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mesačník pre obec Jablonové

INŠPIRUJME SA

Príbeh združenia z-orech alebo návrat motýľov

Tento mesiac vám namiesto tradičného rozhovoru prinášame príbeh prevzatý z novín nášho najbližšieho suseda - obce Lozorno. Je to inšpiratívny príbeh obyvateľov prevažne z Orechovej ulice, ktorí
sa rozhodli, že sa spoja, aby bol ich život v Lozorne doslovne aj metaforicky krajší.
Vymýšľali sme pre seba meno a medzi inými pokusmi
o slovotvorbu niekto vyriekol „Z-Orech“. Všetkým sa ihneď
zapáčilo, pretože nielen že bolo výstižné, ale zároveň znelo
nenafúkane, nie príliš vážne. Bola v ňom láskavá irónia
a milá výzva. Z-Orech, totiž, je dobrovoľné a voľné občianske
združenie domácností prevažne z ulice Orechovej po oboch
brehoch potoka. Ide nám o pozdvihnutie životného prostredia
a kultúry bývania v našom blízkom okolí a Lozorne ako takom.
Z-Orech združuje veľmi rozdielnych jedincov: sú medzi nami
„paštekári“ a „sysliari“, muži a ženy, deti a psy. Sme ľudia
rôznych profesií, vierovyznaní a dokonca národností. Napriek
tomu, máme spoločný príbeh a ten sa začal takých päť rokov
dozadu.
Vtedy úsek ulice Orechovej popri materskej škôlke, brehy
potoka a Kozinec sa nekosili tak príkladne ako pri terajšom
obecnom gazdovaní. A tak sme trochu pokosili, pozametali. Pri občerstvení na tráve sme sa spontánne zhodli na
pokračovaní. Dvakrát do roka sa zídeme na veľkých brigádach
a postaráme sa o vyššie spomenutý exponovaný ale, žiaľ,
zanedbávaný obecný priestor (zvyšok ulice Orechovej je v súkromnom vlastníctve a obecná cesta je postavená na súkromných pozemkoch, ktorých údržba a skrášlenie je čisto osobnou
záležitosťou jednotlivých majiteľov, teda tieto nespadajú pod
činnosť Z-Orecha). Toľko o začiatkoch.
Teraz sa pozrime do peňaženky Z-Orecha. Spočiatku stačilo
odhodlanie, nadšenie, osobné záhradné náradie a rastliny
vyradené z našich záhrad. Niekto doniesol trochu mulču, ďalší
prispeli zeminou alebo fóliou. Prvou veľkou kapitálovou vý-

Príďte na jablkové
hodovanie

Jablonové sa tento rok opäť zapojí do projektu Bratislavského samosprávneho kraja pod názvom Župná jeseň - Jablkové hodovanie, ktorého cieľom je prezentovať regionálnu
kultúru. V sobotu 12. októbra 2013 sa okrem našej obce bude
hodovať aj v Bratislave, Devínskej Novej vsi, Malackách, Modre, Pezinku, Senci, Stupave, Dunajskej Lužnej a po novom
aj v Limbachu a Svätom Jure. Vystavovatelia vo všetkých
zúčastnených mestách a obciach predstavia na miestnych
trhoch špeciality z jabĺk v sladkých, slaných, tuhých i tekutých
variáciách.
Začiatok programu v Jablonovom bude o 15:00 v priestoroch
pri Kultúrnom dome a na terase Reštaurácie u Melónka, v prípade zlého počasia v sále KD. V programe vystúpia žiaci ZŠ
a MŠ, DFS Jabúčko a country kapela. Súčasťou podujatia bude
aj prehliadka umeleckých diel žiakov ZŠ vytvorených z tekvíc
a dýň a súťaž o najlepší jablkový koláč.Podujatie u nás
v Jablonovom bude mať aj svoj donorský rozmer, koláčovo
súťažiť bude Základná škola, Materská škola a Jednota
dôchodcov a vy kúpou každého koláča podporíte ich aktivity.
Dobrú chuť.
Viac info na www.zupnajesen.sk
- RED-

Upravená Orechová ulica

zvou sa stal úsek oproti materskej škôlke, kde dvakrát denne
sa točili a bezstarostne ničili trávnik desiatky a desiatky vozidiel, ktoré prinášali a odnášali škôlkárov. Terajšie parkovisko
postavené pre tieto účely neexistovalo, a tak jednej jesene
sme zbadali, že namiesto trávnika „zdobil“ našu ulicu rozsiahly „výdlab“. Keď pršalo, bol plný čerstvého blata a vody,
v ktorej sa nerušene člnkovali cigaretové odpadky. Vedenie
škôlky sa nestaralo, neurgovalo obec, tak sme „za svoje“ dali

postaviť malé parkovisko, čím sa zastavil poľutovaniahodný
úpadok ulice v kultúrno-historickom centre Lozorna. Navyše,
išlo o ulicu, ktorej estetický vzhľad a náležitá údržba formujú
kultúru novej generácie. Nasledovala výsadba vŕb a krovín,
pravidelné striekanie buriny popri betónovom základe plotu
škôlky...
pokračovanie článku na 6. strane

Hlasujte za jablonovskú osobnosť roka
Rád by som nadviazal na minulý prvý ročník a pokračoval
v budovaní tradície, ktorá aspoň raz ročne vyzdvihne Jablonáka,
ktorý svojimi skutkami alebo prácou pri-niesol niečo mimoriadne pozitívne či už pre svoje blízke okolie, alebo svojou prácou alebo inou činnosťou reprezentoval obec v širšom kontexte.
V našej obci žije mnoho zaujímavých ľudí, ktorí sú niečím výnimoční.
V dnešnej dobe potrebujeme dobré a pozitívne vzory. Bol
by som veľmi rád, keby sme spoločne vyzdvihli ich úlohu
a hodnotu, poznali a vážili si ich. Uvedomujem si, že takýchto osobností je u nás mnoho, ale rád by som v spolupráci
s vami, obyvateľmi obce, vybral jednu z nich a verejne ju ocenil.

Letná

Touto cestou by som vás chcel vyzvať, aby ste nám dali vedieť, kto by
si podľa vás tento rok ocenenie zaslúžil.
-Ondrej Uhliarik, starostaVáš návrh na Osobnosť roka by mal obsahovať meno osobnosti
a krátke zdôvodnenie, prečo ju cenu navrhujete. Návrhy
môžete priniesť buď osobne na Obecný úrad a vhodiť ich do
schránky Jablonovských novín alebo poslať emailom na adresu
starosta@obecjablonove.sk.
Prijímanie návrhov bude do konca novembra 2013.
Vlaňajšou osobnosťou obce bola Anna Masarovičová

fotosúťaž má víťazov

Do súťaže sa prihlásilo deväť súťažiacich a spolu zaslali
39 fotografií . Do kategórie Letný život v Jablonovom je zaradených 8 – fotografií, v kategórii Letná príroda v Jablonovom a jeho okolí 31 fotografií. Naozaj krásne fotografie, ktoré
svedčia o šikovnosti našich obyvateľov sú zverejnené na web
stránke obce a porota aj vy ste za víťazov už zahlasovali.
Všetkých zúčastnených aj fanúšikov jednotlivých
fotiek pozývame na oficiálne vyhlásenie výsledkov
a odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční počas slávnosti Jablkového hodovania.
- OcÚ1

obecný úrad informuje

Máte vyčistený
komín?

Majitelia rodinných domov, ktorí na vykurovanie a prípravu
teplej vody používajú tuhé palivo často zabúdajú na povinnosť,
ktorú im ukladá vyhláška Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z.
a to pravidelné čistenie a revízia komínov.
V súčasnosti čoraz viac ľudí v snahe ušetriť náklady prechádza z plynového kúrenia na kúrenie pevným palivom.
Obľúbené sú kotly na spaľovanie biomasy, ako aj kachle
a kozuby, ktoré však prinášajú väčšie riziko vzniku požiarov.
Aby komín fungoval bezpečne a spoľahlivo je nevyhnutné
zabezpečiť jeho pravidelné čistenie od sadzí, nakoľko nános
väčší ako 30 mm sa stáva horľavým a vzniká komínový požiar
s nebezpečenstvom popraskania muriva. Revízia komína je
nevyhnutná aj pri kolaudácii novostavby, po oprave alebo
rekonštrukcii stavby. Kontrolu komína musí vykonávať odborne spôsobilá osoba, teda kominár – revízny technik,
prípadne preventívari z obecného DHZ. Podľa spomínanej
vyhlášky MV SR vám za nedodržanie povinnosti vyčistenia
a revízie komína môže byť uložená pokuta. Vlastníci domov si
často povedia, že si komín vyčistia sami, načo platiť kominára?
Toto však platí iba do tej miery ak sa nestane žiadna mimoriadna udalosť, teda požiar. Ak máte rodinný dom poistený
a chceli by ste si po udalosti uplatniť náhradu škody, musíte
predložiť potvrdenie od kominára – revízneho technika, že
vám bol komín vyčistený.
- EMÍLIA PROKOPOVÁ-

Jablonové získalo
ocenenie

V upršanú sobotu 14.9. sa v Sološnici v rámci Sološnického
krumpolového dňa konal festival Miestnej akčnej skupiny Podhoran, ktorej členom je aj Jablonové. V poobednej oficiálnej
časti programu bola vyhodnotená akcia Čistý chotár 2013,
v rámci ktorej aj naša obec dobrovoľnícky čistila svoje okolie.
Počtom zúčastnených dobrovoľníkov a vyčistenou plochou
sme sa zaradili k najaktívnejším obciam, za čo sme obdržali
aj ocenenie. Je to ocenenie ochoty a práce dobrovoľníkov, za
ktorú im ešte raz ďakujem. Množstvo vyzbieraného odpadu
bolo 4-krát menšie ako minulý rok, čo je určite potešujúce. Za
zmienku stojí ešte jedna časť akcie Čistý chotár, o ktorej sme
vás v májovom čísle novín neinformovali - a tou je výsadba
nových stromov. Členovia Podhoranu sa dohodli, že každý rok
vysadia aspoň jeden strom. V tomto roku to bola lipa malolistá, ktorú sme vysadili pri našom kostole namiesto zoschnutého stromu, ktorý sme museli odstrániť. Budem veľmi rád,
ak sa množstvo odpadu v našom chotári bude z roka na rok
zmenšovať a počet poriadkumilovných ľudí zvyšovať. Príroda
nám všetko vráti.
- Ondrej Uhliarik, starosta-

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu
V dňoch 25. - 28. októbra 2013 budú v našej obci
pripravené kontajnery na jesenný zber veľkoobjemového
odpadu. Päť kontajnerov bude rozmiestnených v lokalitách
železničnej stanice, pri ihrisku, v Sarve, pri Základnej škole
a na takzv. Novej ulici. Prosíme vás, aby ste do nich NEHÁDZALI odpad z domácností, stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad ani elektrospotrebiče.Takisto vás prosíme
o udržiavanie poriadku v okolí kontajnerov, každý z nás by
mal schopný vyhodiť a zabezpečiť svoje odpadky tak, aby
nevytvoril na ulici smetisko.
- IRENA FODOROVÁ-

Ďalšia pokuta za žumpu
Na základe podnetu od občanov a vlastných zistení obec
uložila ďalšiu pokutu za nelegálne vypúšťanie odpadových
vôd – žúmp do potoka a prícestných kanálov. Spomínaný prípad mal absolútnu mieru drzosti. Zistený priestupok bol vykonaný počas dňa na pravé poludnie. V tejto oblasti platí nulová
tolerancia, žiadne ospravedlnenie nevyváži znečistenie po-
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-Ondrej Uhliarik, starosta-

3 otázky na starostu
1. Na ulici smerujúcej od Obecného úradu smerom
k Lesnej správe je podľa existujúcich dopravných značiek
rýchlosť obmedzená na 40- tku. Napriek tomu mnohí
vodiči túto rýchlosť prekračujú a na tejto frekventovanej
ulici ohrozujú chodcov, cyklistov a zvieratá. Neuvažuje
obec o osadení spomaľovačov aspoň na tomto úseku,
najmä v okolí športového areálu?
Ondrej Uhliarik: Vo vami spomínanej časti sme zatiaľ
o spomaľovačoch neuvažovali. Spomaľovače sa väčšinou
osádzajú pred prechodmi pre chodcov z dôvodu zníženia
prejazdovaj rýchlosti vozidiel. Na tomto úseku nie je taký
frekventovaný prechod skôr sa tu zameriame na zachovanie
dostatočnej šírky vozovky, tak aby bolo dostatok miesta pre
chodcov aj autá. Navyše týmto úsekom prechádza množstvo
nákladných áut, ktoré by spomaľovače rýchlo opotrebovali
a investícia by nemala dlhú životnosť. Ak investujeme do
spomaľovačov, tak prednostne v blízkosti školy a škôlky.
2. Jedna z najfrekventovanejších dopravných zón v obci
je priestor pred Základnou a Materskou školou. Asi práve
z toho dôvodu je cesta od odbočky ku škole rozbitá a plná
obrovských výmoľov. V akom časovom horizonte sa môžu
rodičia a deti tešiť na opravený prístup ku škole?
Ondrej Uhliarik: V júni sme na obecnej internetovej
stránke zverejnili prvú výzvu na predloženie cenových ponúk
na opravu výtlkov, tak ako nám to ukladá zákon o verejnom
obstarávaní. Na túto výzvu nereagovala žiadna firma. V auguste sme výzvu opakovali aj s priamym oslovením štyroch
spoločností. Víťazná firma začala cestu opravovať a verím, že

Prečo voliť v župných voľbách?
Ako sme vás informovali v minulom čísle, tohoročné voľby
našich zástupcov do vyšších územných celkov - Župné voľby,
sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013. Politické vyhlásenia znejú často veľmi nekonkrétne alebo príliš všeobecne.
Vybrali sme pre vás niekoľko dôvodov, prečo by sa každý z nás
mal zúčastniť župných volieb. Ich výsledok môže mať pre našu
obce veľmi konkrétny dosah, lebo každá obec môže žiadať od
samosprávneho kraja príspevky na podporu rôznych projektov ako napríklad:
- na opravu hlavnej cesty

toka a zápach obťažujúci našich občanov v celej dedine!
Obec bude naďalej preverovať každý podnet a vykonávať aj
priebežné náhodné kontroly nelegálneho vypúšťania žúmp.
Prostredie v ktorom žijeme je pre nás dôležité!

- na rozšírenie počtu miest v materskej škole
- pre zariadenia pre dôchodcov a sociálne odkázaných občanov
- na zabezpečenie chýbajúcej telocvične
- na nainštalovanie osvetlenia prechodu na hlavnej ceste
- na služby poskytované v nemocnici v Malackách
A tým pádom by nám malo záležať na tom, akí poslanci
rozhodujú o udeľovaní dotácií z kraja na obce. Sú to všetko
veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú.
-JB-

keď noviny budú v schránkach a počasie nám to dovolí, tak aj
výtlky pri škole budú už zaplátané.
3. Športový areál patrí k najkrajším miestam našej obce.
Žiaľ, po každej akcii, ktorá sa tam koná, ostáva plný bordelu. Fanúšikovia futbalu a iných podujatí nechávajú
za sebou spúšť v podobe plastových pohárov, tanierov,
prázdnych obalov z pochutín a plastových fľaší. Je možné
túto situáciu nejako riešiť?
Ondrej Uhliarik: Snaha udržovať poriadok by mala byť
v každom z nás, teda aj v návštevníkoch nášho športového
areálu. V areáli je rozmiestnený dostatok smetných nádob,
aby sa mohol odpad do nich vmestiť. V prípade väčších akcií
a futbalových zápasov je to aj na organizátoroch jednotlivých
podujatí, aby si po svojej akcii vždy zabezpečili upratanie
areálu. Obecní zamestnanci a väčšina poslancov OZ by vedela rozprávať, ako vyzerá areál v nedeľu ráno v čase konania
Sviatkov Pomoravia, kedy pôsobí ako keby plastové poháre
a tácky pršali z oblohy. V tomto prípade je to hlavne na vôli
návštevníkov areálu, aby sa správali slušne a nenechali po
sebe neporiadok.
- REDOtázky starostovi obce môžete položiť aj cez
obecnú webstránku - stačí si kliknúť na linku
DISKUSIA v hornej lište stránky. Pýtať sa
môžete pod vlastným menom aj anonymne.
Otázky aj odpovede budú viditeľné pre všetkých
diskutujúcich.

základná A MATERSKÁ škola informuje

Čo nás čaká v mš

Žabky, lienky, včielky

v októbri

Po dňoch návštev u starých rodičov, morského pobrežia, alebo hrania sa s rodičmi, nadišiel deň, keď sa opäť musíme vrátiť do
materskej školy. Pomalší rytmus prázdnin a dovoleniek vystriedalo pracovné tempo, čo sa týka rovnako detí, ako aj nás všetkých,
zamestnancov materskej školy.
Nové deti sa oboznamovali s ostatnými deťmi a personálom materskej školy, s prostredím nielen 1. triedy, ale
navštívili sme 2. triedu kde sme sa pohrali so staršími kamarátmi, kuchyňu, kde sme si prezreli jej priestory a tiež sme sa
porozprávali s pani školníčkou o jej pracovnej profesii.
Prvé septembrové rána boli zo začiatku ťažké, ako pre
uplakané deti, tak i pre rodičov. No úspešne sme prekonali
tieto prekážky a do materskej školy chodia len usmiate
detičky. A tie zriedkavé tajné slzičky sú stále odpustiteľné, veď

je len september a úsmev učiteľky, láskavé pohladenie a objatie dieťaťa no a sľub, že jeho mamička za chvíľu príde, vráti
dieťaťu úsmev do tváričky.
Nielen novoprijatým deťom, ale i ostatným škôlkárom
a všetkým zamestnancom Materskej školy Jablonové, prajem
úspešný štart do nového školského roku 2013 /2014.
- TEXT A FOTO: Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

V októbri sa v našej materskej škole okrem bežných
povinností tešíme aj na:
- Veľkú brigádu na úprave školského dvora
- Naše vystúpenie na Jablkovom hodovaní
- Stretnutie starých rodičov a vnúčat

Zrnko vtipu na

zlepšenie nálady
Prvý deň v Materskej škole odznelo príchode do jedálne
na desiatu:
„Ale ja si prosím ku chlebíku aj párky, ja tak doma papám.“
„Ja doma pijem červenú malinovku, nie takúto bielu (mlieko).“
„Mne mamička dáva fľaštičku, nie hrnček.“
- KR-

Jesenný zber papiera
I túto jeseň pripravujeme zber papiera. Uskutoční sa od
14. 10. do 21. 10. v priestoroch základnej školy. Papier (nie
kartón) môžete priviesť v pracovných dňoch od 7:30 h do
16:00 h. Nemusí byť zviazaný, odporúčame ho odvážiť
a množstvo nahlásiť pracovníkom školy. Naši žiaci súťažia
o hodnotné ceny.
V minulom školskom roku sme i vďaka vašej pomoci nazbierali 9,5 tony papiera, za peniaze sme žiakom nakúpili
odmeny, športové potreby, knihy a prispeli na divadelné
predstavenia. Ďakujeme.
-Pavol Škoda-

Prvé dni v Materskej škole

Pozývame vás

na výstavu strašiakov
Už tradične pre vás pripravujeme výstavu strašiakov
a iných výtvorov z dyní a tekvíc. Uskutoční sa v piatok
11. 10. 2013 v areáli základnej školy so začiatkom o 17:00
hod. Prosíme vás, aby ste vyrezané dyne a tekvice v priebehu
dňa priviezli, žiacka porota vyhodnotí tie najvydarenejšie,
ktoré budú nasledujúci deň vystavené v rámci akcie Jablkové
hodovanie.
Tento rok počas výstavy vyhodnotíme i zaujímavé
a netradičné jesenné plody zeleniny a ovocia (napr. zaujímavé tvary zemiakov, maxi kapustné hlavy ...). Pre deti aj
dospelých pripravujeme i rôzne súťaže (moržovanie kukurice,
šúpanie zemiakov, jabĺčok...).
Tešíme sa na malú školskú oslavu úrady a na všetkých,
ktorí majú chuť sa k nám pridať.
- PAVOL ŠKODA, RIADITEĽ ZŠ-

Vlaňajšie tekvice vystavené na Jabĺčkovom hodovaní
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

uby rastú, treba
Gratulujeme pani boškovičovej! H
zavárať
Naša pani bylinkárka Žofia Boškovičová sa v septembri
dožíva krásnych okrúhlych 80 rokov. Vďaka pohybu pri zbieraní
a spracovávaní byliniek, ktorými nás lieči, práci okolo domu
a záhrady a každodennému kontaktu s ľuďmi, ostáva mysľou
stále svieža a usmievavá. Nepoddáva sa žiadnym problémom
a ako hovorí, nechce byť chorá vlastnou vinou. Keď sa ohlási
telo s nejakým akútnym problémom, siahne po nazbieraných
bylinkách. Na ľadviny pomáha zlatobyľ, na nachladnutie
a problémy s dýchacími cestami slez, materina dúška a skorocel kopijovitý. Chmeľ a prvosienka upokoja nervy. Počasie

však bylinkám tohto roku neprialo, dlhá zima im nedovolila
včas vzísť a keď zmizol posledný sneh, tak sa do nich pustili
premnožené stáda vysokej zvery a pospásali, čo mohli.
Ale čo sa dalo nájsť, určite pani Žofka našla a v prípade
potreby, ako vždy, nám poradí a ponúkne bylinky. Radi by
sme sa jej aj touto cestou za jej úžasnú prácu poďakovali
a pri príležitosti narodenín jej zaželali veľa radosti, zdravia
a optimizmu.
- RED-

Huby nazbierané J. Katerincom pri Strelnici, foto JK

Pani Boškovičová pri predaji byliniek v sále KD

Po horúcom a suchom letnom počasí prišla dobrá správa
pre hubárov: Huby rastú! Daždivé počasie konečne potešilo
i milovníkov húb a ich vychádzky do lesa končia plnými
košíkmi . Rastú dubáky, brezáky, masliaky aj bedle. Prajeme
dobré oko a prinášame vám 2 overené jablonácke recepty na
hubovú zaváraninu:
RECEPT OD PÁNA DITTRICHA: Očistené väčšie huby nakrájame na väčšie kúsky, malé huby môžu byť celé a povaríme
v slanej vode. Vodu potom zlejeme, huby necháme vychladnúť
a dávame do pohárov. Zalejeme ich sladko-kyslým nálevom
ako sa pripravuje na uhorky a dáme sterilizovať. Stačí ak
teplomer vystúpi na 100 stupňov a odstavíme. Vhodné na
polievku, omáčku alebo ako príloha.
RECEPT OD PANI CHRUPKOVEJ: Očistené huby, väčšie
pokrájame, obvaríme vo vode, necháme vychladnúť a dáme
do pohárov. Do každého pohára dáme 1 kávovú lyžicu soli zavrieme (bez vody a nálevu) a dáme sterilizovať. Pred použitím
na ďalšie spracovanie ak sa nám zdajú huby slané, môžeme
ich preliať vodou.
- Prokopovci-

Z dejín: boli sme odbojná dedina
V lete 1939 vypukla roztržka medzi obyvateľmi Jablonového a miestnym farárom. Dedina sa takmer jednohlasne dožadovala, by ju zastupovali a viedli ľudia, ktorým dôveruje. Keď to nešlo po
dobrom, siahla po vskutku neštandardných prostriedkoch. S odbojnou obcou si nevedeli poradiť štátne orgány ani četníci. Spor trval štyri roky. Presiahol lokálny rámec a zaplnil stránky novín i úradných
spisov.
V auguste 1939 rímskokatolícka cirkev žiadala o vrátenie obecnej školy v Jablonovom do jej vlastníctva. Obecné
zastupiteľstvo sa však uznieslo, že pokiaľ to neurčí zákon,
škola ostane obecnou. Obec ju totiž postavila na vlastné
náklady a pri tom sa veľmi zadlžila. Ak by ju odovzdala cirkvi,
musela by naďalej splácať dlh okolo 180 000 korún a nemala
by ani školu.
Miestny farár Vojtech Porubský za toto rozhodnutie vinil
vtedajšieho starostu, riaditeľa školy a organistu v kostole
Štefana Šulla. Šullo bol v dedine mimoriadne obľúbený
a všeobecne rešpektovaný. Šikovne viedol obecnú kasu,
k ľuďom sa správal ústretovo a ochotne im vždy pomohol.
Po rozhodnutí neodovzdať školu cirkvi ho cirkevná vrchnosť
zbavila funkcie organistu. V dedine to vzbudilo veľké
pohoršenie. Rozpútala sa vlna násilností, namierených proti
farárovi.
Farár Porubský si počas pôsobenia v Jablonovom nezískal
sympatie ani dôveru obyvateľov a oni žiadali jeho odvolanie. Keď nepomáhali memorandá, petícia podpísaná 95%
obyvateľov, ani deputácie na apoštolskú administratúru do Trnavy, dedina siahla po tvrdších metódach. Po obci sa rozleteli
letáky s obvineniami farára zo zabitia istého Štefana Lányiho,
ktorý nedávno zomrel za čudných okolností. Aj keď súd jeho
vinu nepreukázal, ľudia si šepkali, že ho farár na smrť dokopal na kostolnej veži. A tak duchovnému prischli prezývky
boxer a kriminálnik. Farár mal rovnako neobľúbenú gazdinú,
ktorá bola podľa dedinčanov jeho milenkou. V jedno ráno
sa na múroch domov objavili namaľované oznamy, že farár
4

a gazdiná sú „sľúbenci“. Citovanie iných nápisov na adresu
gazdinej novinový papier neznesie.
Na protest proti neústupnosti cirkvi vo veci odvolania Porubského dedinčania narúšali bohoslužby. Dočasnému organistovi Leonardovi Koníčkovi miestne ženy vlastnými telami
zatarasili prístup k organu a nedovolili mu hrať. Raz v noci
ktosi z nástroja povyťahoval a ukradol píšťaly. Od decembra
1939 preventívne v kostole upustili od používania organu
a bohoslužby sa konali len za spevu žien. Jeden muž prešiel
k evanjelikom a jednu ženu pochovali bez náboženských
obradov. Dedinčania zasadrovali kľúčovú dierku na kostolnej
bráne, aby sa sem farár nemohol dostať. Na farára a hŕstku
jeho stúpencov sa množili život ohrozujúce útoky. V noci
do budovy fary niekto hodil náboj a nad farárovou hlavou
lietali úlomky okenných skiel. Ktosi vhodil ťažký kameň do
domu jeho sympatizanta, ktorý dopadol vedľa 4-mesačného
dieťaťa (mimochodom, v budúcnosti známeho jablonovského
ochotníckeho divadelníka). Vypátrať páchateľov bolo veľmi
problematické, keďže dedinčania sa navzájom kryli a navyše
svorne sa tešili z každej mrzutosti, ktorú spôsobili farárovi.
Vášne dediny sa pokúšali tlmiť notár z Lozorna, četníci, vyslanci z okresu i malacký súd. Keď niekto vo februári 1940 hodil
na faru dynamit (nevybuchol len pre vlhkosť náplne), orgány
aj cirkevná vrchnosť usúdili, že farára zrejme neuchránia pred
ďalšou nenávisťou občanov. Porubského penzionovali a na
jeho miesto nastúpil Ján Jankola.
S novým farárom sa však pokoj do dediny nevrátil. Tvrdohlavo trval na tom, aby organistom ostal Leonard Koníček,

s ktorým však ľudia neboli spokojní. Rozbroje pretrvávali.
Keďže Šulla medzitým preložili na iné učiteľské miesto, dedina
sa domáhala konkurzu, z ktorého by vzišiel nový kvalifikovaný
organista. Ministerstvo školstva a cirkev na toto miesto vybrali
Jána Kolačkovského, ktorý mal potrebné vzdelanie i schopnosti. V jeseni 1941 nastúpil na miesto učiteľa a riaditeľa školy
a mal byť aj organistom. Ľuďom bol sympatický a tak sa zdalo,
že spor sa konečne skončil.
Zaťatý farár Jankola však proti nemu všemožne brojil.
Ignoroval jeho poverovacie dokumenty a nechcel ho pustiť
za organ. Nepriateľsky naladenú dedinu ešte viac poštval
proti sebe. Nakoniec zasiahla cirkevná vrchnosť a pokarhala
Jankolu za nerešpektovanie jej nariadenia. Zdá sa, že odbojná
dedina sa po štyroch rokoch dočkala pokoja.
-Jaroslava Roguľová, historička-

Náhrobok organistu L. Koníčka

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Viete, že v našej farnosti budú od 27.októbra
do 3. novembra ľudové misie?

Myšlienkou uskutočniť ľudové misie v našej farnosti som sa pohrával už pred piatimi rokmi, keď som prišiel za farára do Jablonovskej farnosti. Sám som ich predtým zažil v mojom rodisku, kde sa konali po päťdesiatich rokoch a po rokoch môžem skonštatovať
ich veľký zážitok a duchovný úžitok a ten by som chcel sprostredkovať aj vám.
Keďže som nenašiel misijný kríž v okolí nášho kostola, pýtal
som sa tých skôr narodených, čo si „niečo“ pamätajú, či ako
deti nezažili v Jablonovskej farnosti ľudové misie. Odpoveď:
„Nie, ale pamätáme si misijný kríž pri kostole, ktorý podľahol
poveternostným podmienkam a zubu času“.
Čo sú to teda ľudové misie? Je to čas, ktorý človek venuje
svojej duši. Cieľom misií je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu
a obrátiť sa k nemu celým srdcom a zažiť živé spoločenstvo
Cirkvi. Na tento čas prichádzajú do farnosti rehoľní kňazi –
misionári. Počas ôsmych dní cez rôzne programy sa snažia
v človeku objaviť a prehĺbiť vzťah k Bohu i k ľuďom. Je to čas
hľadania, je to čas Božej milosti a radosti z Božej lásky, ktorá
prináša do srdca pokoj a radosť. Lebo: „Boh tak miloval svet,
že poslal svojho Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale
aby mal život večný“.
Tieto programy obsahujú prednášky na rôzne zaujímavé

témy pre mužov a ženy, mládež a deti, diskusie, besedy s misionármi, videoprezentácie, osobné rozhovory, vysluhovanie
sviatosti zmierenia, pomazania chorých, návšteva rodín,
chorých, ktorí sú pripútaní na lôžko a nemôžu sa zúčastniť
misijného programu vo farnosti.
Na záver misií sa požehnáva misijný kríž, ktorý zostáva
vo farnosti ako symbol spomienky na misie. Veriaci si tiež
prinesú kríže na požehnanie, ktoré zdobia ich domácnosti
a pripomínajú im Božie milosti, ktoré prijali počas misií.
Misie vo farnosti to je čas, keď môžeme prehĺbiť svoj vzťah
k Bohu. Urobme to v tomto Roku viery a osláv 1150. výročia od
príchodu sv. Cyrila a Metoda do našej krajiny.
V mene Kristovom prosím každú rodinu, každého farníka,
ľudí dobrej vôle: Neodmietnite toto pozvanie!
- K tomu vám žehná váš duchovný otec a pátri misionári-

Vystúpenie dfs jabúčko sprevádzal
potlesk!
Náš Detský folklórny súbor JABÚČKO, mal po prvýkrát vystúpenie mimo našej obce. Na Sološnicke krumpolové dni, ktoré sa konali
14.-15. septembra 2013 v Sološnici nás pozvali organizátori, aby sme spestrili celodenný program naším vystúpením.

Program ľudových misií
vo farnosti jablonové

Nedeľa: 27. 10. 2013:
9. 00 Sv. omša s misijnou kázňou - Boh ma miluje
a hľadá ma
15. 00 Stavovská prednáška pre ženy: „Poslanie ženy
v rodine, vo svete a v Cirkvi“
Pondelok 28. 10. 2013:
17. 45 Videoprezentácie k misijnej téme
18. 00 Sv. omša s témou: „Hriech človeka a jeho spása
v Ježišovi Kristovi“ / Po sv. omši kajúca pobožnosť
Utorok 29. 10. 2013:
17. 45 Videoprezentácie k misijnej téme
18. 00 Sv. omša s témou: „Odpustenie - potreba zmierenia sa s Bohom a ľuďmi“ 18. 30 Stavovská prednáška pre mužov: „Poslanie muža
v rodine, vo svete a v Cirkvi“
Streda 30. 10. 2013:
17. 45 Videoprezentácie k misijnej téme
18. 00 Sv. omša s témou – „Cirkev, Viera“ (Kristova
Cirkev, Čo znamená veriť? Ako žiť vieru?) / Po sv. omši
stavovská beseda s misionármi
Štvrtok 31. 10. 2013:
17. 45 Videoprezentácie k misijnej téme
18. 00 Sv. omša s témou - „Eucharistia – živý Kristus“
(Čo je sv. omša? Jej účinky v mojom živote. )/ Po sv. omši
adorácia
Piatok 1. 11. 2013:
15.00 Dušičková pobožnosť v Dome smútku
17.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Sv. omša s témou - „Moja rodina – cesta k svätosti“ (Čo je poslaním rodiny? Vzájomné vzťahy) / Pri
sv. omši bude obnova manželských sľubov / Po sv. omši
stretnutie s mládežou
19.00 Nikodémova noc – Možnosť sv. spovede a rozhovoru

Vystúpenie v Sološnici

V doobedňajšom programe vystupovali detský interpreti
a detské tanečné skupiny. Naše vystúpenie bolo sprevádzané potleskom a po ukončení celá sála viac ako 100 divákov
našich tanečníkov odmenila jeho búrlivým vyvrcholením. Po
vystúpení deti neskrývali radosť spoločne s vedením súboru
a zúčastnenými rodičmi.
Vystúpenia na festivaloch a podujatiach nesú so sebou
náročnú prípravu a napätie s porovnávaním a konfrontáciou
dosiahnutého efektu z doterajšej činnosti (2 roky od vzniku).
Zároveň sú veľkou motiváciou a prinášajú novú inšpiráciu

a výzvy pre všetkých členov súboru.
Náš súbor sa tento rok rozrástol o nových členov, pre
ktorých budeme musieť zabezpečiť komplet šitie krojov
a obutie. Preto sa obraciame na všetkých nadšencov
folklórnych tradícií s výzvou „Tento kroj som financoval ja!“
V prípade záujmu o pomoc s krojmi nás kontaktujte. Kontaktné údaje: antolikovam@azet.sk, telefón 0905 478590.
Ďakujeme vopred.

Jubilejná 10. výstava
ZO SZCH Jablonove vás pozýva na jubilejnú 10. Podhorskú
výstavu zvierat. Výstava sa uskutoční v dňoch 4 – 6. 10. 2013
vo Farskej záhrade. Počas jej trvania si môžete si zakúpiť vystavované zvieratá, krmivo a chovateľské potreby. K dispozícii
bude bufet s občerstvením. Výbor ZO SZCH sa teší na stretnutie
s vami!

Sobota 2. 11. 2013:
7.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Sv. omša s témou - „Čo bude po smrti?“ / Pri
sv. omši bude pomazanie chorých/ Po sv. omši sprievod
na cintorín so sviečkami
Nedeľa 3. 11. 2013:
9. 00 Sv. omša s misijnou kázňou / Pri tejto sv. omši
požehnáme misijný kríž a prinesené kríže

-VEDENIE SÚBORU DFS JABÚČKOSviatosť zmierenia sa bude udeľovať každý deň popoludní od 17.00 hod.
Je možné s misionármi dohodnúť sa aj na osobnom
rozhovore.
Tí, ktorí sa zúčastnia ľudových misií, môžu získať plnomocné odpustky.
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INŠPIRUJME SA

Príbeh združenia z-orech alebo návrat motýľov
dokončenie článku z 1. strany
Ako naplnenie nášho projektu „Tisíc a jedna sakura pre
Lozorno“ a pretvorenie Kozinca na arborétum, sme vysadili
30 sakúr a tiež také iste množstvo ihličnanov v záhrade
materskej škôlky. Ani cent z verejných peňazí nebol použitý
pre činnosť Z-Orecha, hoci položky dosiahli tisíce eur. Boli to
dobrovoľné dary členov Z-Orecha určené na pozdvihnutie
reputácie nasej obce. Avšak výška stále rastúcich výdavkov
na údržbu nás priviedla k stanoveniu dobrovoľného, ale veľmi
vítaného a potrebného mesačného členského príspevku na
bankový účet Z-Orecha vo výške 10 EUR od každej domácnosti
združenia.
Toľko o dejinách Z-Orecha. Naša súčasnosť sa pýši
niekoľkými novými procesuálnymi prvkami. Po prvé, aktívnou
a opätovanou komunikáciou s terajším starostom Ľubomírom
Húbekom a jeho samosprávnou kanceláriou. Radíme sa,
pýtame sa, prichádzame s návrhmi a dostáva sa nám nielen
uznania, ale aj reálnej podpory vo forme ústretovo poskytovaného kontajnera v časoch veľkého upratovania.
Ďalšou novotou je prechod na režim tak zvaného rotačného
riaditeľstva, čo znamená, že každá domácnosť ma milú
povinnosť počas jedného kalendárneho roka usmerňovať
a organizovať našu činnosť. Je to ozajstná škola komunikácie
a diplomacie, ale aj príležitosť prezentovať sa originálnymi
nápadmi i formami pohostinnosti a presadzovať „svoje“ priority i preferencie. Tak vďaka tohtoročným riaditeľom sa dôraz
presunul na opačný koniec ulice a opačný breh potoka, kde
vznikla prenádherná skalka a malebné úseky skušobného
lúčneho porastu. Lúčne kvety prilákali pestrofarebných
motýľov, nadchýnali a obšťastňovali nás všetkých túto jar

Výzva na divadlo
Milí naši susedia,
jeden známy mi raz povedal, že každá poriadna dedina by mala mať svoje ochotnícke divadlo. Tak sme sa u nás
v Lozorne rozhodli takéto ochotnícke divadlo založiť. Aj sa už
minulý rok stretla partia zaujímavých ľudí, len sme nemali
„vodcu“, resp. režiséra, ktorý by si nás zobral pod svoje krídla
a bol ochotný a schopný sa tomuto „poslaniu“ venovať. Teraz
však konečne nadišiel čas, že sa nás ujal mladý vyštudovaný
režisér – Dušan Poliščák a v tomto období s ním prebiehajú

a skoré leto.
Z-Orech sa tiež dopracoval k určitej symbolike, čo je znakom vzniku svojskej kultúry nášho združenia a jeho tradícií.
Okrem názvu, teda, máme aj náš symbolický výjav na teraz
zjemnenom betónovom múre. Bol umelecky vymodelovaný
miestnymi remeselníkmi na našu objednávku. Je zámerne
nenápadný a stelesňuje naše ideály a hodnoty: úctu ku
všetkým formám života a obdiv pred svetom, ktorého krásu
je potrebné podporovať civilizovaným dotykom ľudskej mysle
a ruky. Druhým symbolom je viacúčelový drevený artefakt/
stojan (raz vešiak na opraté topánky, raz indiánsky vigvam
pre deti a raz stojan pre dekoratívne kreácie), ktorý každý
člen Z-Orecha umiestni pred svoj príbytok ako hmatateľné
potvrdenie účasti na aktuálnej brigáde. Do tretice, do domu
rotačného riaditeľstva vždy putuje aj keramický svietnik (do
kruhu usadené postavičky ľudí, ktoré sa svorne držia za ruky).
Jeho zapálené sviece nám robia spoločnosť počas zimných
posedení a besied o jari a budúcnosti Z-Orecha. Niekedy sa
stávajú aj svedkami našich nezhôd. Nie sme anjeli.
Vzletné sny o budúcnosti dostávajú podobu veľmi konkrétnych a pracných zadaní. Sen o Lozorne, ktoré na jar bude
raz zaplavené ružovou peniacou sa vlnou tisíc a jednej sakury,
chce viac publicity pre projekt a zapojenie širšej Lozorňanskej
verejnosti. Je jasné, že niekoľko Z-Orechovských domácností
je na to prikrátkych, a preto píšeme články a oficiálne listy.
Potom sú na rade vízie stredovekých lúk pozdĺž potoka a záplavy motýľov od výmyslu sveta. Zatiaľ sú to skromne neisté
pokusy, ktoré avšak, v začiatkoch vyžadujú prácnu prípravu
pôdy a nemenej časovo náročné polievanie, ak ide o letné
zakladanie.
Nakoniec, je tu vážna otázka vymedzenia kompetencií, to

naše prvé oťukávacie stretnutia.
Chceme zároveň pozvať aj vás – milí Jabloňáci, ktorí máte
v sebe aspoň štipku hereckého talentu a chceli by ste sa oň
podeliť, pridajte sa k nám a spolu sa nám snáď podarí obnoviť
tradíciu ochotníckeho divadla, ktoré u nás voľakedy úspešne
fungovalo.
Pre viac informácií môžete písať na adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk.
B. Hurajová, CK Lozorno

Malackí Fešáci a kultúrna komisia v Lozorne Vás pozývajú na

SPOMIENKOVÝ KONCERT na MICHALA TUČNÉHO

Príďte sa zabaviť a zaspomínať na nezabudnuteľné hity, ako sú: Báječná ženská, Prodavač, Poslední kovboj, Snídanĕ v
trávĕ a veľa ďalších.
20. októbra 2013 o 17:00 hod. v Centre kultúry Lozorno.
Vstupné: 5 €
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jest, čo je vyslovene povinnosťou obce a škôlky a čo k tomu
chcú a vládzu dodať občania. Vybudovanie takej vzájomnosti
chce úprimný záujem o spoločné dobro, o veci obecné a kontinuálny dialóg všetkých zainteresovaných. Pre začiatok, začali
sme vysielať svojich predstaviteľov do škôlky, na zasadnutia
miestneho zastupiteľstva a častejšie využívať ochotu starostu
obce venovať sa osobným stretnutiam s Lozorňanmi. Slovom,
učíme sa aktívnemu a informovanému občianstvu, aby sme
lepšie porozumeli tomu, ako funguje náš spoločný domov
menom Lozorno. Každý chce bývať v slušnej spoločnosti i na
„dobrej“ ulici, ale dobrá ulica je spoločné dielo, ku ktorému
treba priložiť svoju ruku a um.
-OZ Zorech, foto Oto Sokol a ENCK Lozorno vás pozýva na Rozprávkovú nedeľu

PLEŠKO A STRIEBORNÁ BORKA
Bábkové divadlo spod Spišského hradu a predstavenie
na motívy mesiaca úcty k starším:
Pleško a Strieborná Borka sú susedia žijúci na
železničnej stanici, ktorí sa cítia sa osamelo. Vďaka
slimákovi dostávajú pozvanie na výlet čarovným
vláčikom... Spoločná cesta ich zmení na nepoznanie
a po návrate sú skutočne šťastní. Posielajú listy
všetkým smutným ľuďom, ktorí sa boja samoty. Túžia
iba po jednom: aby nikto nebol na svete sám.
Na motívy Jána Milčáka napísala Iva Liptáková.
Kedy a kde: 27.10.2013 o 16:00 hod
v CK Lozorno, vstupné: 2 €
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Začali sme víťazstvom
FK Jablonové začalo nový súťažný ročník 2013/2014
víťazstvom na domácom ihrisku proti Jakubovu v pomere
2:1 ( 1:1 ). Bol to vyrovnaný zápas, s väčším počtom šancí
na strane hostí, ale zápas sme zvládli najmä po taktickej
stránke a boli sme efektívni v koncovke. V ďalšom zápase sme
nastúpili v Šenkviciach, prehrali sme 1:3 ( 0:0 ), viedli sme 0:1,
ale stratou koncentrácie v záverečnej fáze zápasu a hrubými
individuálnymi chybami sme umožnili súperovi trikrát
skórovať.
V domácom hodovom zápase proti PŠC Pezinok sme
prvýkrát v sezóne neinkasovali a z množstva vyložených šancí
sme využili štyri, vyhrali sme pomerom 4:0 ( 1:0 ). Podobný
zápas sme odohrali v nasledujúcom kole proti Budmericiam,
ktoré sme v domácom prostredí porazili 3:0 ( 1:0 ). Musíme
sa zlepšiť v koncovke, vypracuje si veľké množstvo šancí, ale
ich prevedenie jednotlivými hráčmi nie je ešte uspokojujúce,
aj na tieto činnosti sa naďalej zameriavame v tréningovom

procese.
V každom z prvých štyroch zápasov sme nastúpili v inom
zložení, prenasledujú nás zranenia, niektorí hráči majú pracovné povinnosti aj cez víkend, preto je potešiteľné, že každý
z hráčov, ktorí nastúpia, sú prínosom v danom zápase. Naďalej
pokračuje po nastolenej ceste a snažíme sa napĺňať ciele,
ktoré sme si pred začiatkom sezóny stanovili.
Marian Tóth, tréner FK Jablonové

Klub turistov

lozorno pozýva
Klub turistov Lozorno pozýva všetkých prívržencov turistiky
na októbrové akcie:
13.10.2013 PRECHOD HREBEŇOM KAMENNEJ BRÁNY
19.10.2013 LOZORNSKÝ OKRUH OPAČNÝM SMEROM
Viac informácií získate u predsedu Klubu Alojza dvorana
na telefónnom čísle 0908 114 723 alebo mailom na adrese
alojz.dvoran@gmail.com.
-KTL-

Ninjutsu a čchi-kungové cvičenia
Tento rok sa v Jablonovom pre záujemcov znovu otvára
škola Ninjutsu a sebaobrany. Tréningy sú určené pre deti od
6 do 12 rokov. Tréningy sú prostredníctvom techník Ninjutsu
a rôznych bojových hier zamerané na rozvoj sily (vnútornej aj
fyzickej), pohyblivosti, postrehu a vytrvalosti. Na tréningoch
je takisto vyžadovaná vzájomná úcta a rešpekt, pretože bez
nej by sa bojovník stal len obyčajným bitkárom a násilníkom.
Veľmi dobre to vyjadruje tajomný výrok čínskeho mudrca
Lao-c: ,,Dobrý vojak nevyznačuje sa nikdy dravosťou /dobrý
bojovník nepozná nikdy hnev. / Najlepším spôsobom, ako
poraziť protivníka, je – nečeliť mu. / Najlepším spôsobom,
ako využiť človeka, je slúžiť mu ./ Tomu sa hovorí cnosť neusilovania! / Tomu sa hovorí využitie schopností človeka! / Tomu
sa hovorí byť v jednote s Nebesami a Predkami!“

Oproti minulému školskému roku sa zmenili termíny a čas
tréningov. Pre školský rok 2013/2014 platia časy: pondelok od
16:00 do 17:30 a streda od 17:00 do 18:30. Škola pre nových
záujemcov ponúka dva tréningy zdarma na vyskúšanie.
Od septembra pokračuje aj čchi-kungové cvičenie pre
dospelých, v ktorom je zahrnutá okrem čchi kungu aj
zostava na posilňovanie fyzickej sily vlastným telom - takzv.
,,prirodzená gymnastika“. Noví záujemcovia si môžu prísť
vyskúšať prvé cvičenie zdarma.
Časy cvičení sú: pondelok od 18:00 do 19:00 a streda od
18:35 do 19:35 hod. Všetky tréningy budú prebiehať v sále
Kultúrneho domu. Viac informácií môžete nájsť na webstránke www.ninjutsu8smerov.sk.
-TEXT A FOTO: Jaroslav Dávidík, tréner-

Rodinné
a systemické
konštelácie

CHCETE UPRATAŤ DOM?

Semináre zamerané na
riešenie problémov
(peniaze, zdravie, vzťahy, financie)

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

Vypomôžem pri prácach
v domácnosti v Jablonovom a okolí.
Upratovanie, umývanie okien,
žehlenie a iné.

Kontakt: 0944 296 095
Reštaurácia u Melónka vás
pozýva na

HALLOWEEN PARTY
KEDY: v sobotu 26.10.2013
KDE: Športový areal Jablonové
O KOĽKEJ: od 20:00
DJ, ohne, zábava, dojdite!

ZÁUJEMCI O NEMČINU
ZAČIATOČNÍCI
POKROČILÍ (cca 3 roky výuky)
KONVERZÁCIA
Dospelí

PRIHLÁSENIE OSOBNE VO ŠTVRTOK
3. 10. 2013 V RODINNOM KLUBE
V BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU
JABLONOVÉ

Alebo na e-mailovej adrese
a telefóne:

ida.martakova@gmail.com
0903 284 202
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