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mesačník pre obec Jablonové

ROZHOVOR

2. svetová vojna v jablonovom

V dňoch 1. a 2. marca 2013 usporiadal Klub vojenskej histórie Mor ho! v budove základnej školy Výstavu militárií z obdobia 2. svetovej vojny. Jej hlavný organizátor, Jablonovčan
Július Pavlíček, nám priblížil aktivity klubu, ako aj život v našej obci za 2. svetovej vojny.
Čím sa zaoberá Klub vojenskej histórie Mor ho!?
Sme združenie ľudí z celého západného Slovenska, ktorí
majú záujem o 2. svetovú vojnu. Sledujeme novú literatúru,
zúčastňujeme sa na rekonštrukciách bojov po Slovensku,
v Čechách, v Poľsku a podnikáme výpravy na miesta, kde sa
odohrali vojnové boje. Boli sme napr. na Ukrajine, v Lotyšsku,
v Normandii, v Belgicku, v Nemecku. S otvorenými očami
chodíme aj po historických múzeách. Zároveň sa usilujeme
zhromaždiť a nejakým spôsobom zachrániť vtedajšiu techniku, vozidlá, zbrane, uniformy či iné predmety, ktoré sa
dnes povaľujú hoci aj po našich dvoroch či povalách. Niektorí
členovia nášho klubu si zahrali aj vo vojnových dokumentárnych či celovečerných filmoch, napr. v slovenskom filme
Nedodržaný sľub.
V našej obci ste usporiadali tretí ročník výstavy venovanej 2. svetovej vojne. Čo bolo Vaším cieľom?
Ako Jablonovčan sa sústreďujem na náš región a našu
obec. Na výstave sme chceli priblížiť exponáty najmä z nášho
regiónu. Prezentovali sme predmety z mojej zbierky, ale aj
miestni zberatelia či nadšenci pre túto vec priniesli predmety,
ktoré v okolí sami našli, napr. staré bodáky. Ako sme videli,
výstava v starších ľuďoch vyvolala spomienky, mladším zase
pripomenula niečo, čo videli napr. vo filme. Myslím, že mala
význam najmä pre mladšie ročníky. Aspoň takýmto spôsobom
sme v nich chceli vyvolať záujem o naše dejiny, poskytnúť im
istý základ a rozhľad, aby sa im niečo zafixovalo do pamäti.
Organizátor výstavy Július Pavlíček

pokračovanie rozhovoru na 3. strane

opýtali sme sa za vás

Miznúce jabloňové sady

Spoločnosť Agropartner začala minulý mesiac 1. etapu rekultivácie jabloňových sadov, ktoré sa nachádzajú v extraviláne obce. Sady, hoci už roky neošetrované, zásadne dotvárali vizuálny kolorit
Jablonového. Na zámery spoločnosti a dosah týchto prác na ďalší rozvoj Jablonového sme sa opýtali starostu Ondreja Uhliarika a pani Oľgy Janotkove, riaditeľky rastlinnej výroby zo spoločnosti
Agropartner, ktorej majetkom stromy v sadoch boli a ktorá má pozemky pod sadmi v prenájme.
Rekultivácia
Dozvedeli sme sa, že rekultivácia sadov znamená ich
likvidáciu a nahradenie prestarnutých stromov trávou alebo
inou poľnohospodárskou plodinou. Podľa vykonanej kontroly
stromy prinášali možné riziká ohrozenia bezpečnosti ľudí,
pohybujúcich sa v danom prostredí, či už pádom suchých
stromov, aj možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru v suchom
poraste a tiež boli zdrojom chorôb a škodcov ovocných drevín
v okolí. V prvej etape ťažké mechanizmy vyklčovali sady
v blízkosti Športového areálu a takzv. Spodnej brány. Práce sú
na tento rok, kvôli zákonom stanovenému termínu nástupu
jarnej vegetácie, prerušené. Pokračovanie výrubu bude
nasledovať v ďalšom období vegetačného pokoja - v zime
2013/2014.
Na otázku, kedy sa budeme môcť tešiť z vizuálne možno
príjemnejšieho pohľadu, než aký je na vyklčované sady teraz,
pani Janotková odpovedala: „Zatrávňovanie nebude reálne
uskutočniť skôr ako po roku od vyklčovania. Po vyklčovaní

zostávajú veľké nerovnosti a aj napriek nasadeniu buldozéra na zrovnanie terénu, následnej orby a zrovnaniu
kompaktorom, nebude dosiahnutá potrebná uľahnutosť a
rovnomernosť pozemku, aby sa dal dosiahnuť solídny porast
čohokoľvek. Ďalším obmedzením minimálne na rok bude
prítomnosť zvyškov koreňov a vetiev, ktoré sa nedajú celkom
odstrániť a musia aspoň čiastočne zvetrať, taktiež sa tam
budú vyskytovať aj časti drôtov, ktoré boli použité na vedenie
stromov a iné anorganické časti, ktoré bude treba mechanicky
odstrániť.“
Rozvoj obce
Starosta Ondrej Uhliarik vníma rekultiváciu územia sadov z hľadiska možného ďalšieho rozvoja obce pozitívne.
V územnom pláne je zóna sadov v okolí športového areálu
určená na rozvoj športovísk, za záhradami a pri bývalej vstupnej bráne je zase plánovaný rozvoj individuálnej domovej
výstavby. „Vlastníci pozemkov okolo tzv. Spodnej brány sa
už istú dobu dávajú dokopy a je pripravená preparcelácia za

účelom rozvoja individuálnej bytovej výstavby. Keďže proces
zápisu ROEPu je ukončený a môžeme konečne pokračovať
v rozpracovanom projekte, v dohľadnej dobe bude zvolané
ďalšie stretnutie vlastníkov v danej lokalite za účelom prejednania konkrétneho riešenia tejto zóny. Agropartner tým, že
pozemky vyčistil, istým spôsobom urobil vlastníkom aj obci
službu. S príjmovou časťou rozpočtu obce sa naozaj trápime,
rozvoj bývania bude mať vplyv aj na počet obyvateľov obce,
od ktorého sa odvíjajú podielové dane zo štátneho rozpočtu,
ale aj na lokálne dane z pozemkov. Toto sú hlavné zložky
príjmovej časti obecného rozpočtu a rozvoj lokality bývalého
sadu môže obci len pomôcť“, vyjadril sa k téme všeobecne
náš starosta. Dozvedeli sme sa tiež, že betónové stĺpy, ktoré
boli súčasťou oplotenia sadu, sa sústredia na jedno miesto
a plánuje sa ich podrvenie a využitie na spevnenie ciest
v danej lokalite.
pokračovanie článku na 2. strane
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Zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky v jablonovom
V priebehu mesiaca apríl
bude naša obec v spolupráci
s Nadáciou Allianz realizovať
projekt zameraný na zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky.
Súčasťou projektu je inštalácia dvoch meračov rýchlosti
na obidvoch vjazdoch do obce pri hlavnej ceste č.II/501,
troch dopravných zrkadiel a dvoch dopravných značiek na
neoznačených križovatkách.
Cieľom projektu je zvýšenie dopravnej bezpečnosti
v úsekoch, kde boli v minulosti vážne dopravné nehody
alebo ide o neprehľadné a frekventované miesta so zvýšeným
nebezpečenstvom kolízií s chodcami. Partnerom projektu je
Nadácia Allianz, ktorá prispela na realizáciu projektu sumou
2000 EUR. Rovnakým dielom finančne zabezpečuje projekt
aj Obec Jablonové a spoločnosť L-trans Logistics, s.r.o. pána
Ladislava Martinkoviča.
Veríme, že realizácia tohto projektu prispeje k zvýšeniu
bezpečnosti chodcov a zníži rýchlosť prejazdu vozidiel cez
našu obec. O konkrétnej realizácii vás budeme informovať
v budúcom čísle novín.
-Ondrej Uhliarik-

Denný letný
tábor

Čistý chotár 2013
Naša obec sa aj tento rok zapojí do spoločného programu
Čistý chotár, ktorý vyhlasuje občianske združenie Podhoran.
Aktivity programu Čistý chotár sa uskutočnia v celej oblasti
Podhoranu, ktoré sa rozprestiera na území 14 obcí (Cerová,
Jablonica, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Prievaly,
Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie,
Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek a Jablonové) a na rozhraní dvoch vyšších územných celkov (Trnavský samosprávny
kraj, Bratislavský samosprávny kraj). Tento rok sa aktivity programu sústredia na obdobie od 31.3.2013 do 15.4.2013.
V minulom roku naša obec obsadila 2 miesto. Na jednej
strane je to možno hanba, pretože to znamená, že sme mali

veľa odpadu v chotári, ale na druhej strane ide o ocenenie
ochoty zúčastnených dobrovoľníkov a organizácií na skrášlení
a vyčistení nášho chotára. Za to im vyslovujem ešte raz veľkú
vďaku. Tohtoročná brigáda v našom chotári, podporená aj
vedením a členmi Poľovníckeho združenia Jablonové, sa
uskutoční v sobotu 6.4.2013, stretnutím o 9:00 pri Obecnom
úrade. Zameriame sa na vyzbieranie odpadu v okolí cestných
a poľných komunikácií, kde sa najčastejšie tvoria čierne skládky. Vítaní sú všetci.
O občerstvenie, pracovné rukavice a mechy na odpad sa
postará Obecný úrad.
-Ondrej Uhliarik-

Upracme si jablonové!
Všetci sa tešíme z toho že nám po zimnom čase vykuklo
slniečko a roztopilo haldy snehu, ktorým sme boli v tomto roku
zasypaní. No už menej potešujúci je pohľad čo všetko bolo pod
tým snehom skryté, koľko všelijakých odpadkov sme si po obci
rozhádzali. Vyzývame preto všetkých našich obyvateľov aby si
pre Veľkonočnými sviatkami vyčistili a upravili okolie svojich
domov, predzahrádky, priekopy. Naša dedinka je vizitkou
nás všetkých a preto si zaslúži našu pozornosť. Je rozhodne
príjemnejšie prechádzať sa po čistých uliciach ako vyhýbať sa
rôznym „prekážkam“.
-Emília Prokopová-

Jarný veľkoobjemový zber odpadu

V dňoch 5. – 8. apríla 2013 budú v našej obci pristavené
kontajnery na jarný zber veľkoobjemového odpadu. Päť kontajnerov bude rozmiestnených v lokalitách železničnej stanice, pri ihrisku, v Sarve, pri Základnej škole a na tzv. Novej
ulici. Kontajnery sú určené na všetok veľkoobjemový odpad
z domácnosti. Prosíme vás, aby ste do nich NEHÁDZALI stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad ani elektrospotrebiče
a bežný komunálny odpad.
-Irena Fodorová-

Obecný úrad oznamuje rodičom detí, že aj tento rok,
v spolupráci s Rodinným klubom a učiteľmi ZŠ a MŠ, bude
organizovať Denný letný tábor. Tábor sa uskutoční v termíne
29.7. – 2.8.2013. Viac informácií prinesieme v budúcom čísle.
-OCÚ-

Nádoby na psie
exkrementy

Obec na základe vlaňajšieho prísľubu zakúpila 5 kusov
zberných nádob na psie exkrementy. Hneď, ako to počasie
dovolí, budú zberné koše osadené na území obce. Touto
cestou prosíme chovateľov štvornohých priateľov, aby pri
vodení psov na verejné priestranstvá dbali, aby psie kôpky
neznečisťovali trávniky a záhony. Každý majiteľ psa má podľa
zákona povinnosť po svojom psovi nečistotu odstrániť a využiť
v plnej miere zberné nádoby.
Pozor! Ak majiteľ psa bezprostredne neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, obec mu môže podľa paragrafu 7 zákona
č. 282/2002 Z.z. NR SR
uložiť pokutu až do výšky
65 EUR. Znečisťovanie
výkalmi spadá aj pod
zákon ochrany životného
prostredia, a teda majitelia psov, ktorí úmyselne
zhoršia naše životné prostredie, môžu byť pokutovaní až od výšky 99 EUR.
Rada by som pripomenula,
že napomáhať udržiavať
poriadok je spoločnou
záležitosťou obyvateľov
obce.
-IF2

POZOR: ZMENA VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU!

Vývoz sa kvôli Veľkonočným sviatkom namiesto piatku uskutoční vo
štvrtok 28.3.2013 v obvyklom čase.

opýtali sme sa za vás

Miznúce jabloňové sady
dokončenie článku z 1. strany

Skládky
V sadoch sa žiaľ, na hanbu nás všetkých, nachádzalo
množstvo menších aj väčších nelegálnych skládok odpadu.
Časť z nich bola pri klčovaní odstránená, mnohé kusy odpadu
rôzneho druhu od nábytku, cez elektrospotrebiče, plastové
nádoby, po vrecia plné rozkladajúceho sa komunálneho
odpadu a bio-odpad kombinovaný s kusmi plechu, pletiva
a všetkého možného iného, budú špatiť územia bývalých
sadov naďalej.Ostáva len dúfať, že občania, ktorí vynášali
svoj dopad do sadov, ho nebudú teraz nosiť hlbšie do lesa a
znechucovať nám všetkým vychádzky do prírody.
- RED-

obecný úrad informuje

ROZHOVOR

Uznesenia zo 17. zasadnutia obecného
zastupiteľstva jablonové, konaného dňa
25.02.2013
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 272/02/12 – program zasadnutia obecného
zastupiteľstva				
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 274/02/13 – overovateľov zápisnice p. Mgr. Ľuboš Baník,
Ing. Ivan Mackových 			
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal: 0
Uznesenie č. 275/02/13– návrhovú komisiu v zložení p. Peter Hittman, PaedDr. Marián Tóth
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 276/02/13 – znenie zápisnice z 16. OZ zo dňa
10.12.2012
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 277/02/13 – Hodnotiacu správu programového rozpočtu
obce Jablonové k 31.12.2012
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 281/02/13 – Záverečný účet obce Jablonové za rok 2012
bez výhrad
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 282/02/13 – tvorbu rezervného fondu zo zostatku
finančných prostriedkov z roku 2012 vo výške 27 532,85 €
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 283/02/13 – štatút Jablonovských novín
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 284/02/13 – za šéfredaktora Jablonovských novín Zuzanu Ferenczovú
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 285/02/13 – Zásady informovanosti občanov obce
Jablonové prostredníctvom komunikačných prostriedkov
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 286/02/13 – cenník inzercie v Jablonovských novinách
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 288/02/13 – Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby so zariadením pre
seniorov SENIORVILLE na rok 2013
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 301/02/13 – použitie rezervného fondu podľa schválených priorít na:
- dopravné značenie v obci v rámci spoluúčasti na projekte s Nadáciou
Allianz v sume 2.000,00 EUR,
- spoluúčasť na projekte Revitalizácia obce v sume 15.000,00 EUR,
- spoluúčasť na projektoch Podhoran v sume 5.000,00 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 302/02/13 – použitie rezervného fondu na úhradu
záverečnej fakturácie PD „Revitalizácia obce Jablonové“ – Ing. arch.
Petra Dodoka v sume 5.184,00 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 303/02/13 – zrušenie obecnej knižnice k 1.4.2013
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 278/02/13 – plnenie rozpočtu za rok 2012
Uznesenie č. 279/02/13 – správu audítora za rok 2012
Uznesenie č. 280/02/13 – správu hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2012
Uznesenie č. 287/02/13 – správu o vyúčtovaní Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby so zariadením pre seniorov SENIORVILLE za rok 2012
Uznesenie č. 290/02/13 - interpelácie poslancov a pripomienky
občanov
Uznesenie č. 294/02/13 - ponuku Prima Banky, a.s. na prefinancovanie projektov v rámci MAS Podhoran
Uznesenie č. 296/02/13 – rozpracovanie projektu „Revitalizácia centra obce Jablonové“
Uznesenie č. 304/02/13 – informáciu o prípravách 17. ročníka Sviatku
Pomoravia
C) Konštatuje
Uznesenie č. 289/12/12 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ č. 72/04/07, č. 320/10/08, č. 588/04/10, č. 628/07/10, č.
190/03/12 nie sú splnené a zostávajú v platnosti a uznesenia č.
104/06/07, č. 305/10/08, č. 306/10/08, č. 307/10/08, č. 480/10/09,
č. 481/10/09, č. 485/10/09 sú dlhodobého charakteru
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 291/02/13 – Všeobecne záväzné nariadenie obce
Jablonové č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

D) Určuje

Uznesenie č. 292/02/13 – grantovú zmluvu s Nadáciou Allianz v sume
2.000,00 EUR na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

F) Poveruje

Uznesenie č. 293/02/13 – zmluvy s PPA v rámci MAS Podhoran:
1.Výstavba bezbariérového úradu – stavebná časť (58362,86 EUR),
2.Výstavba bezbariérového úradu – profesie (28303,05 EUR),
3.Vonkajšie fitness centrum ( 21156,90 EUR),
4.Výstavba miestnej komunikácie a chodníka – I.etapa (19693,32
EUR)
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 298/0/13 – dotáciu futbalovému klubu v sume 2.500,00
EUR na úhradu prevádzkových nákladov
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 299/02/13 – dotáciu Farskému úradu Jablonové v sume
5.000,00 EUR na úhradu prevádzkových nákladov
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 300/02/13 – použitie rezervného fondu na úhradu
záverečnej fakturácie UPD zmeny a doplnky č. 3/2010 Ateliéru Olympia v sume 347,00 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 273/02/13 – za zapisovateľku p. Sidóniu Rusnákovú

Uznesenie č. 295/02/13 – komisiu finančnú a investičnú
zabezpečením ďalších dvoch ponúk na prefinancovanie projektov
z MAS Podhoran
Termín: do ďalšieho OZ
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 297/02/13 – starostu obce vypísaním výberového
konania na osobu spôsobilú na verejné obstarávanie a vypísaním
výberového konania na stavebný dozor pre projekt revitalizácie
Termín: do ďalšieho OZ
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude koncom apríla
2013.

-Záznam zapísala poslankyňa OZ S. Rusnáková-

2. svetová vojna
v jablonovom
dokončenie rozhovoru z 1. strany

Ako ste sa dostali k tomuto koníčku?
Cez internet. Dostal ma do sfér, o ktorých som nemal ani
páru. Postupne som prenikal do rôznych tajomstiev, veľa som
čítal, kupoval som si knihy, študoval som miestnu kroniku.
Najviac sa však dá dozvedieť od žijúcich pamätníkov. Poznal
som veľa z rozprávania mojich starých rodičov. Môj starý otec
bol za vojny v Rýchlej divízii na Východnom fronte a moja
stará mama pracovala ako obsluha v dôstojníckej jedálni na
Tureckom vrchu, kde sídlila nemecká posádka. Aj pod vplyvom ich rozprávania sa mi o vojne utváral iný a konfrontačný
obraz, než sme sa učili v škole v minulom režime. Preto som sa
snažil nájsť svoj pohľad na vec.
Zameriavate sa na vojenské dejiny nášho regiónu. Pár
dní po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 a po
podpise Ochrannej zmluvy medzi Slovenskom a Nemeckom vznikla na Záhorí tzv. Ochranná zóna. Prišli
sem nemecké jednotky, ktoré tu ostali do posledných dní
vojny. Podeľte sa s nami o pár postrehov.
Záhorie bolo z vojensko-strategického hľadiska veľmi
významné. Už pred vojnou tu bol pomerne čulý vojenský život
a v tunajších lesoch sa nachádzali veľké výcvikové priestory. Na
Tureckom vrchu bola tanková strelnica a významné cvičisko aj
pre pechotu. Po vzniku Ochrannej zóny, v marci 1939 Záhorie
vrátane Jablonového zaplnili nemecké vojenské jednotky. Na
Tureckom vrchu sídlila stabilná posádka a nemecké jednotky
sa tu cvičili pred odchodom na front. S približovaním frontu
tento priestor Nemci využívali na reorganizáciu svojich jednotiek. Podľa výpovedí obyvateľov Nemci využívali dedinu
na výcvik ešte pred útokom na Poľsko, teda pred vypuknutím
vojny v septembri 1939. Napr. nacvičovali boj zblízka, obsadzovanie budov či prepad domov.
Život civilného obyvateľstva v Jablonovom za vojny
určovala prítomnosť nemeckej posádky. Priblížte nám
niektoré informácie, ktoré ste zhromaždili o tomto
spolužití.
Ľudia sa s vojnou naučili žiť. Na Záhorí nebola výrazná
chudoba a aj preto sa obyvateľstvo k Slovenskému štátu
stavalo skôr pozitívne. Myslím, že to súvisí hlavne s tým, že
Nemci tu nepáchali násilnosti ako napr. na Ukrajine, keďže
Slovensko bolo ich spojencom. Vojna na Záhorie priniesla
veľkú zamestnanosť. Ľudia robili na poliach, ale popri tom
mali platenú prácu navyše, lebo nemecká armáda stále niečo
potrebovala – tesárov, stolárov, kopáčov. Veľkým fenoménom nielen pre našu dedinu, ale pre celé okolie, bolo letisko
v Kuchyni. Veľa chlapov tam chodilo na betonáže, keďže
Nemci tam pôvodne pieskový povrch nahradili betónom.
U civilistov v Jablonovom boli ubytovaní nemeckí dôstojníci.
Z rozprávania viem, že v takýchto domoch sa žilo relatívne
dobre. Dôstojník vedel kadečo pozháňať, fungoval tu aj
výmenný obchod a pre takúto domácnosť znamenal istým
spôsobom aj ochranu. V súvislosti s nemeckým wehrmachtom som nepočul, že by sa tu jeho príslušníci hrubo správali,
rabovali, kradli či znásilňovali, ako to bolo v prípade jednotiek
ruskej armády po prechode frontu. Aj život Jablonového za
vojny svedčí o tom, že naša dedina má bohaté, zaujímavé, no
neprebádané dejiny. Ale to už je na ďalšie, dlhé rozprávanie.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová
Viac informácií z činnosti Združenia Mor ho! sa môžete
dozvedieť na webstránke: http://www.kvhmorho.estranky.sk/
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5. ročník

základná a materská škola informuje

Mám básničku na jazýčku
Dňa 19. 2. 2013 sa uskutočnila okresná súťaž v prednese prózy a poézie pod názvom „Mám básničku na jazýčku“.
Súťaž sa konala v Malackách. Aj v našej materskej škole
sa našli deti predškolského veku, ktoré mali „básničku na
jazýčku“ a boli schopné ju prezentovať. Boli to dievčatá:
Hana Voříšková s básňou „Medový hrnček“, Nina Brennerová
„Preteky“ a Lucia Bianca Kostolánska „Zajko“. Dievčatá sa
ukázali ako nebojácne a odvážne recitátorky. Za svoj výrazný
a bezchybný prednes im odborná porota udelila vyznamenanie. Po súťaži sme si dopriali aj sladkú odmenu v cukrárni,
kde sme oslávili náš úspech.
Pozitívum týchto podujatí je aj stretnutie učiteliek v rámci
okresu, kde si môžeme vymeniť skúsenosti, poznatky a informácie. V neposlednom rade by som vyzdvihla fomáciu osobnosti dieťaťa, ktorá sa prejavuje schopnosťou prezentovať sa
v cudzom prostredí a pred cudzími ľuďmi. Deti sa učia nemať
strach, presadiť sa a budovať si tak zdravé sebavedomie.
- Evička a Mirka-

Vážení čitatelia, milí rodičia!
Prípravy na septembrové otvorenie 5. ročníka sú v plnom
prúde. Momentálne sa pozeráme na finančnú stránku veci
(ktorú následne predložíme poslancom na prerokovanie),
riešime priestory pre novú triedu (spoločne s priestormi pre
telocvičňu) a pripravujeme výberové konanie na pedagógov,
ktorí budú učiť od septembra naše deti.
Ak práve Vy máte odborné pedagogické vzdelanie na
kľúčové predmety pre 2. stupeň a radi by ste učili v našej
základnej škole, prosím pošlite životopis, motivačný
list, prípadne referencie do e-mailovej schránky iniciativa.rodicov@gmail.com alebo sa prosím skontaktujte s
riaditeľom našej Základnej školy, ktorú vedie Mgr. Pavol
Škoda. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Odvážne recitátorky

Vynášanie moreny

Podľa kalendára sa jar začína dňom jarnej rovnodennosti, t.j. 21. marcom. Jarné zvyky môžeme rozdeliť do troch základných
skupín. Prvú skupinu tvoria obrady, ktoré mali pozitívne ovplyvniť očakávané zmeny v prírode – vynášanie Moreny, prinášanie leta.
Druhú skupinu tvoria úkony, ktoré mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva pred začatím jarných prác – boli späté s veľkonočným
týždňom. Do tretej skupiny zaraďujeme zvyky jurského cyklu (okolo Juraja – 24.4.), ktoré mali pozitívne ovplyvniť rast novej vegetácie.
Roľníci dobre poznali striedanie ročných období, hlavne Po príchode do parku zarecitujú:
Nesieme Morenu
Na obecné vráta,
leta a zimy. Považovali to za dôsledok pôsobenia nadv oleji smaženú.
tam je veľa blata.
prirodzených síl. Od stredoveku nosili po obci figurínu ženy,
Kde ju postavíme,
Richtár dá zlatku,
ktorú nakoniec hodili do vody, alebo spálili. Verili, že z obce
keď sami nevíme?
že má kamarátku.
vyženú zimu, nebezpečné choroby, a tým aj smrť.
Ľudová kultúra skrýva v sebe krásu a pôvab ľudových Pri vode utvoria polkruh, Morenu postavia dostredu a odriekapiesní, múdrosť a zvyky našich predkov, ktoré sa roky jú:
CH: Morena, Morena, kde si prebývala?
prenášali z generácie na generáciu. Je to dedičstvo – klenot,
D: Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.
ktoré nám „svety“ závidia. Toto bohatstvo sa však pomaly
CH: Čo si tam robila?
vytráca z nášho života. Preto sa tradície a ich zachovávanie
D: Mlieko som mútila.
stali súčasťou strategického plánu našej školy.
CH: Kdeže je to mlieko?
Morenu budeme tento rok vynášať v týždni po kvetnej
D: Vrany ho vypili.
nedeli – v pondelok 25.3. alebo utorok 26.3. - prispôsobíme
CH: Kdeže sú tie vrany?
sa počasiu, presný termín spresníme v obecnom rozhlase.
D: Na suchom konári.
Začíname o 10:30 v areáli školy a spolu s Morenou sa spevom
CH: Kdeže je ten konár?
vyberieme do miestneho parku, kde ju upálime a zavoláme
D: Chlapci ho zoťali.
do chotára jar. Ak sa chcete pridať, príďte, ak chcete s deťmi
Po zapálení a hodení Moreny do potoka deti volajú:
odriekať, ponúkame text:
Odíď, odíď pani Zima,
Deti nesú Morenu a cestou spievajú:
už ťa bolo dosť,
1. Kukulienka kde si bola, keď tá tuhá zima bola?
zasvieť slnko na náš chotár,
[Hajaja, kukuku, sedela som na buku]
všetkým pre radosť!
2. Sedela som na tom dube, kde Janíčko drevo rúbe.
Morena odpláva a deti vyvolávajú slniečko:
[Hajaja ...]
Vyjdi, vyjdi slniečko, na makové zrniečko,
3. Sedela som na tej lávce, kde Janíčko krpce láce.
vyjdi, vyjdi na kopeček, uvidíš tam päť ovečiek,
[Hajaja...]
a šiesteho barana, so zlatýma rohama.
Dieťa v strede zodvihne slniečko:
Daj Bože slnca, do nového hrnca.
Veď mi ti ho dáme, keď sa poihráme.
Zabijeme hus, tebe dáme kus.
Zabijeme jalovicu, tebe dáme polovicu.
Zabijeme vola, tebe dáme roha.
Na záver zaspievajú pieseň „Vykuklo slniečko“:

Vynášanie Moreny
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v jablonovom

Budovanie imidžu školy zachovávaním ľudovej kultúry nie
je možné bez využitia prostredia, v ktorom sa žiaci pohybujú
a vyrastajú a bez pomoci ľudí, ktorí si ju ešte pamätajú. Preto
budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte a nejaký ten „klenot“
našim žiakom predáte...
			
-Pavol Škoda-

Predbežný harmonogram príprav zahŕňa:
1. obhliadku riešenia budúcej telocvične na školskom dvore
2. stretnutie rodičov budúcich piatakov (terajších štvrtákov)
s riaditeľom školy, starostom a iniciátormi
3. rozšírenie pedagogického zboru o nových členov.
Zainteresovaných rodičov budeme o konkrétnych termínoch stretnutí informovať adresne písomným oznamom.
-Za iniciatívu rodičov, Zuzana Michalovová-

Hviezdoslavov
kubín

Recitátori Barborka, Sophia, Júlia, Izabela, Laura, Simon, Filip a Denis

Hviezdoslavov Kubín
Tento rok sa koná už 59. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naša škola sa do súťaže každoročne zapája. I
tento rok si mohli žiaci vybrať, či sa zúčastnia triedneho kola v
prednese poézie či prózy. V kategórii poézia pracovali s textom
od Márie Rázusovej-Martákovej – Zatúlané húsa a v kategórii
próza od Jána Turana – Prečo Adam píše len tak halabala.
Triednych kôl sa zúčastnilo 21 žiakov a z každého ročníka
postúpili dvaja do školského kola, ktoré sa konalo 1. marca
2013. 1. ročník reprezentovali a o postup do obvodného kola
bojovali Izabela Zárecká a Filip Tóth, 2 . ročník – Laura Parízeková a Denis Vagai, 3. Ročník – Barbora Gubricová a Simon
Škoda a 4. ročník zastupovali Júlia Jakubovitšová a Sophia
Tyrpáková.
Do obvodného kola, ktoré sa koná 21. marca v Stupave
postúpili v kategórii poézia Júlia Jakubovitšová a v kategórií
próza Sophia Tyrpáková. Náhradníkom a čestným hosťom
obvodného kola v Stupave sa stal Filip Tóth.
-PŠ-

jablonové young

M. Dot -

Lezecké steny

Vonku je už oficiálne jar a nás to čím ďalej tým viac ťahá von. Tešíme sa, že si konečne môžeme obuť balerínky, lodičky a páni
ľahšie tenisky, ale taktiež, že aj môžeme vyraziť s bandou alebo s potenciálnym frajerom/kou niekam von na rande. Ak rozmýšľate
nad niečím, kde si poriadne ponaťahujete svalstvo na tele a ráno sa zobudíte s fajnovou svalovicou, skúste lezecké steny.
Nielen že spevňujú svalstvo a zdokonaľujú vašu obratnosť,
ale je to i jeden z najadrenalínovejších športov. Pokiaľ vaša
kondička nie je nič moc, ako tá moja, nezúfajte. Pri lezení je
skôr podstatná vytrvalosť, vedieť pracovať s ťažiskom vlastnej
váhy a aká taká sila v nohách. Ničoho sa nemusíte báť, veď
koniec koncov ak spadnete, je tam predsa len istiace lano,
ktoré vás uchráni pred inak istými zlámanými kosťami.
Lezeckých stien máme v našom krásnom kraji hneď
niekoľko. Pokiaľ si to najprv chcete vyskúšať na umelých lezeckých stenách, máte možnosť tak urobiť v Malackách. V Bratislave ich je veľké množstvo, najznámejšia je Vertigo.
Lezeckých stien, skál, tu máme hneď niekoľko. Pokiaľ ste
už skúsení a po stenách leziete ako opice po strome, skúste
Lezeckú oblasť Alternatívna stena pre náročných v Plaveckom Podhradí. Začiatočníci si môžete vyskúšať lezenie na
Plaveckom hrade. V Plaveckom Mikuláši sa začiatočníci môžu
vyblázniť na stene na Kršlenici. O kúsok ďalej sa nachádza
Deravá skala. Čoby ste skalou dohodili, sa nachádza ďalšia
lezecká stena v Borinke, na Pajštúne. Avšak táto oblasť býva
za pekného počasia preplnená. Pokiaľ si chcete spraviť trošku
dlhší výlet, zájdite na Havraniu skalu, ktorá sa nachádza na
východnom hrebeni Zárub.

Lezecká stena Vertigo

Ak chcete skúsiť niečo rôznorodejšie, skúste opičiu dráhu.
Ide o dráhu z lanových prekážok, ktoré musíte prekonať,
aby ste sa dostali do vytúženého cieľa. Spletitá cesta plná
prekážok niekoľko metrov nad zemou vám určite rozpumpuje
krv v žilách. Jedna takáto dráha sa nachádza aj v Skalici. Takže
tenisky na nohy a hurá do hory!
-Natália-

Čo na čítanie?

nechajme sa inšpirovať
Internet dnes vládne svetu. Nájdete tam všetko od A až po
Z. Teda aspoň niektorí sú tohto názoru. Iní, kreatívne založení
ľudia, hľadajú neustále nové možnosti využitia internetu.
Pokiaľ máte v hlave veľa nevyužitých projektov, ktoré by sa dali
speňažiť, skúste ísť nato prostredníctvom start upu. Start up
je novo vznikajúci projekt alebo začínajúca firma ešte vo fáze
tvorby podnikateľského plánu. Vysvetlím vám to na príklade.
Slovák Dominik Balogh a Čech Pavel Serbajlo vymysleli aplikáciu M.dot, ktorá umožňuje vytvoriť si webstránku priamo
zo svojho smartfónu. Na výber je niekoľko šablón, z ktorých
si vyberiete tú, ktorá sa vám najviac páči a potom len pridáte
meno a zapnete požadované funkcie na stránke. M.dot
prevzal americký hostingový a doménový poskytovateľ Go
Daddy. Oficiálna cena odkúpenia nie je zverejnená, ale predpokladá sa, že ide o sumu 15 miliónov amerických dolárov.
Slušne využitie kreatívneho nápadu, čo poviete? Momentálne
päť členný tím vývojárov sa presunul do novej pobočky v Silicon Valley, kde budú ďalej rozvíjať tento nápad. Pre váš obraz,
službu zatiaľ využilo už 60-tisíc používateľov. Takže viete si asi
predstaviť, akú to bude mať úspešnosť, keď pribudne verzia aj
pre operačný systém Android.
-Natália-

LoveStory
Story na pokračovanie

Po dlhom túlaní sa po dedine, som predsa len na niečo
prišla. Vedela som, že pre mojich rodičov je najdôležitejšia
moja poslušnosť a dobré mravy. A čo jediné môže toto
pokaziť? Chlap! Ak si nájdem neslušného, staršieho a poriadne vyvádzajúceho chalana, naši v tejto dedine nebudú chcieť
ostať ani minútu. Veď kto by ostal v dedine ktorá, pokazila ich
dcéru? A ešte k tomu by chceli uchrániť aj svoju ďalšiu dcéru,
moju mladšiu sestru Natáliu. So spokojným úsmevom som
po troch hodinách prišla domov a dúfala som, že tento domov už dlho mojím domovom nebude. Úsmev na perách mi
však po nasledujúcom mesiaci úplne opadol z tváre. Môj zlý,
hnusný chlapec tu nikde nebol. Všade samí bicyklisti a futbalisti, ale nič horšie. Celé dni som presedela v krčme, niekedy
až priveľmi vyzývavo oblečená, aby som ho na prvý pohľad
zaujala, no jeho nikde nebolo. Všetci chlapci v tejto dedine mi
prišli až priveľmi slušní na môj výplod fantázie, ktorý mal byť
celý potetovaný a smradľavý od cigaretového dymu. Jeden
večer som bola už priveľmi unavená a tak som sa rozhodla
odísť z krčmy už trocha zavčasu. No keď som otvorila dvere,
stál rovno predo mnou. Môj zlý princ sa konečne našiel.
To be continued...
-Bella-

Ranson riggs: sirotčinec
slečny peregrinové pro
podivné deti!
Šestnásťročný Jacob žije v kompletnej rodine. Avšak
najsilnejšie puto má so svojím dedkom, ktorý mu každý večer
rozpráva príbehy zo svojej minulosti. Ako žil na opačnom konci
sveta na ostrove medzi deťmi, ktoré neboli obyčajné, ale mali
nadprirodzené schopnosti. Všetko sa skončí v deň, keď dedko
zomrie záhadnou smrťou, usmrtia ho príšery, ktoré dokázal
vidieť iba on. Jacob tomu nedokáže uveriť. Rozhodne sa, že
ich skúsi nájsť pri brehoch Walesu a preskúmať, či rozprávky
na dobrú noc od jeho dedka sú skutočné. Na ostrove nájde
prázdny sirotinec. Je sklamaný a už sa chce pobrať domov, ale
náhodou natrafí na „prechod“, ktorý mu ukáže podivuhodné
deti sirotinca.
Vrelo odporúčam tento nezabudnuteľný román pre malých
aj veľkých, tých ktorí majú radi tajomné dobrodružstvá, kde
dej a desivé fotografie prinášajú jedinečný zážitok.
-Rachel-

Prvý apríl!

Každý z nás pozná prvý apríl. Väčšina z nás si v tento deň robí rado žartíky zo svojich priateľov či príbuzných. No vieme o tomto
dni niečo viac? Ako vlastne vznikol prvý apríl?
Prvý apríl sa viazal k oslavám príchodu jari. Starovekí
Rimania tento sviatok zasvätili bohovi Attisovi a pomenovali
ho Hilaria. Bol pre nich sviatkom smiechu a radosti ktorý sa
začínal 25. marca a vrcholil práve na prvého apríla. V Indii
tento sviatok nazývali Huli. Ľudia v tento čas nosili masky a
dávali si nezmyselné úlohy.
Vedeli ste, že kedysi sa 1. apríla oslavoval nový rok? Až
neskôr sa presunul na 1. januára a 1. apríl ostal len dňom
žartíkov.
Najlepšie prvoaprílové žarty histórie:
1. BBC uviedla že zmodernizuje Big Ben a zastarané

ručičkové hodiny vymení za digitálne.
2. Tím zoológov z Yorkshirského národného parku objavil
mŕtve telo Loch Nesskej príšery.
3. BBC v roku 1957 odvysielala reportáž, so zábermi na
švajčiarskych roľníkov, ktorí zo stromov zvesovali špagety.
4. USA Today uverejnilo inzerát Burger Kinga na hamburger pre ľavákov.
5. Noviny v Alabame si vystrelili z matematických géniov.
Uverejnili článok s informáciou, že zákonodarca legálne zmenil hodnotu Pí a zaokrúhlil ju na celé 3.
-Iza-

matej zálesňák
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Rodinný klub odporúča:
viete, čo je abeland ?

Rodinný klub v apríli
Aprílový program
Každý utorok 14:00 – 15:00 v RK
Cena: 4 eur/hod
Deti po dohode s rodičmi do KD odvedie Danka Trgiňová a počká
s nimi, kým si ich rodičia vyzdvihnú do 16.00. V klube si môžu kresliť
alebo robiť úlohy.

ANGLIČTINA HROU
(hráme sa hry, pohybovky a tvoríme scénky v angličtine)

Sobota 6.4.
9:00 pred Obecným úradom

ČISTÝ CHOTÁR
Rodinný klub sa zúčastňuje brigády na čistenie okolia obce. Obecný
úrad víta všetkých dobrovoľníkov.

Nedeľa 14.4.
15:00, Športový areál
Vstupné: dobrovoľné

JARNÁ RODINNÁ GULÁŠ PÁRTY
Športové a iné veselé hry pre deti každého veku a kotlíkový guláš
pre deti aj rodičov.

Nedeľa 21.4.
15:00, Športový areál
Vstup: 1 euro/ rodina
Poznámka: Vybrané vstupné použijeme na zakúpenie občerstvenia
a ďalšie akcie RK.

HRY V ČASE AJ NEČASE
Športové a iné veselé hry pre deti každého veku.

Lektorka: Barbora Patočková

Kontakt: Danka Trgiňová : 0903 414 229

Rodinná stredoveká dedinka remesiel a umenia, schovaná
v lese za priehradou v Lozorne. Deti môžu vidieť a vyskúšať
si, ako sa žilo kedysi a aktívne sa zapojiť do práce. Zážitok pre
malých i veľkých, vyskúšajte!
Program vždy v sobotu od 10:00 až do zotmenia.
30.3. Veľká noc
6.4. Deň lukov - súťaž v lukostreľbe
13.4. Deň remesiel - kováčstvo, hrnčiarstvo, povrazníctvo
20.4. Deň slamených stavieb
27.4. Deň včiel
Pre dobrodružnejšie povahy má Abeland novinku, program
Rodinné dobrodružstvá. Môžete si vybrať z programov Rytier,
Lovec a Gazda. Dostanete výbavu, mapu a listinu, ktorá vás
bude navigovať a inštruovať. Ostatné je na vás. Pre najmenších
doporučujeme program Rytier, dá sa absolvovať poprípade aj
s kočíkom. Na ceste vás budú sprevádzať rozprávkové postavy.
Podarí sa malým bojovníkom poraziť draka a nájsť poklad?
Rezervácie na rodinné dobrodrodružstvá na:
michal.bazalik@gmail.com, tel.: 0915 222 174.
-Danka Trgiňová-

bicyklom k rybníkom
Ak sa vyberiete bicyklom smerom k bývalému družstvu
a odtiaľ poľnou cestou popod lesík vpravo smerom na Pernek,
natrafíte na tzv. Šutrovňu, ako volajú Jabloňáci súkromné
rybníky, v ktorých si môžete vyloviť kapra, šťuku, pstruhy...
vlastne skoro všetko okrem zubáča. V apríli je možné prísť
chytať ryby za poplatok v piatok, sobotu, nedeľu od od 9.00 do
18.00 hodiny alebo vziať deti a zažiť romantiku pod stanom.

Stanovačka, grilovačka a dokonca nočný lov rýb poteší deti,
ale aj tých stále dušou mladých :)
Malé upozornenie: keďže rybníky sú súkromné,
kvôli stanovačke kontaktujte porybného pána Slezáka:
0903 911160.
-Danka Trgiňová-

Zakliesnené daniele
Zima je obdobie spánku a oddychu. Netýka sa to však
všetkých. Poľovnícky zákon ukladá poľovníkom povinnosť starať
sa o zver aj počas zimy. Občas dôjde k nečakaným situáciám,
ako sa stala v našom poľovnom revíri. Dvaja poľovníci si pri
pravidelnom kŕmení si všimli danielov, ktorí boli parožím
zakliesnení do seba. Usúdiac, že sami nepomôžu, zavolali
na pomoc ďalších dvoch kolegov. „Daniele sa pri hre trkali,
a tak sa zasekli parožím do seba, že sme štyria mali problém ich
oddeliť. Parohy im zapadli do seba ako zámok. Obidva daniele
boli rovnako silné a dokázali jeden druhého zodvihnúť zo zeme.
Bol problém sa k ním priblížiť, až keď sa vrazili pod kríky, sme ich
dokázali priľahnúť a rozpliesť. Aj to bolo problematické, už sme

chceli použiť pílku na odrezanie parožia jedného z nich, ale nakoniec sa nám to podarilo aj bez toho,“ vysvetlil Jozef Horváth,
hospodár PZ. Avšak tým sa práca poľovníkov neskončila. O pár
hodín neskôr volal miestny občan, že pri jeho plote pred domom v strede dediny sa krčí unavená a vystrašená srna. Zima
a hlad často krát vyháňa zvery z prírody. Hľadajú útočiská
a potravu v obývaných častiach. Srnku opatrne naložili do
auta, odviezli ju na bezpečné miesto s dostatkom krmiva, kde
po nabratí nových síl a zotavení bude schopná opätovne sa
začleniť tam, kam patrí.
-Natália Horváthová-

Vyslobodzovanie danielov poľovníkmi

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

Hoci je vonku ešte nestále počasie a jarné teplé lúče sa striedajú so zimou, pre mňa a iných horlivých záhradkárov, už začína jar a príprava na sejbu.
Zeleninka a kvetiny
vertibulátorom a ak chcete naozaj hustý trávnatý porast, tak
V marci sa pripravujú záhony na výsadbu. V tomto období ho počas daždivého jarného počasia prihnojte hnojivom.
sa predpestúvajú sadenice, aby boli dostatočne pevné a mohli
sa vysadiť von v nasledujúcom mesiaci. Len čo pôda obschne,
Ochrana ovocných drevín
ako prvé sejeme špenát – je nenáročný a dostatočne odolný
Predjarný postrek ovocných drevín proti prezimujúcim
proti mrazu, prežije teploty až -8 ºC, rýchlo rastie a obsahuje škodcom sa aplikuje tesne po vypučaní, najneskôr pred kviveľa vitamínov. Pri neskoršej sejbe rýchlo vybieha do kvetu tnutím pri teplote cca 15 ºC, inak postrek spáli kvety a sladká
a má malé lístky.
úroda tohto roku veru nebude.
Keď teplota dosiahne 5 - 10 ºC, môžeme začať s vysievaním
Broskyne - pliaga je kučeravosť listov proti ktorej bojujeme
tých druhov zelenín, ktoré znášajú i prízemné mrazy. Medzi postrekom v štádiu nalievania púčikov pri teplote nad 7 ºC.
ne patrí šalát, reďkovka, mrkva, petržlen, hrášok, cesnak
Egreše – tieto malé kríky napadá americká múčnatka,
a niektoré voňavé bylinky. Semeno zaklíči pri teplote 3- 4 ºC. postrek aplikujeme tesne pred kvitnutím alebo druhý týždeň
Neskorú mrkvu na zber v jeseni, vhodnú na zimné uskladne- po odkvitnutí.
nie sejeme v apríli až máji. Zemiaky zatiaľ poukladáme do
Višne a marhule napadá monilióza, ktorá spôsobuje
plytkých debničiek a dáme na svetlé miesto, pri teplote cca odumieranie kvetov a mladých výhonkov. Tu aplikujeme 2
15ºC im začnú pučať klíčky.
postreky – prvý na začiatku kvitnutia a druhý ihneď pri odTrvalky predpestujeme v nádobách, ktoré neskôr kvitaní.
vysádzame von. Oleandre, fuksie, margaréty, muškáty
Viac v budúcom čísle.
začíname polievať a mierne hnojiť tekutým hnojivom. Nezabudnite ani na trávnik – teba ho vyhrabať, prevzdušniť
-Vierka Morávková-

Kam za kultúrou
v okolí v apríli:

Centrum kultúry Lozorno pozýva na:
13.4.2013, 19:00 - Tanečná disco - zábava
19.4.2013, 18:00 - SZUŠ – spoločný koncert učiteľov a detí
21.4.2013, 16:00 - Rozprávková nedeľa
„Dobrodružstvo kapitána Kotvičku“, divadlo Agape
27.4.2013, 17:00 - Dínom – dánom show 2
vtipná kabaretná show ochot. divadla DINO z Hornej Stredy
Kultúrne centrum Kuchyňa pozýva na:
14.4.2013, 18:00 - Koncert Cigánskych diablov
1.5.2013, 18:00 – Divadelné predstavenie Podvodníci 2,
účinkujú Lukáš Latinák, Ady Hajdu a skupina Fragile

Rodinné
a systemické
konštelácie
Semináre zamerané na
riešenie problémov
(peniaze, zdravie, vzťahy, financie)

Info: 0949141819, 0944632883
www.konstelacie-multidimenzie.sk

Kalendár chovateľa - marec
Hydina
Marec je mesiacom liahnutia a odchovu prvých kurčiat,
ktoré skôr dospievajú a dosahujú vyššiu úžitkovosť. Úspechy
liahnutia závisia od znášky a biologickej hodnoty násadových
vajíčok. Chladné zimné obdobie spôsobilo značné vyčerpanie
hydiny, preto v tomto mesiaci venujme pozornosť plnohodnotnému kŕmeniu so zvýšeným podielom živín. V optimálnom
množstve ich nahradzujú špeciálne bielkovinové zmesi
a výsledkom kŕmenia je vysoká úžitkovosť a kvalitné násadové vajcia. Nezabúdajme na nestálosť marcového počasia,
udržujme sucho v kuríne a pokiaľ možno i pred ním. Vo vlhkom a rozbahnenom prostredí klesá nielen znáška, ale aj
oplodnenosť vajec a zdravotný stav hydiny. Nezabúdajme
každý deň podávať vlažnú vodu.

utrieť ruky do podstielky, kde sa samica okotila. Ak máme
v tom čase viacej hniezd a samica nám uhynula pri kotení,
mláďatá môžeme pridať do málo početného hniezda a nechať
odchovať inej samici. Samicu, ktorá mala dve až tri mladé
a nechala ich uhynúť, môžeme na druhý až tretí deň znova
pripustiť. Samicu, ktorá mláďatá zožrala alebo vrh rozhádzala
z chovu vyradíme. Dojčiacim samiciam dávame krmivá podporujúce tvorbu mlieka, a to jačmeň, ovos, okopaniny.
Tento kalendár chovateľa Vám budeme prinášať každý mesiac, aby sme aj menej skúseným chovateľom a začiatočníkom
priblížili postup k úspešným a zdravím chovom na Vašich dvoroch.
-Chovatelia hydiny a králikov – ZO SZCH Jablonové-

Králiky
Marec je mesiacom očakávaného kotenia samíc pripustených vo februári, obdobie kedy musíme venovať králikom viac pozornosti. Králikárne je treba udržovať v suchu
a samiciam viac podstielať suchou slamou. Aspoň týždeň pred
samotným kotením treba vložiť do klietok hniezdne búdky
a zbytočne samice nechytať a neprenášať. Treba podávať hodnotné krmivo a napájať odstátou nie príliš studenou vodou.
Na druhý deň po okotení odporúčame skontrolovať hniezdo
a odstrániť uhynuté mláďatá. Musíme byť však opatrní
a hniezdo kontrolujeme bez prítomnosti samice, ktorú na chvíľu
prenesieme do iného koterca, kde jej pozornosť odpútame
podaním napr. mrkvy. Pred siahnutím do hniezda je dobré

Burzy chovateľov pre všetkých
Zima sa pomaly končí, a tak ako každým rokom, príchodom jarných mesiacov naši spoluobčania doplňujú svoje chovy o hydinu,
králiky, kačice a husi a niektorí aj morky, či už na chov pre znášku vajec alebo výkrm pre svoju vlastnú spotrebu.
Tak, ako doposiaľ v predchádzajúcich rokoch i tento rok výbor našej ZO pripravuje na mesiac apríl a máj zabezpečiť pre
Vás možnosť nákupu spomínaných druhov zvierat na našich
pravidelných BURZÁCH, ktoré organizujeme vždy 3. nedeľu
v danom mesiaci vo farskej záhrade v Jablonovom. Zvieratá
si môžete zakúpiť z hydinárskych fariem – teda priamo od
výrobcu, a tým sa vyhnete kúpe od rôznych priekupníkov
a za vyššie ceny. Ďalej Vám od januára tohto roka ponúkame
možnosť zakúpiť si na BURZÁCH vitamíny, krmivá (granule
pre králiky a hydinu, kŕmne zmesi pre kurčatá a nosnice,

kŕmne zmesi pre holuby zima – jar) kŕmidlá a napájačky
pre všetky druhy domácich zvierat, značkovače pre hydinu
a holuby ako aj veľa ďalších produktov.
Nasledujúce burzy : 21.apríla, 19. mája, 16. júna,
21. júla, 18. augusta, 15. septembra, 20. októbra, 17.
novembra a 15. decembra.
Ak máte záujem chovať konkrétne vami vytipované plemená alebo druhy zvierat a neviete si poradiť, obráťte sa na
výbor našej ZO a radi Vám pomôžeme.
- Výbor ZO SZCH Jablonové 7

ŠPORT

Rozlosovanie zápasov jar 2013 Ranč pod

pajštúnom

Futbaloví priaznivci sa na jar môžu tešiť na nasledovné zápasy:

SENIORI FK JABLONOVÉ
kolo

dátum

deň

čas

domáci

hostia

14

17.03

Nedeľa

15:00

Závod

Jablonové

15

24.03.

Nedeľa

15:00

Jablonové

Kostolište

16

31.03

Nedeľa

16:00

V. Leváre

Jablonové

17

07.04

Nedeľa

16:00

Jablonové

Malacky

18

14.04

Nedeľa

16:30

Jakubov

Jablonové

19

21.04

Nedeľa

17:00

Jablonové

Šenkvice

20

28.04

Nedeľa

17:00

PSČ Pezinok

Jablonové

21

05.05

Nedeľa

17:00

Jablonové

Budmerice

22

12.05

Nedeľa

17:00

Baník Pezinok

Jablonové

23

19.05

Nedeľa

17:00

Jablonové

Zohor

24

26.05

Nedeľa

17:00

Báhoň

Jablonové

25

02.06

Nedeľa

17:00

Záhorská Ves

Jablonové

26

09.06

Nedeľa

17:00

Jablonové

Viničné

Naša očarujúca príroda sa vie s nami občas pekne pohrať.
Zrastené dvojčatá, liliputáni alebo naopak skoro až trojmetroví
ľudia. A čo naši chlpáči? Presnejšie, ako je na tom konská zvieracia ríša? Existujú v našom, za hlavu sa chytajúc svete aj rôzne
konské anomálie?

ŽIACI FK JABLONOVÉ
kolo

dátum

deň

čas

domáci

hostia

12

24.03

Nedeľa

13:00

Jablonové

Kostolište

13

07.04

Nedeľa

14:00

Jablonové

Malacky

14

14.04

Sobota

11:30

Stupava

Jablonové

15

21.04

Nedeľa

15:00

Jablonové

Rohožník

16

28.04

Sobota

17:00

Jakubov

Jablonové

17

01.05

Streda

17:00

Gajary

Jablonové

18

05.05

Nedeľa

15:00

Jablonové

Kuchyňa D

19

12.05

Nedeľa

11:00

Láb

Jablonové

20

19.05

Nedeľa

15:00

Jablonové

Žolík Malacky

21

26.05

Nedeľa

15:00

Jablonové

Zohor

22

02.06

Nedeľa

15:00

Závod

Jablonové

Tešíme sa na vás.
-FK Jablonové-

Máme prvých ninjov so žltým pásikom
Dňa 3. marca 2013 sa uskutočnilo celodňové cvičenie ninjutsu v Kultúrnom dome v Jablonovom.

Počas dňa žiaci absolvovali ,,náročný“ tréning úderov, kopov, vrhania hviezdic a techniky s krátkou palicou – hanbo. Po
obedňajšej prestávke na nich čakala pripravená nebezpečná
ninja dráha, na ktorej si žiaci preverili svoju odvahu, pozornosť,
silu, ohybnosť a reflexy. Všetci prežili v zdraví.
Na tomto podujatí boli vykonané prvé skúšky technickej
vyspelosti mladých ninjov. Leo Ferianc, Šimon Sloboda a
Zuzana Michalovová úspešne zvládli skúšku s následným
predaním certifikátu detského 8 Kyu – biely pás so žltým
koncom. Všetkým úspešným absolventom skúšok technickej
vyspelosti srdečne gratulujem, tak isto sa chcem poďakovať
všetkým účastníkom celodňovky Šimonovi, Matúšovi, Filipovi, Barborke a Pavlovi, ktorí sa starali o dobrú náladu počas
celého podujatia.
- Jaroslav Dávidík, tréner školy Ninjutsu-

Pátrala som, pátrala a zistila som, že najmenší koník
na svete bol žrebec menom Little Pumpkin (Malá tekvica),
ktorého výška dosahovala 35,5 cm a vážil 9 kg. Pre porovnanie, takto vysoký je asi bulteriér. V súčasnosti toto popredné miesto patrí koníkovi Thumbelina, ktorá meria 44
cm a váži 26 kg. Naopak najvyšší kôň bol shireský valach
menom Sampson, ktorý dosahoval výšku v kohútiku 215 cm
s hmotnosťou 1524 kg. Momentálne najvyšším žijúcim
koňom je belgický kôň Radar s výškou 202 cm a s hmotnosťou
1088 kg. Viete si predstaviť, v akom stave by bola vaša noha,
keby vám na ňu stúpil? A čo najstarší? Prvenstvo získal koník
Old Billy, ktorý sa narodil v roku 1760 a zomrel v roku 1822.
Dožil sa neuveriteľných 62 rokov!
Azda najlepšou voľbou pre výber koníka je zlatý stred.
Nemusíte sa báť, že po vysadnutí naňho ho rozpučíte alebo
naopak, že sa naňho dokonca ani nevyškriabete. Ak sa chystáte do sedla a neviete kam, jednou z možností je aj Ranč pod
Pajštúnom, ktorý sa nachádza priamo v lese medzi Stupavou
a Borinkou. Pod vedením kvalifikovaného trénera sa naučíte
základy jazdenia a starostlivosti o kone.
Pre pokročilých jazdcov je tu aj možnosť vychádzok po
okolitej prírode. Cena jednej hodiny je 12 EURO. Na Ranči pod
Pajštúnom sa venujú aj hipoterapii, ktorú zastrešuje občianske
združenie Hipko, o.z. Terapie sú zamerané na pedagogicko
- psychologické jazdenie, športové jazdenie postihnutých,
rekondičné jazdenie a animoterapiu. Na jazdy sa môžu
prihlásiť deti od troch rokov. Pre viac informácií kontaktujte
trénerku jazdy a hipoterapeutku Mgr. Klaudiu Skalickú na
telefónnom čísle +421 907 318 811 alebo prostredníctvom
ich webstránky www.weinstuk.net alebo www.hipko.sk.
-Natália Horváthová-

Súťaž o 3 vstupenky do
kina v stupave

Súťaž o poukážku do záhradkárskych potrieb Vierky Morávkovej hodnote 20 eur z minulého čísla vyhrala pani Elena Welterová. Správna odpoveď: Kino sa v Jablonovom nahádzalo
v Krčme u Brestičú, kde sa v minulom storočí konali aj zábavy,
svadby, divadlá a podobné aktivity. Výherkyni gratulujeme,
cenu si môže prísť prevziať na Obecný úrad.
SÚŤAŽNÁ OTÁZKA TOHTO ČÍSLA:
Ako sa správne volá naša obec: Jablonové alebo
Jabloňové?

Leo, Šimon a Zuzka zložili prvý certifikát

Víťaz získa 3 vstupenky do kina Kinox v Stupave na film
podľa vlastného výberu. Svoje odpovede s menom, adresou
a telefónnym číslom môžete do 15.4.2013 vložiť do poštovej
schránky novín, ktorá sa nachádza pri vstupe do Kultúrneho
domu. Víťaza vylosuje redakcia.
-Red-
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