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mesačník pre obec Jablonové

ROZHOVOR

Hasiči vyhrali 3. miesto!

V sobotu 6. apríla sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Jablonové zúčastnili na Halovej súťaži o pohár starostu obce Záhorská Ves a súťažili v kategórii žiakov aj mužov.
Dve žiacke družstvá Plamienok získali v konkurencii 21 protivníkov 4. a 5. miesto, muži pod vedením veliteľa Jozefa Katerinca obsadili 3. miesto. Jozef Katerinec, rodák z Gajar, vedie
hasičov v našej obci takmer 30 rokov.
Gratulujeme k umiestneniu. Ako ste spokojný s výsledkom?
Víťaz nám ušiel len o 2,5 sekundy. Príprava všetkých našich
družstiev z Jablonového je na veľmi dobrej úrovni, preto aj tie
pekné umiestnenia.
Aký typ súťaženia ste absolvovali?
Bol to simulovaný útok bez vody. Ale práve dnes (v sobotu
20. apríla) máme preverovacie cvičenie za účasti ďalších zborov z okolitých obcí, kedy budeme hasiť skutočný oheň. Takéto
cvičenia máme 1-2 krát do roka, okrem toho máme 4 krát do
roka taktické cvičenia, kde nacvičujeme a riešime simulované
situácie.
Ako často ste museli reálne zasahovať v poslednom
období?
„V roku 2012 sme zasahovali pri požiaroch v sade trikrát
a v tomto roku našťastie ešte ani raz. V prípade požiaru, ak
niekto z obce zavolá číslo 112, sa automaticky k profesionálom
pridáva aj náš dobrovoľný zbor. Je to nielen naša povinnosť,
ale aj stavovská česť.
pokračovanie rozhovoru na 7. strane

Máj, máj, máj zelený...
Tajomník M. Brichta, veliteľ J. Katerinec a strojník Ľ. Brichta s diplomom

opýtali sme sa za vás

Bývame v jablonovom alebo v jabloňovom?
Aktuálne dopravné značenie na začiatku a konci našej obce našu obec označuje ako Jabloňové, teda s mäkčeňom. V internetovom
registri Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorý vychádza z platných a kodifikačných pravidiel slovenského pravopisu je názov našej
obce uvedený bez mäkčeňa. Ako sa teda naša obec volá?
Opýtali sme za vás pracovníkov Jazykovedného ústavu ako názov obce vznikol a ako sa
správne píše. Poskytli nám nasledovnú odpoveď:
Prvá písomná zmienka o obci je datovaná z roku
1206 a spomína sa ako Jablam Terra. Názov obce
vznikol zo všeobecného pomenovania jabloň
(divá jabloň). Motiváciou boli plochy divých
jabloní, zátarasy z divých jabloní, ktoré sa kvôli
svojmu tvrdému drevu a pichľavým konárom
v 11. – 12. storočí používali ako zátarasy na
zabránenie postupu nepriateľov. Od roku 1773
mala obec niekoľko pomenovaní, a to: Almás,
Apfels-Pach, Jablonow, potom sa tieto od roku
1786 modifikovali na: Almásch, Apfelbach,
Jablonow a od roku 1808 sa znovu vystriedali tieto 3 trochu pozmenené názvy vo variantoch: Almás, Apfelsbach,
Jabloňov. V roku 1863 sa začal používať názov Almás, od roku
1913 to bol Pozsonyalmás a od roku 1920 sa pomenovanie
ustálilo na až po dnes platný názov Jablonové. Obyvate-

lia Jablonového sú spisovne Jablonovčan, Jablonovčanka,
Jablonovčania a spisovné prídavné meno je jablonovský.
Ani odborníci nám presne nevedeli povedať, kde, kedy
a prečo presne sa stratil mäkčeň nad n.
-RED-

Po pôstnom období ukončenom veľkonočnou šibačkou
a odovzdaním regrútskych veľkých korbáčov ozdobených
stužkami do krčmy, sa všetci tešili na jarné a letné radovánky
ako boli majálesy, či juniálesy.
Mládencov - regrútov, ktorí mali na jeseň rukovať na
vojenskú základnú službu, čakala ešte jedna povinnosť, a
to stavanie májov. V poslednú aprílovú noc všetci regrúti, aj
s pomocníkmi, ktorými boli zvyčajne starí mládenci z dediny,
ale i zopár o rok mladších chlapcov (aby sa podučili), starostovi (predsedovi) obce a všetkým predsedom spoločenských organizácií a spolkov v obci, pred ich domy postavili máje. Bolo
pri tom veselo, lebo starosta a každý funkcionár sa regrútom
odmenil vínom, pálenkou alebo nejakou korunkou. Jamy pre
máje museli byť vykopané deň vopred, aby sa do rána všetko
stihlo. Keď sa po skončení druhej svetovej vojny stavanie májov obnovilo, sprevádzali mládencov aj domáci harmonikári,
ktorými boli Anton Nevoral, jeho syn Peter a neskoršie Ľudovít
Koníček. Stavanie májov sprevádzala okrem iných aj pesnička:
„Sadíme my máje, čo nám dajú za ne, pálenky červenej do krbky
zelenej, máj, máj, máj, zelený, pred susedom sadený.“
Začiatkom šesťdesiatych rokov, keď rukovali silné povojnové ročníky chlapcov, začali regrúti okrem májov stavať
pred domy svojich spolužiačok z ročníka, mladé briezky.
Dievčence boli hrdé, že si ich chlapci takto uctili a pri sólach na
regrútskych zábavách (do jesene museli byť aspoň dve), sa im
odvďačili tancom, alebo keď mali chlapci vojenskú prísahu,
zúčastnili sa jej.
pokračovanie článku na 7. strane
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obecný úrad informuje

Školská telocvičňa už od septembra?

Na začiatku apríla starosta obce Ondrej Uhliarik, predseda Komisie výstavby OZ Marián Kimlička a riaditeľ Základnej školy Pavel Škoda navštívili v obci Poříčany v susedných Čechách kontajnerovú
stavbu Materskej školy. Keďže obec uvažuje pri riešení problému školskej telocvične aj nad možnosťou kontajnerovej stavby (ako sa už avizovalo na školskom plese) boli sa presvedčiť, ako takáto stavba
pôsobí v realite.
- Prečo ste navštívili práve Poříčany? Ako na vás stavba
materskej školy pôsobila?
MK: V obci Poříčany v ČR sa na ploche cca 170 m2 nachádza jeden z prvých modulových objektov použitých na
výstavbu materskej škôlky. Veď kde inde ako na tvári miesta,
sa človek dozvie aké majú skúsenosti s modulovou stavbou
a ako stavba vyzerá po rokoch? Cestou späť sme sa zastavili
v obci Pohořelice, kde sa tiež nachádza jedna modulová stavba – obuv, realizovaná spoločnosťou Touax. Čo sa týka ponuky
stavby modulovej telocvične v našej ZŠ, je tiež vypracovaná
spoločnosťou Touax.
OU: Bolo treba prekonať pojem “kontajnerová” telocvičňa,
ktorý vyvoláva tak trochu negatívne postoje. Mňa osobne
návšteva utvrdila v tom, že toto riešenie je plne akceptovateľné.
A volajme ho skôr modulová stavba, pretože každé riešenie
tohto systému je vyskladané z daného rozmerového modulu.
V Poříčanech dokonca pripravujú nadstavenie škôlky a prepojenie s vedľa stojacou školou. Návštevu tejto škôlky som
zvolil z toho dôvodu, že už stojí tretí rok a najlepšie by sme na
nej videli nedostatky.
PŠ: Je to veľmi vkusná, moderná a plne funkčná budova.
Veľmi ma zaujal interiér aj exteriér. Interiér bol svetlý, vzdušný
a vkusne zariadený. Ak by som nevedel, že sa jedná o kontajnerový typ budovy, myslel by som si, že ide o murovanú
budovu. Po dvoch rokoch prevádzky neboli zjavné žiadne
nedostatky.
Kontejnerová materská škola v Poříčanoch

- Ktorému riešeniu ste naklonený, murovanej alebo kontajnerovej stavbe?
OU: Môj názor je v tejto otázke čisto poradný a osobný,
rozhodovaciu právomoc má obecné zastupiteľstvo. Ale ak sa
pýtate na môj osobný postoj a pokiaľ by to záviselo len odo
mňa, tak sa rozhodnem pre túto modulovú variantu.
PŠ: Každé riešenie má svoje klady a zápory. Zaujala ma
myšlienka, že v prípade kontajnerového typu telocvične by
sa tento priestor v prípade poklesu detí v Jablonovom mohol
využiť na inom mieste pre iný účel. Dôležité ale je, aby bol
priestor pre pohybové aktivity pre našich žiakov čo najskôr
v prevádzke a s najvýhodnejším rozpočtom.
MK: Stavba na mňa pôsobila veľmi dobrým dojmom, či
vonkajšieho prevedenia alebo vnútorného využitia priestoru.

Ťažko povedať ku ktorému riešeniu som naklonený, u nás je
dôležitá cena celej realizácie stavby telocvične.
- Aké sú okrem ceny hlavné výhody kontajnerovej stavby? Aké sú jej možné negatíva?
OU: Netreba spomínané riešenie brať ako niečo, čo je
urobené z vyhodeného a opotrebovaného kontajneru. Daná
spoločnosť touto formou vyrába na mieru predajne, školy,
škôlky a dokonca až 4 - poschodové objekty sociálnych nájomných bytov. Dve základné výhody modulovej stavby, ktoré
ja vidím ako najvýznamnejšie, sú: rýchlosť výstavby a možné
následné použitie na inom mieste a na iný účel.
MK: Výhody modulovej stavby sú rýchla dodávka
a montáž. O negatívach sa nemôžeme baviť, keď nemáme so

stavbou žiadne skúsenosti.
- V akom stave je rozhodovací proces o realizácii školskej
telocvične všeobecne?
OU: Fakt, že školáci a aj škôlkari potrebujú priestor na
pohybové aktivity, je zrejmý. Stavebná komisia pripravuje
v spolupráci so stavebnými firmami návrh a rozpočet realizácie murovanej varianty rovnakých rozmerov, tepelných
charakteristík a vybavenia. Následne OZ bude rozhodovať, či
budeme stavať školskú telocvičňu a akým spôsobom.
MK: Na výstavbu telocvične sme nechali vypracovať cenové ponuky aj murovanej stavby. Čakáme teda na ponuky,
aby sme mohli porovnať a vybrať tú najlepšiu ponuku.
- RED-

Jablonové ako vinohrad?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v súčasnej dobe pripravuje na schválenie v regionálnom zastupiteľstve BSK, územno-plánovaciu dokumentáciu (ÚPN), ktorou sa budú musieť riadiť v určitej
úrovni aj obce, nakoľko určuje aj širšie súvislosti dopravného charakteru a infraštruktúry.
ÚPN BSK rieši územie 3 vidieckych okresov a 5 bratislavských
okresov a dotýka sa cca 600.000 obyvateľov. Ide o vážny dokument veľkého rozsahu, ktorý rieši všetky regionálne aj zahraničné
územné vzťahy. Len textová časť má 354 strán, ale my vám
chceme popísať len tie, ktoré sa najviac dotýkajú našej obce
a blízkeho okolia.
V oblasti dopravy bude mať pre našu obec najväčší význam
vybudovanie cesty vyššej kategórie medzi Rohožníkom
a Malackami s priamym napojením na diaľnicu D2, čím by sa
úplne odbremenil podhorský ťah Jablonica – Lozorno, ktorým
prechádza cez našu obec množstvo dopravy. Na variantoch tohto
riešenia sa už intenzívne pracuje a z pripravovaných dopravných
riešení v našom okolí má asi časovo najbližšiu realizáciu. Pre našu
obec je tiež plánovaný cestný obchvat obce.
V oblasti dopravnej infraštruktúry budú jednotlivé realizácie
podmienené financiami. Čo však nie je priamo podmienené fi-
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nanciami, je určenie jednotlivých území a ich funkčného využitia.
Vinárske záujmové skupiny presadzujú regionálnu ochranu viníc
na celom území bratislavského kraja, aby nebolo možné bez súhlasu úradov BSK povoliť výstavbu, resp. zmenu územného využitia v
územiach určených pre vinice. Čo je v poriadku v tradičných vinárskych oblastiach. V tejto súvislosti sme pripomienkovali návrh
BSK umiestniť pomerne veľké územia viníc v juhovýchodnej
časti našej obce (mapa - malé štvorčekové šrafovanie), kde náš
platný obecný územný plán počíta hlavne s bytovou výstavbou.
V pripomienkach sme žiadali, aby bol v tomto území dodržaný
náš obecný ÚP. A to z dôvodu, že ak by si veľkovýrobcovia vína
presadili ochranu viníc, mohlo by to skomplikovať rozvoj výstavby
v našej obci a aj priniesť komplikácie pre našich občanov.
Definitívna verzia ÚP BSK by mala byť predložená na schválenie v regionálnom zastupiteľstve BSK v júni 2013. Návrh ÚPN BSK
je dostupný na http://www.region-bsk.sk/-nove-navrh.aspx.
- ONDREJ UHLIARIK-

Šrafovanie = vinohrad

obecný úrad informuje

Brigáda čistý chotár 2013
V sobotu 13.4.2013 Obecný úrad spolu s miestnym
Poľovným združením zorganizoval brigádu na vyčistenie
nášho chotára. Akcie sa zúčastnilo 47 brigádnikov! Najmladší
brigádnik mal 4 mesiace (zatiaľ len v kočíku, ale účasť sa
počíta) a najstarší brigádnik mal 65 rokov. Vyčistili 6 kilo-

metrový priestor pri štátnej ceste od jednej hranice katastra
po druhú, vrátane niektorých vonkajších poľných ciest
a jarkov, cholerového a židovského cintorína a detského ihriska pri Obecnom úrade. Hromada odpadu sa ledva zmestila do
18m³ kontajnera. Starosta okrem zvážania plných mechov

na obecnom vozíku zabezpečoval aj rozvoz prázdnych mechov,
rukavíc, pitného režimu všetkého druhu a napolitánok pre
deti. Po dobre vykonanej práci boli všetci účastníci odmenení
gulášom. Všetkým, ktorý sa akoukoľvek mierou a formou
zapojili do brigády Čistý chotár 2013 úprimne ďakujeme.
-OcÚ a PZ Jablonové-

Denný tábor v jablonovom - indiánske leto
KEDY: Po 29.7. - Pia 2.8.2013, KDE: Športový areál Jablonové, PRE: Deti od 5 rokov, maximálny počet 40 detí,
CENA: 50 eur / dieťa
V cene je zahrnutá 5-dňová starostlivosť od 8:00 do 17:00,
strava od Školskej jedálne Jablonové a bohatý program.
Prihlasovanie je možné od 2. mája osobne na Obecnom
úrade alebo cez email: starosta@obecjablonove.sk
Tím táborových vedúcich sa momentálne dáva dohromady, ale určite sa zúčastnia pani učiteľky zo školy i škôlky
Vierka Tarová, Evka Orthová a Mirka Mazúrová.
Ak sa chcete pridať ako dobrovoľník - táborový vedúci, ozvite sa na telefónne číslo 0903 414 229.

Na pomoraví

vystúpia kochanski aj
eva máziková
Obecný úrad vás pozýva na 17. ročník Sviatkov Pomoravia, ktoré sa v našej obci uskutočnia v sobotu 22.6. a nedeľu
23.6. 2013 v Športovom areáli. Oficiálny program odštartuje
v sobotu večer, o zabávu sa postará známa hudobná skupina
Kochanski. V nedeľu poobede vystúpia deti z folklórneho
súboru Jabúčko, Materská škola, Základná škola, krúžok Ninjutsu, hip – hopový krúžok, brušné tanečnice a ďalší účinkujúci
z našej obce, počas oboch dní sa odohrajú aj priateľské futbalové zápasy. Nedeľným programovým ťahákom je speváčka
Eva Máziková. Presný program bude uverejnený na webstránke obce, na výlepových plochách vo forme plagátov
a v júnovom čísle novín.
-OcÚ-

Obecný úrad a Rodinný klub vás pozývajú na 3. ročník
Denného letného tábora v Jablonovom, ktorý sa tento rok
bude niesť v indiánskom duchu a jeho praktický program
bude nastavený smerom k činnostiam v prírode. Hlavným
mottom budú základné indiánske cnosti: Wacantognaka
(šľachetnosť), Woohitika (odvaha), Wowacintanka (úcta)
a Woksape (múdrosť). Sú to hodnoty, ktoré si vážili už naši
prapredkovia a s deťmi v tábore ich prežijeme, zahráme
a oživíme v rôznych podobách.
Ako vidíte, naučíme sa aj indiánsky, budeme sa učiť ako

založiť oheň, nestratiť sa v lese, rozoznávať stromy podľa
listov, zvieratá podľa stôp, viazať uzly, vyrobiť si vlastný luk
a šípy, zajazdíme si na koníkoch s vetrom vo vlasoch, budeme
tvoriť, možno aj niečo variť a samozrejme, aj športovať. Ak
bude dobré počasie, chystáme aj jednu noc spania vo veľkom
spoločnom típí a naozaj nebojácni môžu v noci okolo ohňa
tancovať šamanské tance. Tešíme sa na vás. Howgh.
Za prípravný tím: Danka Trgiňová, Zuza Ferenczová,
Milan Pavlík a váš Obecný úrad

Deň detí v jablonovom – je sa na čo tešiť!
V tomto kalendárom roku pripadne medzinárodný sviatok detí 1. jún na sobotu. Obecný úrad Jablonové v spolupráci so záujmovými združeniami a podnikateľmi obce pripravuje pre všetky deti Jablonového veľký zážitkový program
v Športovom areáli. Program je koncipovaný ako zážitkové
popoludnie, deti si budú môcť vyskúšať striekanie z hadice požiarnického auta, previezť sa na naozajstnom bagri,
zastrieľať si zo vzduchoviek, vyskúšať si jazdu na poníkoch

aj na veľkých jazdeckých koňoch, vymýšľať mená živým
zajačikom a mnoho iných podnetných aktivít. Na záver deti
aj dospelých zabavia veselí klauni Pik a Nik z Divadelného
centra v Martine. Presný program bude uverejnený v ďalšom
čísle novín a na webstránke obce. Tešíme sa na vás, už len
dúfať, aby nám vyšlo počasie.
-Organizačný tím MDD-

Vyššie poplatky za odpad alebo kompostovanie?

V poslednom období sa do popredia dostáva nakladanie s BIO odpadom. Vedeli ste, že podľa štatistík každý občan v našej republike vyprodukoval v roku 2011 cca 330 kg odpadov a 40% z toho je
rozložiteľný BIO odpad? Naši zákonodarcovia tento problém riešia úpravou zákona – obec musí zaviesť systém zberu BIO/BRKO odpadu, čo pre nás obyčajných ľudí znamená vyššiu platbu komunálneho
odpadu. Čo sa s tým dá robiť?
Obec sa môže vyhnúť povinnosti zaviesť a zabezpečiť dedovia predsa kompostovali doma a výsledok im veľmi do- schránky novín pri vchode na Obecný úrad, alebo ho priamo
triedený odpad ak preukáže, že 50% obyvateľov kompostuje bre poslúžil – kompost použili na prihnojenie svojej záhrady. odovzdajte pracovníkom úradu. Ďakujeme.
vlastný BIO odpad doma. Prečo vynakladať peniaze z rozpočtu Preto otázka pre vás, obyvatelia: pomôžete obci ušetriť zopár
-Irena Fodorováobce na zložitý a hlavne nákladný systém zberu? Zdravý ro- tisíc eur alebo budeme mať poplatky v budúcnosti podstatne
zum radí - načo zberať BIO/BRKO odpad a odvážať ho niekam vyššie?
preč a potom ho voziť naspäť? Je to naozaj drahý špás. Aj naši
Ak máte záujem pomôcť, vyplnený dotazník vložte do
Dotazník sa nachádza na nasledujúcej strane.
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základná a materská škola informuje

Hlasovanie o 5. ročníku

Deň veselých zúbkov

zš skončilo pol na pol

Minuloročná sociálna kampaň „Veselé zúbky“ s „Dr. Králičkom“ zaznamenala medzi deťmi našej materskej školy veľký úspech.
Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli v projekte pokračovať, a to zorganizovaním druhého ročníka „Dňa veselých zúbkov“ s „Bibi
a Binkom“. Jeho cieľom je opäť zaujímavou a hravou formou vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov a výraznou mierou tak
prispieť k vytváraniu návykov v oblasti správnej starostlivosti o zuby nielen u detí, ale aj u ich rodičov.
Projekt sa aj tento rok skladá z troch fáz:
V prvej fáze projektu sme obdržali „Balíček veselých zúbkov“ - nachádzali sa v ňom knižky Veselé zúbky pre všetky
deti a Zúbková sada, ktorá obsahovala materiály určené na
prácu s deťmi a ich rodičmi, keďže pedagógovia v škôlke
sú tí, ktorí môžu výraznou mierou pomôcť v šírení osvety
v oblasti ústnej hygieny u našich najmenších. Súčasťou balíčka
bolo aj jedinečné DVD Veselé zúbky, obsahujúce odborné
inštruktážne video s pani zubárkou MUDr. Katarínou Bartonkovou a jej zúbkovými pomocníkmi Adrianou Polákovou,
Mirom Jarošom, Robom Pappom i Bystríkom, ako aj videoklip
k pesničke Veselé zúbky, ktorú pre potreby tohto projektu
zložil a otextoval Miro Jaroš.
V druhej fáze sme sa prihlásili do projektu Deň veselých
zúbkov na deň 13. marec 2013 v 2.triede o 15.00 hod.
a v 1.triede o 15.15 hod. V tomto čase si rodičia mnohokrát vedia zariadiť čas tak, aby na „škôlkarske“ podujatie prišli. Motiváciou zapojenia sa bola možnosť získania Balíčkov veselých
zúbkov pre naše deti a zorganizovanie milého popoludnia pre
deti a rodičov, na ktorom by sa mali naučiť, aký je správny
postup čistenia si zúbkov.
V tretej fáze projektu sme priebežne pozerali inštruktážne
zúbkové video a nacvičovali pesničky Veselé zúbky
s detičkami. V Deň veselých zúbkov – dopoludnia deti kreslili
veveričky Bibi a Bibka. Popoludnie s deťmi a ich rodičmi sme
si spoločne pozreli inštruktážne video s pani doktorkou MUDr.
Katarínou Bartonkovou a jej zúbkovými pomocníkmi Adrianou
Polákovou, Mirom Jarošom, Robom Pappom a Bystríkom.
Po spoločnom umývaní zúbkov s rodičmi, deti vystúpili
s pesničkou Veselé zúbky, ktorú si pre rodičov nacvičili.

Na záver boli deti odmenené medailami a zošitkom Bibi a
Bibka, ktoré sme dostali v zúbkovej sade.
V štvrtej fáze projektu sme poslali obrázky Bibi a Bibka,
ktoré nakreslili deti, spoločne s fotografiami, za čo získajú
Balíčky veselých zúbkov.
Časť Dňa veselých zúbkov bola pre rodičov veľmi dôležitá.
Rodičia sú tí, ktorí primárne vytvárajú svojim deťom návyky
a od nich závisí, v akom stave chrup ich detí bude. Ďakujeme
mamičkám Adámkovej, Bilkovej, Brennerovej, Ďurišovej, Gubricovej, Humajovej, Kostkovej, Kučinskej, Lakiovej, Lipárovej,
Martinkovičovej, Pecsiovej, Perneckej, Smrekovej, Vidovej
a ockovi Lukáčovi za účasť na Dni veselých zúbkov.
-Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

Plavecký výcvik

Žiaci ZŠ Jablonové sa v týždni 18. – 22. marca zúčastnili na plaveckom výcviku v Športovej hale Malina v Malackách. Riaditeľ
školy urobil medzi žiakmi malú anketu o tom, ako sa im výcvik páčil a čo nového sa naučili. Prinášame vám niekoľko názorov.
- Páčilo sa mi skákanie do vody, naučila som sa potápať
a trošku plávať v hlbokom bazéne. (Katka)
- Ja som všetko vedel. Ale páčilo sa mi, že sme mohli skákať
z mostíka. Ale chýbali mi tobogány, vírivky a sauny. ( Zlatko)
- Naučila som sa skočiť šípku. Najviac sa mi páčilo, ako sme
plávali vo veľkom bazéne a keď sme si mohli robiť, čo chceme.
(Barborka)
- Naučila som sa plávať pod vodou. (Sabínka)
- Aj mne chýbali tobogány. A žena - učiteľka plávania. Ale
naučila som sa skákať do vody bez zapchatého nosa. ( Emma)
- Naučil som sa plávať znak. Chýbali mi tobogány, sauna
a jedlo. ( Simon)
- Naučila som sa otvoriť oči pod vodou. Najviac sa mi páčili
prestávky. (Zuzka)

- Páčilo sa mi pozeranie pod vodou. Ale chýbali mi kamaráti.
( Viktória)
- Páčilo sa mi plávanie vo vode. Chýbal mi náš pes. (Lucia)
- Mne chýbali farbičky. Ale páčilo sa mi, ako sme sa potápali.
(Lukáš)
- Najlepšie bolo skákanie. A chýbal mi šampón. ( Filipko)
-RED-

Všetci prítomní boli vyzvaní k diskusii o možných pozitívach a negatívach 5. ročníka. Riaditeľ školy súčasne položil
priamu otázku, či by rodičia nechali svoje deti naďalej
v Jablonovom, ak by sa 5. ročník ZŠ otvoril. Zástancovia
otvorenia 5. ročníka vidia jeho pozitíva najmä v udržaní detí
v priateľskom rodinnom prostredí ďalší rok, v odklade nutného a stresujúceho dovážania detí za vzdelaním mimo obec
a do tretice v možnosti, aby talentované deti nastúpili od
6. ročníka priamo na 8 – ročné gymnáziá.
Keďže škola už aj tak bojuje s priestorovými problémami
a čaká ju dilema, či od budúceho školského roka otvoriť samostatný ročník pre prvákov, ako hlavné negatívum 5. ročníka bol
vyzdvihnutý práve tento fakt. Niekoľkí z rodičov sa vyjadrili,
že by prednostne privítali výstavbu školskej telocvične, ktorá
bude slúžiť celej škole ako hľadanie miesta pre 5. ročník. Zuzana Michalovová sa k tomuto problému vyjadrila v zmysle,
že ďalšia trieda je podľa nej riešiteľná spolu s výstavbou
telocvične a je prichystaná predstaviť svoj zámer spolu
s možnosťou financovania na najbližšom OZ. Mnohí z rodičov
kládli otázky, ako by prebiehalo vyučovanie detí v 5. ročníku,
ktorý už patrí k II. stupňu vzdelávania a vyžaduje učiteľov
odborných predmetov. Riaditeľ školy poukázal na možnosť
vytvorenia spojených vyučovacích blokov. Niektorí následne
spochybnili, či by sa našli kvalitní pedagógovia, ochotní do
našej obce na pár hodín cestovať. Z. Michalovová sa vyjadrila,
že má kladnú odozvu od niekoľkých pedagógov, takže personálny problém je zanedbateľný.
Starosta obce prezentoval ako svoje finálne stanovisko,
že otvorenie 5. ročníka vidí, napriek pochopiteľným motívom
Iniciatívy rodičov, z ekonomického a priestorového hľadiska,
čím ďalej menej reálne a prednostne je naklonený k otvoreniu
samostatnej prváckej triedy a výstavbe školskej telocvične –
resp. pohybového štúdia.
Na záver vyzval riaditeľ školy prítomných rodičov k hlasovaniu, či majú alebo nemajú záujem o 5. ročník ZŠ. Hlasovanie
skončilo pol na pol, rovnaký počet rodičov sa hlasovania zdržal.
Najbližšie Obecné zastupiteľstvo bude o téme diskutovať, informácie o názore poslancov OZ vám prinesieme v budúcom
čísle novín.
-RED-

DOTAZNÍK - BIO/BRKO
Meno a Priezvisko:

...............................................................................................................................

Adresa - číslo domu:

...............................................................................................................................

Kompostujem BIO odpad doma (zakrúžkujte)
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V pondelok 15. apríla sa v ZŠ Jablonové uskutočnilo
Rodičovské združenie, ktorého programom bolo aj získanie relevantnej spätnej väzby od rodičov všetkých žiakov ZŠ na tému
možného otvorenia 5. ročníka. Na stretnutí sa okrem riaditeľa
školy Pavla Škodu a všetkých jej pedagógov zúčastnil aj starosta
obce Ondrej Uhliarik ako zástupca zriaďovateľa školy a hlavné
organizátorky Iniciatívy rodičov za založenie 5. ročníka Zuzana
Michalovová a Paulína Feriancová.

ANO

V Jablonovom dňa:

.......................................

Podpis:		

.......................................................................................

NIE

jablonové young

nechajte sa inšpirovať

Šikana v jablonovom?

Skladacia kanvica!

Aj keď je máj sviatkom lásky, nemôžeme zabudnúť ani na zlé veci, ktoré sa v živote dejú. Každý z nás sa raz so šikanou stretol. Či
u kamarátov, z počutia, z internetu alebo šikanu na vlastnej koži zažil.
Ako hovorí Wikipedia: Šikanovanie je prílišné zámerné
preháňanie osoby, kladenie jej prekážok, násilné ponižujúce
správanie voči nej alebo jej týranie zo strany jednotlivca
alebo skupiny, spravidla ak sa táto osoba nemôže tejto situácii
vyhnúť a nie je schopná sa jej účinne brániť.
Je dokázané, že ľudia šikanujú z toho dôvodu, že sami boli
alebo sú šikanovaní. Prečo ale spôsobovať utrpenie a bolesť
druhým, keď oni za naše utrpenie nemôžu?
Z vlastnej skúsenosti viem, že šikanovanie je veľmi
negatívne na psychiku človeka. Keď sa niečo také stalo mne,
nemohla som spávať, mala som depresie a rozmýšľala som
nad najhorším. Som však rada, že sa niečo také nestalo a ešte
zavčasu som o tom informovala rodičov, učiteľov a sama sa
s tým človekom porozprávala.
Ak sa vám niečo takéto stane, hlavne sa nebojte. Možno
sa vám ľudia vysmievajú, ale ako sa hovorí „Božie mlyny melú
pomaly ale isto“ alebo „Aj na psa dôjde mráz“. A takto isto to
bolo aj v mojom prípade. Viete čo je dnes s chlapcom, ktorý
ma šikanoval? Nikto s nim neprehovorí ani slovo a stratil
všetkých kamarátov, keď si každý uvedomil, aký skutočne
je. Možno si šikanátori teraz užívajú „slávu“, pretože sa každý
smeje na tom ako druhým ubližujú. Ale je to len preto, pretože
sa sami boja, aby to nerobili aj im. Skutočne vedia, že by nikdy
nechceli ako najlepšiu kamarátku alebo frajerku niekoho, kto
fyzicky ubližuje ostatným.

Šikana je v modernom svete samozrejmá vec. Dnes si deti
priveľmi dovoľujú a šikanujú dokonca učiteľov. Táto doba je
postavená na hlavu, pretože deti si myslia, že majú väčšiu
moc ako dospelí. Ale tak to nie je.
Tak milí šikanátori, v prvom rade by ste mali vedieť, že
šikana je trestný čin. Po druhé by ste mali vedieť, že dáma sa
ako kriminálnik nechová. A nakoniec si uvedomte, či vám stojí
niekoho urážať a nadávať mu za to, aby na vás ľudia pozerali
ako na vagabundov. Stále je čas na zmenu a slovíčko „prepáč“
má stále obrovskú cenu. Tak sa vzchopte!
- Iza-

Na svete je 7 miliárd ľudí. No nanešťastie nie každý má tú
možnosť robiť to, čo naozaj napĺňa jeho dušu. Dovoľte mi, aby
som Vám predstavila Stanislava Saba, kamaráta, ktorý toho
mnoho dokázal vďaka svojmu talentu a vytrvalosti. A vymyslel
napríklad aj skladaciu kanvicu.
Ako tvoja skladacia kanvica vznikla?
Bola to moja semestrálna práca, kde som si mohol vybrať
zo 4 tém. Ja som si vybral kanvicu, lebo je to niečo, čo mnohí z
nás používajú dennodenne. Zameral som sa na problém, ako
by som mohol svoju kanvicu preniesť (napríklad aj do kancelárie) v taške na notebook bez toho, aby mi tam zavadzala. Tak
som vymyslel skladaciu kanvicu, ktorá funguje na báze 100%
silikónu a žiaruvzdorných polymérov, ktoré zabezpečujú
zloženie kanvice na minimálny objem, ktorý môžete nosiť aj
v zadnom vrecku nohavíc. Pri navrhovaní som dbal na kritérium bezpečnosti a elegantnej estetiky, či sa mi to podarilo
môžete posúdiť sami. Hrdý budem, ak sa raz možno bude
predávať. Momentálne sa teším aspoň z uverejnenia na
prestížnych design - weboch a v publikáciách a samozrejme
z registrovaného patentu.
Čo by si odkázal ľuďom, ktorí snívajú, že raz príde ich
čas a zanechajú na tomto svete stopu aj pre budúce generácie? Pretože tvoje projekty sú aj futuristické.
Dúfam, že ich stopa sa stane pre budúce generácie
prospešnou. Hlavne sa netreba vzdávať a treba myslieť pozitívne.
- RACHEL-

Poďme sa gúľať
Je máj, lásky čas, kedy ľudia majú k sebe blízko a radi si
túto náklonnosť patrične preukazujú. Vrúcne objatia plné
lásky môžu často vyzerať odlišne. Rozbehnúť sa a celou silou
naraziť do niekoho nie je žiadna sranda, je to priam bolestivé. No nie, pokiaľ máte na sebe navlečenú narážaciu guľu.
Účastníci Bumper ball (narážacia guľa) majú na sebe nafukovaciu guľu a ich úlohou je zhodiť súťažiacich na zem. Môžete
sa v nich hádzať o zem, robiť saltá, kotrmelce, skrátka všetko,
čo len chcete bez ujmy na zdraví. Každý jeden váš dopad
bude mäkkým pristátím. Počet účastníkov je neobmedzený.
Čím viac hráčov, tým väčšia „prča“to je. Takže pokiaľ chcete
zasypať ľudí, ktorých máte radi vrúcnym objatím a zažiť pri
tom srandu, skúste Bumper ball.

Inou formou ,,gúľania sa´´ je Zorbing. Ide o obrovskú
nafukovaciu guľu v guľe s priemerom 3,5 m, v ktorej vás
pustia dole svahom a dojazd je zväčša samovoľný po rovinke
alebo do mierneho svahu. Do Zorbu si vleziete tunelom v guli
a chytíte sa tam za úchyty, aby ste v ňom nelietali ako pingpongová loptička. Rýchlosť akú dosiahnete je maximálne
50 km/h, takže nebojte sa, že sa pogúľate rýchlosťou svetla.
Ani v tomto prípade sa nemusíte obávať dolámaných kostí.
Zorbing je bezpečný, pokiaľ sa praktikuje tam, kde sa má: na
lúke bez ostrých predmetov s miernym kopcom a rovinkou
na zastavenie sa. Počet gúľajúcich sa v jednej guli sú maximálne dvaja. Takže prečo sa nenapchať s vašou láskou do jednej gule a poriadne si pri tom zakričať?
- Natália-

Zorbing

Skladacia kanvica

LoveStory
Story na pokračovanie

„Ahoj“ povedal a usmial sa na mňa. Celá som sa v tej chvíli
roztriasla a nevydala zo seba ani hlásku. Až po chvíli som sa
konečne uvedomila a odzdravila ho. „Ahoj„ povedala som,
avšak v mojom hlase bol určite počuť strach. Predsa len, aj
keď som toho človeka vyhľadávala, nebola to moja predstava
ideálneho partnera. Všetko to bolo len z trucu voči rodičom.
Chvíľu sa na mňa ten potetovaný chlapík so strniskom len
pozeral a usmieval sa, potom však začal: „Môžem ťa na niečo
pozvať?“ spýtal sa ma a ja som hneď prikývla, aj keď som tam
s ním ani za svet nechcela skutočne byť. Tak sme si sadli do
rohu miestnosti tak, aby nás nikto nevidel. On priniesol dve
pivá a mne sa v tej chvíli prevrátil žalúdok. Nikdy som nemala
rada pivo alebo alkohol všeobecne, avšak keď som na tohto
chlapa chcela zapôsobiť a zbaliť ho, nezostávalo mi nič iné,
ako sa napiť. Ako mi ten horký nápoj pomaly šiel dole krkom,
snažila som si viac všimnúť človeka, ktorý predo mnou sedí.
Možno som sa snažila nájsť na ňom len jednu vec, ktorá by sa
mi páčila aby sa mi tak priveľmi neprotivil. …
To be continued...
-Bella5

aktívne jablonové

Ako bolo na

rodinnom guláši

Nedeľným varením netradičného, ale výborného gulášu
na futbalovom ihrisku pre deti a ich rodičov sme odštartovali
jarnú outdoorovú činnosť Rodinného klubu Jablonové. Vítalo
nás nádherné jarné slniečko, ktoré prilákalo veľa detí s rodičmi
(ďakujeme slniečko za spoluprácu). Pre najmenšie detičky
sme pripravili zvierací desaťboj: bežali ako srnky, skákali ako
žaby, kľučkovali ako zajac, plazili sa ako had, váľali sudy ako
medvede a na záver sa tešili ako opice, keď dostali sladkú
dobrotu. To už boli naštartovaní aj tí väčší a chystali sa na rodinné ťahanie lanom, a tak sa museli zapojiť i rodičia. Súboj
po ťažkom zápolení s rodinou Alföldyovcov vyhrala rodina
Sama Jankových. A keďže sa to deťom veľmi páčilo, ťahali
lano aj baby proti chalanom. Chlapci neboli džentlmeni, tak

vyhrali. Rozhodujúcim zápasom dňa bol Rodinný futbal,
ktorý sa ne-plánovane zmenil na súboj pohlaví. Hrali mamy
s dievčatami proti chlapcom a tatom. Boj bol úporný a chlapci
nám síce neupreli snahu, ale vyhrať babskému tímu nedali.
A keďže im nebolo dosť, vybláznili sa ešte na bicykloch a
preliezačkách, zatiaľ čo rodičia chytali druhý dych pri guláši
a pivku (a poniektorí ešte aj na druhý deň z toľkého pohybu
naraz). Pokiaľ mám informácie, deti únavou doma zaspali tiež
neobvykle rýchlo.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zúčastnili sa, špeciálna
vďaka patrí Mariánovi Kimličkovi za zapožičanie kotliny a pani
starostovej za vlastnoručne napečené koláčiky pre deti.
-Za RK Danka Trgiňová-

Fungovanie
rodinného klubu
Klub je náš, Jabloňácky, teda pre všetkých.
Vznikol vďaka Obecnému úradu a iniciatíve a práci
niekoľkých rodičov.
NAVŠTÍVIŤ HO MÔŽETE:
- počas jeho aktivít a akcií
- môžete v ňom počkať na svoje dieťa, ktoré má krúžky v sále
DK, počítať si, urobiť si čaj, pohrať sa
- dopoludnia je možné ho využiť ako herňu pre mamičky
s deťmi na materskej
- ak máte nápad na akúkoľvek aktivitu, či už pravidelnú
alebo nepravidelnú, ktorá by jablonovské deti potešila alebo
naučila, budeme len radi
KĽÚČE:
- kľúče si môžete v úradných hodinách vypýtať na Obecnom
úrade, v čase konania krúžkov v sále DK od lektora krúžkov
- každý, kto si vypýta kľúč je zapísaný do na to určeného zošita
a má za Klub plnú zodpovednosť
KNIHY:
- v klube sa nachádzajú detské knihy, ktoré patria obci. Knihy
je možné si aj požičať, ak máte záujem, kontaktujte Irenku
Fodorovú z Obecného úradu
PRÍSPEVOK NA FUNGOVANIE:
- na poličke je krabička na váš dobrovoľný príspevok. Peniaze
budú použité na nákup materiálu pre činnosť RK.

Foto: Pavel Masopust

Uvítame rodičov, ktorí sa do Klubu zapojiť chcú aktívne, striedať sa pri organizovaní spoločných akcií a vymýšľať, čo by sa
deťom páčilo.
Kontakt pre aktívnych aj tých, ktorí chcú byť informovaní o akciách Klubu mailom: jablonovskenoviny@gmail.com,
tel.: 0903 414 229

PRAVIDLÁ:
- hračky sa z klubu nevynášajú, treba si po sebe upratať, ak
ste si dali čaj, tak umyť šálky. Použiť môžete všetko, čo vidíte,
aj výkresy, farbičky, farby. Klub je monitorovaný kamerovým
systémom.
Prajeme pekný čas strávený v Rodinnom klube!

Rodinný klub v máji
Májový 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)
Lektorka: Barbora Patočková

Kontakt: Danka Trgiňová : 0903 414 229

Kam za kultúrou v okolí
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Veľkí herci malým deťom II.

Míľa pre mamu

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
19.5.2013 o 16:00 hod.
Deti! Viete, čo všetko musia vedieť klauni, aby sa zapáčili
usporiadateľovi a vyhrali konkurz do cirkusu? Neváhajte
a príďte sa pozrieť! Rozkošné klauniády divadla Úsmev
s pesničkami pre deti a rodičov.
Scenár a réžia: A.Michalidesová, Hudba: S.Michalidesová,
Účinkujú: A. Michalidesová, S. Michalidesová, V. Hanák,
L. Tischler, R. Gregorička
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku. Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno od 13.5.2013
v čase od 16:00 – 20:00 hod.

Tento rok sa v sobotu 11. 5. uskutoční jubilejní 10.
ročník podujatia Míľa pre mamu, ktorý už organizuje
Únia materských centier ako oslavu matiek a materstva.
Hlavnou myšlienkou je prejsť pešo, s kočíkom, na bicykloch, či korčuliach symbolickú míľu a vzdať tak hold a úctu
všetkým mamám. Podujatie sa každý rok deje paralelne
vo viacerých mestách a obciach na Slovensku a vždy je
sprevádzané zaujímavým kultúrnym programom určeným
pre širokú verejnosť. Nám najbližšia Míľa pre mamu bude
v Lozorne, konkrétne začína 11.5. o 16:00 na lozornskej
priehrade a končí na ranči Abeland, spoluorganizuje ho MC
Muška. Vstup voľný.
- RED-

aktívne jablonové

Letné tábory v okolí
Dávame do pozornosti rodičom denné letné tábory v okolí:
TANEČNÝ TÁBOR V MORAVSKOM SV. JÁN - SUMMER
SALTATRIX GAME 2013
Od 7 - 11/12 rokov
15.7.-21.7.2013, cena 155 Eur
Tento tábor je aj s ubytovaním. Vedú ho renomované lektorky
tanečného štúdia Saltatrix Malacky.
Viac info : www.saltatrix.estranky.sk
DENNÝ TENISOVÝ TÁBOR V STUPAVE – JUNIOR TENIS
CAMP STUPAVA
Od 5 – 14 rokov
Týždňové turnusy po celé prázdniny, pestrý program plný rôznorodých aktivít s dôrazom na tenis - min.12 hodín / týždeň.
Ceny: od 99 Eur / týždeň
Kontakt: www.tenisoveprazdniny.sk alebo 0904 260 482
OZ JABLONKA
Pripravuje viac táborov, v ponuke zatiaľ Vodácky tábor s ubytovaním na Divokej vode v Čunove pre deti od 8 do 18 rokov,
zameraný na rozvoj vodáckych zručností.
8. - 12.7.2013, cena : 140 Eur
Viac info na : www.jablonka.org

DENNÝ LETNÝ TABOR V POHODKE /STUPAVA
Pre deti od 5 – 12 rokov
Týždňové turnusy , cena 55 eur /dieťa
Tábor sa bude konať v priestoroch OZ POHODKA na Hlavnej 90
v Stupave
Program tábora bude obsahovať tvorivé aktivity (napr. modelovanie z hliny, vyrábanie z papiera, látok,korálok, drôtikov).Viac na: http://kamsdetmi.sk/tabory-c-c/denny-letnytabor-v-pohodke.html#ixzz2R9QHMcJh
DENNÝ FOTO TÁBOR STUPAVA
Letný denný tábor v Stupave. Cieľom je naučiť deti vo veku od
8 do 17 rokov ovládať svoj fotoaparát, naučiť sa fotograficky
vidieť a zažiť veľa zábavy a zdravého pohybu.
1. turnus 22.07 - 26.07, cena 16 €/deň
Viac info na: www.atelierfantazie.sk/aktivity/tabory.html
DENNÝ HUDOBNO-UMELECKÝ TABOR V ZUŠ STUPAVA
Od 6 – 12 rokov
1. turnus: 16.7.-20.7.2013 7.30 - 16.30
2. turnus: 23.7.-27.7.2013 7.30 - 16.30
Cena: 50,00 € / týždeň
V cene je zahrnuté: kvalifikovaná pedagogická starostlivosť,
obed (školská jedáleň ZŠ), pitný režim, materiál a pomôcky.
-RED-

Kalendár chovateľa - apríl, máj
HYDINA
V máji, keď sú dni dlhšie a i teplejšie, keď sa denná znáška
zvyšuje, venujeme pozornosť zdravotnému stavu a kondícii
nosníc. Kŕmne dávky spestrujeme vo väčšej miere zeleným
krmivom. Skúsení chovatelia majú v apríli už 2-mesačné
kurčatá, ktoré za pekného počasia začínajú vypúšťať do samostatných výbehov. Takýmto starším kurčatám podávame
postupne, hlavne navečer, na hrubo pošrotované alebo i celé
zrno, cez deň dostatok bielkovinovej zmesi pre kurčatá alebo
mládky, resp. zmes šrotov obohatených o bielkovinu - správne
skysnuté mlieko, vitamíny, minerály, atď. Nezabudnime
pridávať dostatok zeleného, na drobno porezaného, krmiva /
lucerna, tráva, žihľava/.
KRÁLIKY
V apríli postupne prechádzame na zelené kŕmenie, ale
musíme pamätať na to, že mladé zelené krmivo obsahuje
veľa vody a môže sa veľmi rýchlo zapariť. Podávame ho iba
v malom množstve do jasieľ a nesmieme zabúdať, aby krá-

liky mali k dispozícii stále i kvalitné seno. Zmena krmiva
znamená veľké nebezpečenstvo nie len pre mladé, ale i
dospelé králiky. Pri štyroch koteniach ročne sa v apríli kotia
samice pripustené v marci. V tomto mesiaci začíname vyberať
králiky uliahnuté v januári pre ďalší chov. Niektorí chovatelia pri tomto výbere postupujú nesprávne tým, že zabíjajú
najkrajšie a rastovo najvyspelejšie jedince. Zvýšenú pozornosť
venujeme odstaveným mláďatám vo veku 5, 6, až 8 týždňov.
Tieto skoršie alebo neskoršie odstavy majú svoje výhody
a i nevýhody. Je však všeobecne známe, že po 28. dni sa
produkcia mlieka dojčiacich samíc začína prudko znižovať.
Mláďatá si však v tomto veku pomerne rýchlo začínajú privykať
na bežné krmivá a tak je možné odstav uskutočniť naraz. Do
kŕmnej dávky zaraďujeme predovšetkým kvalitné seno, ovos,
mrkvu a niektoré vitamínové prípravky. Pri odstavených králikoch zabezpečujeme prevenciu proti kokcidióze. Nesmieme zabúdať podávať odstátu čistú vodu a základy hygieny,
napr. čistých a suchých kotercov.
-Chovatelia hydiny a králikov ZO SZCH-

rozhovor

Hasiči vyhrali
3. miesto!

dokončenie rozhovoru z 1. strany

Ako sa vám darí byť taký úspešný u mladých ľudí, že ste
dokázali postaviť až dve žiacke družstvá?
Robím to tak, ako sa to osvedčilo u mňa. Už od detstva sa
mi páčil pohľad na nastúpených mužov v uniformách, ktorí
sa neboja ohňa. A to robím aj ja, chodím na besedy do školy
a vysvetľujem deťom ako predísť požiaru a keď už vznikne,
ako ho rýchlo a účinne uhasiť. A to, čo človek do detí zaseje,
to sa neskôr zúročí. Súčasný vekový priemer medzi dospelými
je 27 rokov, ak nepočítame detskú hliadku. A dokonca máme
medzi sebou aj štyri ženy.
Čo musí ovládať veliteľ dobrovoľného zboru?
Po teoretickej aj praktickej stránke musí byť na úrovni
veliteľa profesionála, a preto musí absolvovať polročnú
hasičskú školu v Martine. Samozrejme, práca veliteľa nie je
možná bez súčinnosti všetkých členov a medzi nimi sa vždy
vyprofilujú aj takzvaní hlavní pomocníci, a tak im veľmi pekne
ďakujem. Keďže by sa mená všetkých tu nezmestili, spomenul
by som bratov Brichtovcov, Mariána a Ľuba.
Členom detskej požiarnej hliadky je aj váš vnuk, chystáte
sa mu odovzdať štafetu?
Ak vydržím. Momentálne som najdlhšie pôsobiacim
veliteľom od roku 1746, kedy podľa pôvodných listinných
dokladov a dreveného artefaktu s menami všetkých veliteľov
vygravírovaných na ňom, túto dobrovoľnú stavovskú inštitúciu
založila Mária Terézia.
Keďže oficiálne úrady nám tieto dokumenty neuznali,
budeme v máji 2014 oslavovať „ len“ prvú storočnicu našej
existencie.
- Jana Baráková-

Jablonovský hasiči

Máj, máj, máj zelený...

dokončenie článku z 1. strany

Bol to úžasne pekný zvyk, ktorým mládenci svoje
spolužiačky prirovnali k nežným briezkam. A nielen to, tento
zvyk prehlboval skutočné priateľstvo medzi mládencami
a dievčatami v ročníku a zachoval sa takmer do zrušenia
vojenskej prezenčnej služby po revolúcii.
Hoci sa máj pred obecným úradom stavia i dnes, robí sa
to vo dne, s mechanizmami i keď s akou takou parádou,
ktorá však nemôže konkurovať bývalej atmosfére a zážitkom
z nočného stavania májov, ako i spomienkam na časy dávno
minulé.
Mária Mackovýchová
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Fk jablonové – čochvíľa
možno bez hráčov?

S nastupujúcim už viac letným ako jarným počasím začala druhá časť futbalových súťaží a my sme oslovili trénera FK Jablonové
Mariana Tótha ako to pre náš klub zatiaľ vyzerá.
„FK Jablonové A mužstvo odohralo na jar 2013 z pôvodne
plánovaných štyroch majstrovských zápasov len jeden na
domácom ihrisku s tímom Záhoranu Kostolište.“ Aby však
zvyšovali fyzickú kondíciu, nahradili výpadky zápasov
odložených kvôli nepriazni počasia priateľským zápasom s tímom Plaveckého Štvrtka, kde bola úroda gólov 2:5, bohužiaľ
tých 5 v našej bráne. Za nás góly vsietili Hon a Kuklovský.
Na margo zápasu tréner povedal: „Prvý polčas bol z našej
strany veľmi slabý, škoda zbytočného rešpektu zo súpera.“ Čo
sa týka májových zápasov, tréner by si želal, aby sa zúročili
skúseno-sti, ktoré sa v mužstve nachádzajú a prejavili sa
v kvalitnej hre, spokojnosti fanúšikov a vo víťaznom ťažení
mužstva.
Keď sme sa spýtali na budúcnosť a prácu s mládežou,
tam zaznela zo strany trénera nie veľmi optimistická reakcia:
„Každý, kto sa zaujíma o futbal v Jablonovom, môže sledovať
postupné znižovanie počtu domácich hráčov. Mladá generácia má iné záujmy ako v minulosti a šport v zmysle súťaženia
a porovnávania sa nie je pre nich motivujúci. Naše A mužstvo
má vysoký vekový priemer, dopĺňanie mužstva neprichádza
z domácich zdrojov, ale z vonkajšieho prostredia. Títo chlapci
prejavujú snahu a chuť hrať futbal za Jablonové, čo je síce pozitívne, ale aj zvyšuje náklady na chod klubu, a preto by bolo

vhodné zamerať sa na jablonovskú mlaď.“
Zaujímalo nás, či je problém len v nezáujme detí o futbal,
Marián Tóth vysvetlil situáciu takto: „V minulom roku sme sa
pokúsili utvoriť družstvo prípravky. Počiatočné očakávania sa
nenaplnili a realita ukázala pravú tvár. Zostalo pár jedincov,
ktorí sa pravidelne zúčastňovali tréningového procesu. To je
totiž proces dlhodobý, systematický, vyžadujúci si veľa práce,
odriekania, spolupráce, aby sme z našich 6 – 9 ročných nádejí
raz mohli mať šikovných futbalistov. Žiaľ, v Jablonovom sa zatiaľ
taká partia rodičov nenašla a všetko zostáva len na pár jednotlivcoch. Preto prípravka dnes u nás nefunguje. A bez podpory
nielen rodičov, ale aj nás ostatných, onedlho nemusíme mať
žiadny futbalový tím...“
Takže tu máme na záver výzvu, ktorá platí na všetky
činnosti v obci. Keď chceme aby sme mali zdravé, športujúce
deti, ktoré hrajú dobrý futbal vo fungujúcom družstve, musíme sa zapájať do činností, v ktorých sme schopní pomôcť.
-JANA BARÁKOVÁ-

Obecný turnaj
v minifutbale

Obecný úrad Jablonové vás pozýva na III. ročník Obecného
turnaja v minifutbale pre neregistrovaných hráčov.
Termín: 11.5.2013
Miesto: Športový areál – multifunkčné ihrisko
Organizátor: Starí páni Jablonové, Obecný úrad Jablonové
Podmienky účasti:
1. chuť zabaviť sa, odreagovať sa a zhodiť nejaké to deko,
2. zaplatiť štartovné 10 € na hráča
(v štartovnom je občerstvenie pre hráča)
3. vhodná športová obuv (tenisky, športová obuv na umelé
povrchy – TF)
Organizácia turnaja:
Prihlásení hráči sa rozdelia do mužstiev. Zápasy budú vedené
rozhodcom v trvaní max.2x10 min, podľa počtu prihlásených
a výdrže. Počas turnaja bude povolené malé občerstvenie
a „do-čerstvenie“ bude po turnaji. Podrobné pravidlá hry
budú dohodnuté pred zahájením turnaja a v prípade potreby
počas hry doplnené .
Zápis hráčov – „u Brestiča“ a „u Melónka“

FK Jablonové – Záhoran Kostolište 2:1 (1:0) góly: Tóth,
Danihel
Termíny dohrávaných zápasov:
1.5.2013 Jablonové – Malacky
8.5.2013 Závod – Jablonové
30.5.2013 Veľké Leváre – Jablonové

6. ročník

lozornského okruhu
Klub turistov Lozorno vás pozýva na 6. ročník Lozornského okruhu, ktorý sa uskutoční v sobotu
18.5.2013.

Jablonovský vlasový salón

Hair de Luxe
hľadá kaderníčku.

Práca po dohode na dohodu.

Kontakt: 0917625745

Začiatok je od 7:00 hod do 9:00 hod - čiže
kĺzavý štart, kde sa môžete na priehrade
zaregistrovať za poplatok 0,50 Eur a môžete
absolvovať túry: 10 Km, 20 Km, 30 Km.
30 Km: priehrada - Rusnáky - Sarva - Skalka Prepadlé - Košarisko - Pajštún - Červený domček
- Ohek - Szylabov kríž - priehrada
20 Km: priehrada - Rusnáky - Sarva - Skalka Dračie srdce - Lintavy - Červený domček - Ohek Szylabov kríž - priehrady
10 Km: je odvodená z 20 Km
Občerstvenie a hudba sú zabezpečené.
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