvojica Lucia Kratochvílová a Peter
Uhrinec. Po polnoci sa losovala bohatá tombola, do ktorej
ceny poskytli miestni podnikatelia, obyvatelia a súčasní
aj bývalí zástupcovia obce. Tržba za tombolu tvorí hlavný
výťažok z plesu, ktorý relevantne pomáha športovcom pri
pokrývaní výdavkov na začiatku sezóny. „Ľudia boli spokojní,
pochvaľovali si pestré a chutné menu a napriek slabšej účasti
je výťažok z plesu porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi
a futbalistom rozhodne veľmi pomôže, ďakujeme všetkým sponzorom,“ povedala nám J. Jurná. Tréner Marian Tóth vyjadril
potešenie, že na tohoročnom plese sa zúčastnilo viac hráčov
s manželkami a priateľkami ako po iné roky a tak sa kolektívny
duch športu preniesol z ihriska a kabíny aj do spoločenského
života. Futbalisti sa dobre zabavili a tréner dodal: „Dúfam, že
takáto pohoda sa prenesie aj na futbalový trávnik a prejaví sa aj
v dobrých športových výsledkoch jarnej časti súťaže.“
- Jana Baráková4

Jana Jurná

Pár plesu

Otvárací valčík

aktívne jablonové

Rodinný klub v marci

Kvôli reorganizácii priestorov knižnice, ktorá trvala dlhšie ako sa plánoval, sa aktivity Rodinného klubu rozbiehajú trochu
pomalšie, ale organizátori veria, že sa postupne utrasú.
Od marca by Klub už mal mať priestory vyčistené a
zariadené. Prihlasovanie na angličtinu s lektorkou Barborou
Patočkovou stále trvá, je o ňu záujem, o presnom spustení hodín bude záujemcom aj kvôli jarným prázdninám
informovať Danka Trgiňová osobne.
V marcovom programe zavádzajú novinku– nedeľné Hry
v čase a nečase v sále Domu kultúry, ktoré sú určené všetkým
deťom, ktoré sa doma tak trochu nudia, úlohy už majú dávno
urobené a mali by chuť sa spolu zahrať (menšie aj spolu s

rodičmi). V sále DK sa dá vystrájať všeličo od bedmintonu,
cez futbal, vybíjanú až po naháňačku, hry sa vždy prispôsobia
počtu a veku detí. V lepšom jarnom počasí plánuje Klub Hry
uskutočňovať vonku.
Poznámka od organizátorov aktivít Klubu: Kto by mal
doma nadbytočné kreslá alebo iné príjemné kusy nábytku na
sedenie, Rodinný klub ich s radosťou privíta!
- RED-

Marcový program
Sobota 2.3.2013
Od 10:00 do 15:00, sála KD
Pre deti od 6 do 10 rokov
Cena: pre nečlenov Ninjutsu 15 eur
viac info: J. Davidík, 0908 567 942

CELODŇOVÝ TRÉNING NINJUTSU
Zoznámenie sa zo základnými technikami Ninjutsu; spôsoby
ako sa vyslobodiť zo zovretí a úchopov a použitie rôznych pák;
rôzne hry na postreh a reflex; Ninja dráha s ,,nebezpečnými a
neprekonateľnými,, nástrahami :).
Tréning je otvorený aj pre tých, ktorí Ninjutsu pravidelne
nenavštevujú.

Nedeľa 17., 24. 3.2013
Od 15.00 do 17.00, sála KD
Cena: 2 eur

HRY V ČASE A NEČASE
Športové a iné veselé hry pre deti každého veku prispôsobené podľa účasti.
Hry budú vymýšľať: Danka Trgiňová, Zuza Ferenczová, Jana
Baráková a iní.

Sobota 23.3.2013
15:00, sála KD
Vstup voľný

PRVÁ POMOC PRI ÚRAZOCH DETÍ
(ALEBO AKO NEPODLIEHAŤ PANIKE)
Prednášať bude MUDr. Michal Patočka - lekár, aktívny priaznivec a konzultant alternatívnej medicíny (a náš „Jabloňák“ ).
Prednáška je spojená s predajom výrobkov naturálnej medicíny.

Lozorňanské Materské centrum Muška organizuje pre deti
od 2 do 4 rokov pravidelné cvičenie Bublifit , cvičenie pre
zdravé nôžky a chrbátik. Hravé a pritom zdravé rehabilitačné
cvičenie na podporu správneho vývoja chodidla, vhodné
aj ako prevencia a odporúčané pri plochých a vbočených
chodidlách. Cvičenie prebieha hravou formou, pomocou hier,
piesní a riekaniek.
Kde: Pohybová sála Centra kultúry Lozorno, od utorka
19.2.2013, vždy o 9:30. Kontakt: 0948 275 570.

Basa

je pochovaná
Koniec fašiangu oslávilo Jablonové na tradičnom Pochovávaní basy v reštaurácii u Melónka.

Kontakt: Danka Trgiňová : 0903 414 229.

Ženský chmat

Členovia Jednoty dôchodcov Jablonové sa na koniec fašiangu zúčastnili podujatia Ženský chmat – pochovávanie basy, ktoré
zorganizovala JDS vo Vysokej pri Morave.
Celkovo bolo prítomných asi 300 dôchodcov z okresu
Malacky. Väčšiu účasť našich členov narušilo nepriaznivé
počasie. Pri dobrej hudbe sme zabudli na všetky bolesti a pri
tanci sme si precvičili nohy, ruky i celé telo. Nebola núdza ani
o občerstvenie, ktoré sme si priniesli so sebou, alebo zakúpili
v bufete. Súčasťou programu bola i bohatá tombola, do ktorej

Tip rodinného
klubu – mc muška

prispela cenou i naša organizácia. Podujatia sa zúčastnil i starosta obce a starostovia z ostatných obcí, ktorí boli hlavnými
celebrantmi aktu pochovávania basy. Pri rozlúčke všetci
prisľúbili, že o rok znova určite prídu.
- Emília Prokopová, predsedníčka JDS-

Vo Vysokej pri Morave

Účasť bola hojná, veselicu navštívili hostia rôznych generácií. Do tanca hrala jablonovská hudobná skupina KTC
v zložení Vladimír Kočan a Jozef Katerinec. KTC na klávesoch
a gitare veselo zvládla ľudovky aj novšie hity, tancovalo sa
a spievalo k všeobecnej spokojnosti. Vedúci reštaurácie Peter
Prokop sa o akcii tiež vyjadril kladne: „ KTC výborne zahralo,
prišli starší aj mladší, niekoľko hostí dokonca aj prezlečených
za maškary, myslím, že to bolo veľmi fajn.“ O polnoci sa
basa symbolicky zakryla pohrebným rubášom a maškary
ju s plačom a sviečkami vyprevadili zo zábavy. Peter Prokop
je okrem iného aj členom Kultúrnej komisie jablonovského
Obecného zastupiteľstva, preto mu naozaj slúži ku cti, že má
snahu a chuť udržiavať tradície. Pochovávanie basy organizuje
už šiesty rok a ako sa sám vyjadril: „Bolo by príjemné prevziať
aj ďalšie prvky tejto tradície a na budúci rok urobiť akciu
atraktívnejšiu pre širšie publikum.“
-RED-

KTC
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Poďme si zahádzať!

jablonové young

Čo čítaš?

Jeden z mnohých obľúbených športov bez ohľadu nato, v akej vekovej kategórií sa nachádzate, je bowling. Vedeli
ste, že jeho vznik sa datuje až do roku 3200 p.n.l.?
V roku 1930 britský archeológ Sir FlindersPetrie objavil na egyptskom nálezisku predmety,
ktoré pravdepodobne slúžili na túto hru. Ako to
už býva, historici tento nález považujú za sporný,
no nikto nemôže poprieť fakt, že v Anglicku sa
táto obdobná hra s rôznymi variantmi hrávala už
v 14. storočí. Dnes sa tomuto športu tešia ľudia
vo viac ako v 90 krajinách. Tak či onak, ľudia si
vždy vedeli nájsť chvíľku na zábavu, priateľov
a odpútať sa od každodenného stresu.
Typy na bowling: Ak sme vás navnadili na
tento kolektívny šport, zahrať si môžete v hoteli
Eminent v Stupave alebo v Malackách v CaffeBowlingu.

Ak máte v obľube hry ako Counter-strike a chcete si zahrať
simulovaný boj naživo, skúste paintball. Je to hra plná napätia, zábavy, dobrodružstva, ale aj strategického premýšľania
a rozhodovania. Ide o kolektívnu hru, kde súperia proti sebe
minimálne dve družstvá. Na hru sú určené špeciálne zbrane,
ktorých súčasťou sú CO2 fľaše. Tie vystreľujú guličkyvo forme
želatínových, zdravotne nezávadných škrupín, naplnených
potravinárskym farbivom, želatínou a olejom, ktoré po zasiahnutí cieľa - nepriateľa prasknú a zanechajú viditeľnú
farebnú stopu. Pravidlá sú jasné. Ak ťa niekto zasiahol, z hry
vypadávaš.
Typy na paintball: Pokiaľ máte chuť si zahrať túto zábavnú
hru a hľadáte vhodné ihrisko k tomu, skúste Paintballový klub
Zohor alebo Charon team – Slovenský paintballový a airsoftový klub v Kútoch.
- Natália-

Vychutnajte si dlhú zimu pri čaji a dobrej knižke, najmä keď
je už ten mesiac knihy. Ja vám na marec odporúčam napríklad
túto:
MATTHEW QUICK: TERAPIA LÁSKOU
V živote každého z nás nevychádza vždy všetko podľa
plánu. A tak to je aj u Pata Peoplesa. Stratil všetko. Jeho dom,
manželstvo aj zamestnanie sa stali jeho minulosťou. Po tom,
ako opustil psychiatrický ústav sa dostáva do rodičovského
domu. Rozhodne sa naplno žiť a dostať späť všetko to, čo stratil,
predovšetkým svoju manželku Nikki, aj keď má súdne zakázané,
čo i len sa k nej priblížiť. Pat vidí svoj život ako film, ktorého
režisérom je Boh. Za svoje poslanie pokladá byť fyzicky zdatným
a citovo vyspelým. Myslí si, že ak svoje poslanie naplní, Boh mu
vráti Nikki a postará sa o jeho šťastný koniec.
-Rachel-

Kam na výšku?
Určite si mnohí z nás kladú otázku kam na vysokú školu, ani ja nie som výnimkou. Aj keď možno máme vybraný obor, ktorému sa
chceme zvyšok života venovať, nevieme si vybrať, ktorá škola je tá „naj“. Preto je tu pre vás malou pomôckou rebríček najlepších slovenských vysokých škôl, podľa internetovej stránky pindex.sk , kde školy a ich pedagógov hodnotia ich “užívatelia”, teda študenti.
Rebríček najlepších slovenských vysokých škôl podľa
pindexu:
1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
5. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Technická univerzita vo Zvolene
7. Technická univerzita v Košiciach TUKE
8. Univerzita Komenského v Bratislave UK
9. Žilinská univerzita v Žiline

10. Prešovská univerzita v Prešove
11. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
12. Trnavská univerzita v Trnave
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave STU
18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
19. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
-B-

E-learning

Story na pokračovanie

Určite nie je pre každého z nás možnéplatiť si drahé kurzy alebo doučovania. Jedným možným a veľmi preferovaným spôsobom
ako sa vzdelávať je takzvaný e-learning.
E-learning je vzdelávací proces, využívajúci informačné
a komunikačné technológie k tvorbe kurzov. Je to teda výučba
s využitím techniky a internetu. Pre niektorých ľudí je využívať
túto technológiu jediný možný spôsob ako sa naučiť cudzie
jazyky. Nemusíte nikam chodiť, nestresuje vás tzv. vlastná
hlúposť, keď na kurzoch sú zásadne všetci lepší ako vy. Jednou z najlepších internetových stránok ponúkajúcich výučbu

e-learningu je: http://www.e-learnmedia.sk. Kurz je lacný,
cenovo neporovnateľný s inými a pritom kvalitný a súčasne
nenáročný, aby vás neodradil hneď na začiatku. Na stránke
je široký výber kurzov výučby cudzieho jazyka ako napríklad
výučba angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny
a taliančiny. Dokonca si vlastný kurz na stránke môžete vytvoriť
aj sami.
-B-

matej zálesňák
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LoveStory
Hodila som svoju drahú značkovú tašku do rohu mojej novej
obrovskej izby a pozrela som sa z okna na výhľad do našej
záhrady. To depresívne sneženie však bolo v tejto chvíli mojím
najmenším problémom. Nechcela som v tejto dedine stráviť už
ani minútu, nieto žiť po zvyšok života. Bola som tu hodinu a
už som z toho mala migrénu. Ako môžu moji rodičia tvrdiť, že
je to najlepšie miesto na svete? Veď tu nie sú žiadne obchody,
fitnes centrá, dokonca ani poriadne potraviny. „Rea, poď sa najprv najesť, potom sa môžeš vybaliť,“ začula som mamin hlas z
kuchyne, ktorá sa nachádzala na prízemí. Samozrejme, že som
chcela trucovať a nešla som sa najesť, aj keď mi to bolo v tejto
chvíli úplne zbytočné, vedela som, že keď tento dom už kúpili,
nevrátia sa späť do nášho malého bytu v Bratislave. Aby som
svoju nespokojnosť s tým, že tu budeme bývať vyjadrila ešte
viac, odišla som z domu na prechádzku po dedine a mienila
som tam ostať tak dlho, ako sa len dalo. Za každú cenu musím
docieliť to, aby sme sa vrátili späť. A mienila som na to použiť
všetky možné prostriedky. Teraz som len potrebovala vo svojej
mysli vytvoriť plán, ako to zrealizovať.
To be continued....
-BellaStranu zostavili:
Natália Horváthová, Izabela Michalovichová
a Rachel Perďochová

ROZHOVOR

Nerob druhým zle,
lebo sa ti to vráti
pokračovanie rozhovoru z 1. strany

Máte ešte nejaký nesplnený sen?
Ja som spokojná so svojím životom. To, čo som mala
zvládnuť som s Božou pomocou zvládla. Ale ešte by som si
želala, aby boli ľudia voči sebe dobrí, pomáhali si, mali voči
sebe väčšie pochopenie a vychádzali si v ústrety.
Odovzdávate svoje vedomosti v rodine ďalej?
Dcére Márii aj vnučke Betke, v budúcnosti by mohli v rodinnej tradícii pokračovať, vzťah k bylinkám, vďaka Pánu Bohu,
zdedili obidve.
Ako sa môžu na vás ľudia nakontaktovať alebo sa s vami
stretnúť?
Už viac ako 20 rokov chodím predávať na tržnicu do Bratislavy na Miletičovu ulicu. Som tam každú stredu a mám tam už
svojich stálych zákazníkov, ktorí si odo mňa pravidelne kupujú
bylinky, oleje, extrakty a mastičky. Ľudia mi môžu zavolať aj
na telefón, mám ho stále pri sebe: 0910630505.
- Za rozhovor ďakuje Jana Baraková-

Recept od pani

bylinkárky žofky
pri chrípkovom ochorení
Chrípku treba vyležať a dobre sa vypotiť, piť
veľa horúcich, medom osladených, bylinných
výluhov z byliniek, ktoré podporujú potenie, ja
odporúčam najmä lipu a bazový kvet.

V kuchyni sa nielen varí, ale aj jazdí

Zima sa končí, ale počasie dáva riadne zabrať nielen nášmu telu, ale aj našej psychike. Čo si takto k tomu dopriať aj pohyb? A čo iné by som poradila, ako ísť si zajazdiť.

Už som spomínala množstvo výhod jazdenia na koni.
Možno vás zaujme niečo aj z jeho histórie. Vedeli ste, že za
predka všetkých koní, oslov a zebier sa považuje Eohippus?
Koník úsvitu, čo znamená jeho pomenovanie v preklade,
žil približne pred 50-60 miliónmi rokmi v dnešnej Severnej

Amerike. Avšak v tej dobe by ste si moc na ňom nezajazdili.
Jeho výška dosahovala 20 cm, bol asi tak vo veľkosti líšky.
Vďaka Bohu tento koník sa postupnou evolúciou vyvinul až
do dnešnej podoby, takže spokojne si ho môžeme nasedlať
a vyhupnúť do sedla bez toho, aby sme ho rozpučili.

Takže využite túto možnosť jeho pretransformovania sa
a bežte ku koňom.
Pokiaľ nemáte vo vlastníctve takéhoto štvornohého
krásavca, nenoste hlavu v smútku. Ako sme už spomínali
v predchádzajúcich číslach, je veľa jazdiarní a klubov, kam
sa môžete prihlásiť na kurzy jazdenia. Dnes si predstavíme
jazdecké kurzy v Kuchyni: Tu vás kurzami bude sprevádzať trénerka Monika, avšak sú určené len pre tých, ktorí už základy
ovládajú. Prebiehajú totiž vo voľnej prírode formou vychádzok. Veková hranica nie je určená, len váha, a to do 90 kg.
K dispozícií je jeden koník, takže na vychádzku sa vyberiete vy
na koni plus Monika, ktorá bude na vás dohliadať a dbať na
vašu bezpečnosť na druhom koni. Cena jednej jazdeckej hodiny je 12 €. Jazdí sa počas celého roka, pokiaľ odolnosť jazdca
a počasie praje. Ak sa chcete objednať u Moniky, urobte tak
v predstihu na telefónnom čísle 0905 615 176. Hurá do sedla!
Čaká na vás kopec zábavy, zážitkov a relaxu.

Kuchynská jazdiareň s trénerkou Monikou

- Natália Horváthová-

Ticho lieči - boh lieči

Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia, ktoré nazývame Pôst. Toto liturgické obdobie sa v Cirkvi slávilo od prvých storočí. V tejto dobe štyridsaťdňového pôstu sa kresťania pripravovali na
slávenie Veľkej noci- sviatkov smrtia zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista.
Verejní hriešnici robili nápravu svojho života,ktoré vrcholilo verejným vyznaním hriechov a sviatostným rozhrešením.
Katechumeni (boli to tí, ktorí chceli byť pokrstení) sa v tomto
období bezprostredne pripravovali nasviatosť krstu, ktorý potom prijali na Veľkú noc.
Ako mám ja osobne dobre prežiť toto pôstne obdobie
a pripraviť sa na sviatky Veľkej noci? Najlepšie pôstom, modlitbou a almužnou. Pôst to nie je len zrieknutie sa mäsa, množstva jedla, ale i zábav, zrieknutie sa cigariet, alkoholu, atď. (sami najlepšie vieme,
s čím máme problémy), deti sladkostí, sledovania televízie,
internetu či počítačových hier, teda všetkého, čo nás vzďaľuje
od Boha.
Vyššie spomínané veci, ak ich nepoužívame v správnej
miere, nám niečo „berú“. Čas, peniaze a vnútorný pokoj. Čas,
ktorý človek získava, ak sa zrieka „radovánok života“, má
aspoň v dobe pôstu venovaťmodlitbe. Čiže má sa vhĺbiť do

svojho vnútra, kde sa stretáva s Absolútnom – Bohom. Jemu
ako Slnku vystavuje svoje rany a odprosuje ho za svoje osobné
zlyhania. Človek našich dní z ticha uteká. Prečo? Bojí sa ho.
Ticho totiž spôsobuje aj konfrontáciu s vlastným Ja, ticho
nám umožňuje vnútorne spracovať postoje a veci, ktoré sme
v živote nezvládli a umlčali. Započúvajme sa do ticha pri modlitbe doma alebo v chráme a tak dajme priestor aj Bohu, aby
k nám prehovoril v našom vnútri. Potom nebudeme mať ďaleko
k svojmu blížnemu a ku konkrétnemu skutku pre neho
- k almužne.
Pozývam Vás, aby sme počas tohto pôstneho obdobia
odvážne vstúpili do ticha, „roztrhli si srdcia, nie šaty“, ako to
hovorí prorok Joel, spoznali svoje slabosti (hriechy), „zmierili
sa s Bohom“ a s čistým srdcom radostne očakávali sviatky
zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
- vdp. Milan Naď, správca farnosti 7
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Zimná príprava futbalistov
Zimná príprava futbalistov FK Jablonové začala 16. januára 2013 a je zameraná v prvej fáze na rozvoj fyzickej pripravenosti
hráčov a v druhej polovici sa zameriame na zlepšenie súčinnosti hráčov v herných činnostiach a kombináciách.
Trénujeme 3x do týždňa na našom ihrisku a týždenný
mikrocyklus ukončujeme prípravným zápasom cez víkend.
S úvodnou časťou zimnej prípravy vyjadrujem spokojnosť,
hráči sú disciplinovaní a ich účasť na tréningoch je na výbornej
úrovni, čo v minulosti nebolo zvykom. Zmeny pravdepodobne
nastanú aj v hráčskom kádri. Na operáciu ramena sa chystá
brankár J. Náter, ktorého čaká minimálne polročná pauza.
V štádiu vybavovania sú nové posily, brankár Grujbár
(Z. Ves), stredopoliar Danihel (Z. Ves), brankár Czák (Plavecké
Podhradie) a stredopoliar Peschl (Lozorno). Zatiaľ sme
odohrali dva prípravné zápasy, v ktorých sme boli úspešní.

Darujte svoje 2 % z daní
našim futbalistom!
Marec je obdobie daňových priznaní, zamestnanci,
živnostníci aj firmy môžu rozhodnúť, kto získa časť ich daní.
Ak ich darujete organizáciám z našej obce, pomôžete rozvoju
zmysluplných aktivít priamo v našej obci.
Zo záujmových a iných združení je v registri prijímateľov 2%
za našu obec pre tento rok:
ŠPORTOVÝ KLUB JABLONOVÉ
Sídlo: Jablonové 197, 90054 Jablonové, IČO: 42259801,
Právna forma: Občianske združenie, Bankové spojenie:
14130519/5200, OTP Banka.
Informácia pre ostatné záujmové a iné združenia: ak sa
chcete stať prijímateľom 2%, musíte sa v nasledujúcom roku
za poplatok zaregistrovať u akéhokoľvek notára, a tak budete
zaradený do celoslovenskej databázy možných prijímateľov.
Pred registráciou je dobré konkrétneho notára kontaktovať,
aby vám vysvetlil, aké potvrdenia (od banky, poisťovní a pod),
sú k registrácii potrebné.
Všetky potrebné formuláre nájdete na obecnej webstránke
v sekcii Šport.
-RED-

Prípravné zápasy 2013:
Jablonové – Ekonóm 5:2
Lazar 2, Zárecký, Tóth, Mackových
Jablonové – Plavecký Mikuláš 5:1
Mackových 2, Lazar, Bednárik, Kováč
Jablonové – Gajary
16.2.2013 o 14: 30 hod.
Jablonové –Domino B 23.2.2013 o 15:00 hod.
Jablonové – Gajary
3.3.2013 o 15:00 hod.
Jablonové – Ekonóm
10.3. 2013 o 15:00 hod.
- Marian Tóth, tréner FK Jablonové -

Súťaž o poukážku do

záhradkárskych potrieb!
Súťaž o poukážku do kníhkupectva v hodnote 10 eur z
minulého čísla vyhrala pani Helena Kotesová.
Správna odpoveď bola: v Jablonovom boli v minulom
storočí štyri mlyny „s menom“ a volali sa U Škorcú, U Gašparú,
U Zóhranú a u Paťkú. Výherkyni gratulujeme, výhru si môže
prevziať na Obecnom úrade.
SÚŤAŽNÁ OTÁZKA TOHTO ČÍSLA: Kde sa v minulom
storočí nachádzalo „jablonovské kino“?
Víťaz získa poukážku v hodnote 20 eur na nákup v Záhradkárskych potrebách Vierky Morávkovej. Svoje odpovede
s menom, adresou a telefónnym číslom môžete do 15.3.2013
vložiť do poštovej schránky novín, ktorá sa nachádza pri
vstupe do Kultúrneho domu. Víťaza vylosuje redakcia.
-Red-

Otázka na starostu
REDAKCIA: Zima je pre cesty záťažové obdobie, tvoria
sa výmole a rôzne iné nerovnosti povrchov. Máte už
zmapované ako prežili jablonovské vedľajšie cesty zimu?
Ak bude potrebná drobná úprava povrchov, na kedy ju
plánujete?
ONDREJ UHLIARIK: Ešte je asi predčasné hovoriť o zmapovaní stavu ciest, zima ešte trvá. Samozrejme vieme o mies-

tach, ktoré boli poškodené a údržbou ciest sa ich stav pravdepodobne ešte zhorší. Pokiaľ ústup zimy bude už trvalý, tak stav
ciest zhodnotíme a v rámci našich možností opravíme aspoň
tie najkritickejšie miesta. Termín bude závisieť od počasia
a vývoja finančnej situácie obecnej pokladnice.
Za odpoveď ďakujeme.
- red -
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