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Čítanie je skvelá a normálna vec

Pán Mrkvička alias Tibor Hujdič je v prvom rade vášnivý čitateľ kníh pre deti. Súčasne je aj majiteľom internetového Kníhkupectva pána Mrkvičku, ktoré je unikátne v tom, že ponúka iba knihy, ktoré
si pán Hujdič prečítal a teda za ich kvalitu osobne ručí. Minulý mesiac viedol na našej Základnej škole malý seminár o tom, ako naučiť deti čítať.
Podobný seminár ako u nás vediete bežne krížom –
krážom v rôznych mestách Slovenska. To znamená, že
asi máme s čítaním deti problém. Čítajú slovenské deti
málo?
Odpoviem otázkou: Čítajú dospelí málo? Odpoveď – čoraz
menej. Často a radi sa pýtame, či deti čítajú dosť či málo,
a pritom sú deti iba obrazom nás dospelých. Čiže, áno dospelí
čítajú menej, čoraz nekritickejšie a stále menej a menej
žánrov, a preto aj deti čítajú menej a menej, čoraz plytšie
a s menším porozumením a často iba jeden jediný žáner. A tu
je namieste otázka: Prečo chceme aby dospelí čítali? Pretože
ak si na ňu odpovieme, budeme vedieť prečo chceme, aby
sme deti (budúcich dospelých) viedli k čítaniu.
Na seminári ste nás inšpirovali niekoľkým jednoduchými
radami ako motivovať deti k čítaniu, väčšina z nich bola
spoza hraníc. Kadiaľ teda vedie cesta, aby decká čítali?
To „ako“ motivovať k čítaniu je predsa len zložitejšie.
Jednoduchšia odpoveď je na otázku: Kto? A tu je zjavné,
že kľúčové sú tri skupiny: rodičia, učitelia a knihovníci. Ak rodič
pravidelne číta svojmu dieťaťu – každý večer 15 minút, ak si
pritom aj sám pre seba číta a dieťa ho vidí – dieťa sa naučí,
že čítanie je skvelá, normálna úplne prirodzená vec.
Tibor Hujdič

pokračovanie rozhovoru na 7. strane

opýtali sme sa za vás

Prečo si na vianoce dávame darčeky? Vianočné prianie
K sviatočnej atmosfére Vianoc neodmysliteľne patrí dávanie a dostávanie darčekov. Etnologičky PhDr. Kataríny Popelkovej, CSc.
z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied sme sa opýtali, ako vznikla tradícia vianočného obdarovávania a ako sa vníma dnes.
K. Popelková nám odpovedala: Hoci sú Vianoce
kresťanským sviatkom, v ich obsahu sa zachovali pozostatky starších predkresťanských rituálov. Súvisia so zimným
slnovratom, ktorého súčasťou bolo vždy aj obdarovávanie.
Napr. už v antike počas viacdňových zimných slnovratových
slávností (saturnálií) sa ľudia navzájom obdarovávali sviecami, ktoré symbolizovali návrat životodarného svetla – Slnka.
Kresťanstvo starý zvyk obdarovávania podporilo aj vianočnou
legendou o Troch kráľoch, ktorí narodenému Ježišovi priniesli
ako znak úcty svoje dary.
Na území Slovenska sa do polovice 20. storočia zachovávalo počas Vianoc predovšetkým obdarovávanie vo forme
vinšov. So želaním zdravia, šťastia a prosperity gazdovstva
chodili ľudia počas Vianoc navštevovať svojich príbuzných
a susedov, s vinšmi obchádzali domy tiež malé deti alebo
dedinskí pastieri. Za to dostávali vinšovníci dar – najčastejšie
vo forme naturálnej odmeny – koláčov, obilia a pod.
Na Štedrý deň zvykli gazdiné pripravovať s vianočným pečivom
aj špeciálne pečivo (vo forme vtákov zo spleteného bieleho
cesta), podobné dnešnej vianočke, ktoré darovali svojim
krstným deťom pri vinšovaní. Už na začiatku 20. storočia boli
takéto dary dopĺňané aj kúpenými sladkosťami a drobnými
peniazmi. Dodnes sa obdarovávanie vinšom zachovalo nielen
vo forme návštev počas sviatkov, ale aj v podobe posielania
vianočných pozdravov pohľadnicami, elektronickou poštou či
mobilnými telefónmi.

S rozšírením ozdobeného ihličnatého vianočného
stromčeka, ktorý prenikol na naše územia z nemeckých
oblastí Európy a na slovenský vidiek z mestského prostredia
až začiatkom 20. storočia, sa postupne rozšírilo aj vešanie či
kladenie darčekov pre členov rodiny pod vianočný stromček
na Štedrý deň. Najprv to bolo sladké pečivo, ovocie a sladkosti,
postupne aj praktické dary – látky, šatky, svetre, šaty, topánky
a pod. Tento obyčaj sa udržal do súčasnosti, obdarovávanie
blízkych je stále neodmysliteľnou súčasťou tohto sviatku.
Dávanie darčekov sa chápe ako symbol dobrých vzťahov
a súdržnosti rodiny či priateľstva.
Napriek tomu, že v 21. storočí je aj obdarovávanie poznačené, tak ako mnohé zložky nášho života,
konzumnosťou, jeho pôvodný zmysel je zachovaný a akt
obdarovávania a prijímania vianočného darčeka nestráca pre
nikoho z nás zmysel.“
-RED-

Milí spoluobčania, už len niekoľko dní nás delí
od najkrajších sviatkov roka, ktorými sú bezpochyby
Vianoce. Ide o sviatky, ktoré by mali byť plné láskavosti,
porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Budeme prežívať
chvíle, v ktorých máme jedinečnú príležitosť zamyslieť
sa. Bilancovať aké životné hodnoty sme napĺňali počas
roka. Ako sme sa správali k svojej rodine, blízkym,
priateľom, proste ľuďom okolo nás. Je to čas, kedy je
treba ospravedlniť sa za zlé slová vyslovené životnému
partnerovi, rodičom, deťom a na druhej strane je to aj
čas odpustenia. Blízkosť druhých vo chvíľach pokoja,
radosti a oddychu nech nás naplnia energiou, ktorú
všetci potrebujeme na zvládanie života s jeho tmavými
aj svetlými stránkami. Nie je dôležité čo si nájdeme pod
stromčekom, ale či si Vianoce prenesieme do nasledujúceho dňa, týždňa, roka, ďalšieho života, s ich odkazom
vzájomnej pomoci, blízkosti a rodinnej pohody.
Milí spoluobčania, v mene obecného zastupiteľstva
a celého kolektívu obecného úradu,Vám želám príjemné
prežitie Vianočných sviatkov plných radosti, lásky, pokoja
a Božieho požehnania.
-Ondrej Uhliarik, starosta-
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obecný úrad informuje

Poďakovanie

Výsledky župných volieb

sponzorom

v jablonovom

V našej obci má právo voliť 994 občanov. Prvého kola
volieb sa zúčastnilo 233 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
pre voľbu poslanca bol 228 a počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu župana bol 229. V prvom kole volieb sa podarilo
jednoznačne zvoliť len poslancov do župného zastupiteľstva.
Za náš volebný obvod bol zvolený Peter Švaral s celkovým počtom hlasov 749.
Štatistika hlasovania v 1. kole volieb za Jablonové:
Voľba poslanca:
1. Róbert Bujna		
3		
2. Marek Čulen		
9
3. Erika Galanská		
9
4. Ľubomír Húbek 		
24		
5. Karol Štark		
4
6. Peter Švaral		
16
7. Ondrej Uhliarik		
163

Voľba župana:
1. Pavol Frešo		
2. Monika Flašíková - Beňová
3. Oskar Dobrovodský 		
4. Daniel Krajcer		
5. Zdenka Beňová		
6. Anton Čulen 		
7. Jaroslav Paška		
8. Rastislav Blaško 		
9. Karol Ondriáš 		
10. Roman Ruhig		
11. Gabriel Karácsony 		
12. Peter Marček		

95
75
20
15
11
5
3
2
1
1
1
0

Viac informácií aj výsledky II. kola volieb si môžete prečítať
na webstránke Štatistického úradu SR: osk2013.statistics.sk.
-IF-

Prostredníctvom našich obecných novín by som chcel
verejne poďakovať ľuďom, ktorí napriek všeobecne zložitej
hospodárskej a spoločenskej situácii nestratili vôľu pomáhať
a podeliť sa o to, čo dosiahli svojou prácou a úsilím a prispeli
svojou časťou k spoločnému a verejnému. Či už išlo o spoločné
obecné akcie a podujatia, ktoré obohatili náš spoločný obecný
kultúrny život, alebo pomohli zveľadiť spoločný obecný majetok.
Finančne, materiálne alebo svojou prácou prispeli:
L-Trans Ladislav Martinkovič, EUROPAY, s.r.o., Ľuboš Baník,
Ing. Jozef Horváth, Ing. Pavol Ferenčič, JUDr. Albín Kostolanský, JUDr. Roman Bušo, Domostav – Ing. Ondrej Jurčák,
Martin Kostolanský, MUDr. František Lašák, Štefan Sasinek,
Štefan Masarovič, Goldmann Systems – Martin Perďoch, Peter Antolík, Stanislav Tesarik, Peter Jurčák, Marián Kimlička,
Juraj Sabač, Marek Prokop, Zuza Ferenczová, Juraj Antal,
Jana Baráková, Miroslava Antolíková, Reštaurácia u Melónka - Peter Prokop, ALMA Press – Alojz Hittman, Generálna
agentúra poisťovne Uniqua – Jana Jurná, Členovia Poľovného
združenia Jablonové, Miloš Černý, Vierka Morávková, Danka
Trgiňová-Pavlíková, Paulína Feriancová, Zuzana Michalovová,
Zuzana Tyrpáková, Martin Pásztor, Lucia Kročáková, Gabriela
Kučínská, Rado Boškovič, Zuzana Lakiová, Oto Vida, Mariana
Lipárová, Štefan Cinkanič a ostatní rodičia detí Základnej
a Materskej školy.
Osobitná vďaka patrí vdp. Milanovi Naďovi, správcovi našej
farnosti, učiteľom a učiteľkám Základnej a Materskej školy
a všetkým zamestnancom Obecného úradu Jablonové,
s ktorými je radosť pracovať. Všetkým zo srdca ďakujem.
- ONDREJ UHLIARIK-

3 vianočné otázky
na starostu
Poslanec zvolený za náš volebný obvod

Pozvánka na zasadnutie obecného
zastupiteľstva

Obecný úrad aj touto cestou pozýva obyvateľov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude v pondelok,
9.12.2013 o 18:00 v budove Obecného úradu. Na programe OZ bude návrh a schválenie rozpočtu obce na rok
2014, schvaľovanie VZN o komunálnych poplatkoch na rok
2014, VZN o nakladaní s odpadom v našej obci, VZN o dani

z nehnuteľnosti, sumárny prehľad o výbere daní a poplatku
za komunálny odpad a VZN o verejnom poriadku, nočnom
pokoji a stavebných prácach. Poslanci budú reagovať aj
na pripomienky občanov.
- I. Fodorová-

Linka č. 239 – reakcia
Keďže nikto z obyvateľov našej obce nereagoval na výzvu Bratislavskej integrovanej spoločnosti (BID) a jej záujem riešiť
časovú náročnosť rannej linky č. 239 z Jablonového do Malaciek, ktorá bola uverejnená v predchádzajúcom čísle novín, bude
BID naďalej riešiť tento spoj len podľa svojho uváženia. - RED-

Výmena zťp prekuazov
Dôchodcovia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí
majú preukaz ŤZP vydaný pred 31. decembrom 2008 si musia
tento preukaz vymeniť a to i v prípade, že terajší preukaz im
ešte platí alebo im platí bez časového obmedzenia. K výmene
je treba doložiť:
doterajší preukaz ŽTP alebo ŤZP/S, 2 ks fotografie 3x4 cm
a občiansky preukaz.
2

Preukazy je treba vymeniť osobne na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny, Záhorácka ul. 2942/60A Malacky
do 31.12.2013 v úradných dňoch: teda v pondelok a utorok
od 8:00 do 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00
do 12:00. Kancelária sa nachádza na prízemí, číslo dverí 7.
Po tomto termíne, teda od 1.1.2014 doterajšie preukazy vydané pred 31.decembrom 2008 strácajú plaltnosť.
-E.Prokopová-

1. Vyrástli ste v Jablonovom, ako si spomínate
na vianočné Jablonové vášho detstva?
Prvé čo ma napadlo boli vianočné prázdniny, hokej
na “Šutrovni” alebo na “Kejde” alebo len tak na ujazdenom
snehu v Sarve, bránky pred Sabačmi a už sme mastili, dokonca sme mali aj brankárov síce s robenou výstrojou – “betóny”
z hrubého molitanu a maska z plastovej misky. Sánkovačka
na Želibáku. Ale aj jasličky a betlehem v kostole. Zdobenie
stromčeka.
2. Aký bol váš najvysnívanejší a splnený vianočný
darček?
Stavebnica Lego, to sme s bráchom stavali až
do polnočnej.
3. Keby sa spojili všetky možné magické vianočné sily a aj
momentálne nemožné by bolo zázračne uskutočniteľné,
čo by ste pričarovali Jablonovému ako vianočný darček?
Tu nie je čo rozmýšlať - kanalizáciu .
- RED-

Straty

a nálezy
Oznamujeme, že sa našiel USB kľúč s fotkami
zo Španielska. Majiteľ si ho
môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade .
-OCÚ-

základná A MATERSKÁ škola informuje

Mesiac úcty k starším
Aj tento rok sme si v októbri uctili našich skúsenosťami
a rokmi starších. V materskej škole si trieda predškolákov
pripravila program, ktorým potešili a zabavili svojich starých
rodičov. Hlavnou myšlienkou spoločného stretnutia bolo
upevňovanie rodinných vzťahov, pobavenie a v neposlednom
rade starý rodičia mali možnosť spoznať prostredie, v ktorom

Čo v škole želáme

deti trávia čas učením a hrami. Deti sa prezentovali básňami,
piesňami a tančekom. Spoločné popoludnie sa nieslo v radostnom a pokojnom duchu a splnilo svoj účel. Všetkým
naším starým rodičom želáme veľa optimizmu, radosti
a zdravia do ďalších rokov.
- EVA HARAMIOVÁ-

Polícia v materskej škole
Našu materskú školu v rámci vyučovania o povolaniach
navštívili 20. novembra príslušníci Policajného zboru. Najskôr deti 2.triedy privítali „tetu policajtku“, s ktorou spoločne
vypracovali úvodnú stranu pracovného zošita, ktorý priniesla pre každé dieťa. „Ujo policajt“ porozprával deťom 1. a 2.
triedy ako nám polícia pomáha, čo všetko potrebuje k výkonu

svojej funkcie. Deti sa oboznámili ako vyzerajú putá, obušok,
zastavovací terčík, píšťalka, palička na usmernenie dopravy
na križovatke, vyskúšali si uniformu. Ďakujeme za ochotu
s množstvom nových poznatkov ktoré deti získali.
-Kvetoslava Rusnáková-

Pozvánka na vianoce so žabkou

Materská a Základná škola Jablonové pozývajú všetky deti na vianočné divadelné predstavenie Vianoce so žabkou,
ktoré sa uskutoční v pondelok 16.decembra 2013 o 10.00 hod. v sále Kultúrneho domu.
- KR-

Stretnutie
s poníkmi

Naša materská škola sa zaradila do projektu Koníky
pre materské školy – animoterapia, v rámci ktorého priamo
do škôlok a jasličiek pravidelne prichádzajú poníky a deti majú
možnosť spoznať tieto zvieratká, zajazdiť si, zacvičiť, nakŕmiť
a pohladiť ich. Každé dieťa z našej MŠ malo možnosť si
zajazdiť a vidieť svet z konského chrbta (vraj je najkrajší). Animoterapia má pozitívny vplyv na vývin dieťaťa po telesnej
a psychickej stránke. A tak v tomto projekte budeme
od jarných mesiacov pokračovať i naďalej.
- MIROSLAVA MAZÚROVÁ-

našej obci v novom
roku?
Adam Polakovič: ...aby si mala veľa stromov...
Denis Vagai: Aby tu neboli záplavy a fujavica...
Šimon Sloboda: Aby si mala kúpalisko, kino a hotel
a väčšiu požiarnu zbrojnicu...
Zuzka Michalovová: Prajem ti, aby si mala pamiatku UNESCO a veľa turistov, aby sa na Tureckom
vrchu pri našom dome zakryli diery v ceste. A aby
prišli smetiari a aby ti všetky smeti pozbierali...
Sabinka Slobodová: Aby si mala pred školou značku, lebo
to je nebezpečné, keď dieťa ide samo do školy...
Lenka Tesariková: Želám ti veľa peňazí. Si síce
malá, ale chcem ti dať cirkus ...
Timo Hubek: Želám ti väčšiu školu, aby sa tu ľudia mali
dobre a aby si sa preslávila na Slovensku a poznal ťa
každý...
Laura Parízeková: Želám ti do nového roku 2014
korčuliarsky a bicyklový chodník ...
Marek Zárecký: Aby prinášali českí kuriéri niečo, čo si objednám, a želám ti väčšie domy ako sú v Amerike...
Palko Lízala: Želám ti veľa krásy a modernosti...
a aby ti na každej ulici svietili lampy ...
David Blažíček: Mohla by si mať väčšiu školu a väčší
školský dvor...
David Suchánek: Aby si mala detské ihrisko
a nový obecný výbor...
Eliška Polakovičová: Aby ti opravili všetky diery, aby sa
o ňu staršia babka nepotkla a nespadla... aby bola už
konečne telocvičňa a ešte aby budúci rok nemuseli byť
spolu tretiaci a štvrtáci...
Sarah Prokopová: Prajem ti viac čistoty...
Barborka Gubricová: Aby si sa stala mestom, aby v škole
bolo deväť tried...
Simon Škoda: Ja by som ti prial nemocnicu, čistú
vodu v potoku a zabudol som, všetky deti by chceli
väčší dvor...
Andrej Zeman: Aby si mala dobré cesty...
Pavol Škoda: A ja ti, milé Jablonové želám veľa
občanov, ktorým bude na Tebe záležať... tak ako
mne a mojim žiakom...

Interaktívne tabule v zš
Pred tromi rokmi sa našej škole v rámci projektu Infovek podarilo zabezpečiť jednu interaktívnu tabuľu. Tabuľa
bola umiestnená v počítačovej učebni, ktorá ale kapacitne
a priestorovo nepostačovala na jej plnohodnotné využitie.
Využívala sa len sporadicky. Tento rok sa nám podarilo
i vďaka zodpovednému prístupu k financiám zakúpiť dve nové
interaktívne tabule v hodnote 3 380,-€. Takže od decembra
bude mať každá trieda svoju interaktívnu tabuľu s novým
počítačom. Tešíme sa, že i naša malá vidiecka škola môže
využívať najmodernejšie vyučovacie prostriedky.
- P. ŠKODA-

Žiaci za kultúrou v meste
Žiaci našej školy si v Divadle Malá scéna STU v Bratislave
pozreli predstavenie Aladinova čarovná lampa. Lístky boli
uhradené z Kultúrnych poukazov, ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry SR. Finančne náročnejšou je samotná doprava
na kultúrne podujatia mimo obce. Častokrát býva príčinou,
prečo sa žiaci podobných podujatí nemôžu zúčastniť. No
tentokrát bola doprava uhradená z finančného výťažku na

Jablkovom hodovaní a kto chcel, ten si mohol spomenuté
predstavenie vychutnať i vďaka vám úplne bezplatne.
Žiakom našej školy sa veľmi páči myšlienka predajných
trhov. Už teraz pripravujú rôzne výrobky, ktoré vám ponúknu
na Vianočných súsedských trhoch. Radi by sme zakúpili 4 kusy
nových LCD monitorov v hodnote 280,-€. Budeme radi, ak nás
opäť podporíte.
-P. Škoda3

VIANOCE

2. súsedské vianočné trhy

V sobotu 14. decembra 2013 sa v našom Kultúrnom dome uskutočnia v poradí druhé Súsedské vianočné trhy. Vlani založená akcia sa stretla s výbornou odozvou, preto sa Obecný úrad a niekoľko
aktívnych obyvateľov rozhodli zorganizovať aj jej druhý ročník.
Hlavná myšlienka trhov je vytvoriť miesto na príjemné
priateľské stretnutia vo vianočnej nálade a súčasne podporiť
šikovných ľudí z našej obce, ktorí vyrábajú pekné či chutné
vianočné produkty. V sobotu doma variť nemusíte, už
pri otvorení trhov bude návštevníkov vítať kapustnica navarená starostom, vianočné klobásky a jaternice z Reštaurácie
u Melónka, lokše, punč a drobné zákusky od rodičov
zo Základnej a Materskej školy. Na predaj budú z pochutín aj
oplátky, med, medovníčky, čerstvé zabíjačkové špeciality ako
jaterničky, krvavničky, tlačenka a okrem toho aj vianočné ozdoby na stromčeky, ikebany, svietniky, malé darčeky a podobné drobnosti. Napriek skoršiemu dátumu bude k dispozícii aj
niekoľko kaprov.
Aj tento rok bude hlavný program trhov tvoriť zábavná
súťaž pre tandemy rodičov a detí a vystúpenia senioriek
a žiakov MŠ a ZŠ. Pre tých, ktorí nemajú chuť súťažiť, bude
pripravená výtvarná dielňa. Dôležitým bodom programu je aj
odovzdanie ceny Osobnosť roka 2013.
Ak bude počasie priaznivé, v sobotu dopoludnia pozývajú
jablonovskí poľovníci všetky deti na vychádzku do lesa. Jej
cieľom je ozdobiť vianočný stromček pre lesné zvieratá, a tak
sa symbolicky podeliť a poďakovať prírode. Zvieratá poteší
slaninka, semiačka, kukurica, suchý chlieb aj ovocie.
Ktokoľvek, kto by mal záujem ponúknuť svoje výrobky,
nech sa prihlási do piatku 13.12. na Obecnom úrade. Predaj je
bezplatný, prihlásiť sa je nutné kvôli organizácii stolov. Organizátori všetkých srdečne súsedsky pozývajú.

Program
10:00 Vianočný stromček pre zvieratá / vychádzka
do lesa s poľovníkmi
13:00 Otvorenie trhov
13:30 Čas veselosti / vinše a piesne detí z MŠ a ZŠ

14:00 Vyhlásenie Osobnosti roka 2013
14:30 Vianočné koledy /spievajú seniorky z Klubu
dôchodcov
15:00 Rodinné čáry-máry / súťažný program pre
rodičov
- TEXT: ZF, FOTO: Maťo pástor - vlaňajšie trhy -

Kde zohnať stromček, med a oplátky
VLASTNORUČNE ZADOVÁŽENÝ STROMČEK
Vianočné stromčeky sa dajú legálne zaobstarať priamo
v našich lesoch. Na telefónnom čísle 034/795 42 55 sa treba
skontaktovať s Lesnou správou Vojenských Lesov, najideálnejší
čas je hneď okolo ôsmej ráno počas každého pracovného dňa.
Do lesa sa chodí v sprievode lesníka a spolu s ním si môžete
svoj stromček vybrať. Pretože v našich lesoch rastie prevažne
borovica, tak v ponuke sú len borovicové stromčeky v cene
do 2,5 m – 6,66 eur, nad 2,5m – 11,70 eur a čečina - 0,07
eur.
ŽIVÉ RYBY
V lokalite bývalého štátneho rybárstva v Stupave na Novej
ulici ( smer Borinka ) rybári chovajú rôzne druhy rýb. Za pri-

meranú cenu si tu máte možnosť zakúpiť, ako rybári hovoria
BIO- rybu, odchovanú na bio potrave. Predaj funguje v čase
od 8:00 – 18:00 hod v pracovných dňoch. V čase príprav novín
sa pohybovali ceny živej váhy rýb za 1 kg nasledovne : kapor
- 3,70 eur, pstruh – 7,00 eur, pstruh americký – 8,00 eur,
zubáč – 20,00 eur, tolstolobik – 2,60 eur, ale v ponuke sú aj
iné druhy. Kontakt na predajcu: 0903 947 621.
Zakúpiť živého kapra bude mať možnosť priamo v Jablonovom na Súsedských vianočných trhoch, v sobotu 14.12.2013.
VOŇAVÉ PODOMÁCKY ROBENÉ OPLÁTKY
Luxusné fajné oplátky alebo trubičky, ktoré by nemali
chýbať na žiadnom vianočnom stole si môžete objednať
u pána Pavlíčka na telefónnom čísle 0902 199 902, poprípade

osobne v dome číslo 404 a tento rok už aj u pani Kostkovej
na telefónnom čísle 034/77 87 273, číslo domu 133.
Okrem oplátok k vianočnému stolu patria aj zákusky
od výmyslu sveta a tie vám v Jablonovom upečie napríklad
milá pani Eva Pavlíčková. Objednávky sa pokúste dohodnúť
dostatočne vopred na telefónnom čísle 0902 488 857.
MED
Určite už mnoho z vás vie, že najlepší med v Jablonovom
vyrába pani Mária Sovičová. Kto ho ešte neokúsil, môže túto
dobrotu získať na čísle domu 181 v ktorúkoľvek sobotu.
- RED -

Jablonovské lucie
V Jablonovom sa narodil a vyrástol maliar Ján Želibský
(1907 – 1997). Na svojich maľbách zachytával aj ľudové
zvyky. Roku 1936 namaľoval obraz s názvom Lucie. Dve mladé
jablonovské devy z jeho rodiny sa nechali nahovoriť, aby mu
stáli ako modely. Želibského obraz rozpráva, čo sa v tento deň,
teda 13. decembra, dialo. Lucie chodievali vždy po dvoch.
Navštevovali domy v dedine a nosili so sebou krídlo z husi,
ktorým vymetali všetky kúty, aby z nich vyhnali zlých duchov. Boli oblečené do bielych šiat. Museli byť celé zahalené
a nesmelo im byť vidieť ani tvár. Pri návštevách domácností
museli byť úplne ticho, aby nikto nevedel, kto vlastne Lucia
je. Potomkovia Želibského Lucií dodnes žijú medzi nami
v Jablonovom a zaspomínali si aj na ďalší zvyk spojený
s týmto dňom. Na Luciu si mladé slobodné dievčatá na lístky
napísali chlapčenské mená a uložili ich pod vankúš. Každý deň
vytiahli jeden z nich a aké meno im na Štedrý deň ostalo, také
mal nosiť ich budúci muž. 			
– ROG –
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Ján Želibský: Na Luciu (SNG)
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Vianočné trhy

Klopkajúce topánky

V predvianočnom čase sme oslovili rodené Jabloňáčky, aby si s nami zaspomínali na Vianočné sviatky, ktoré prežívali ako deti.

VIANOČNÝ STROMČEK
Keď sme boli deti, vianočný stromček ozdobovali vždy naši
rodičia. Hovorili nám, že všetko, čo je na stromčeku, priniesol
Ježiško. Ja som tomu dlho aj verila. Takže ráno pred Štedrým
dňom bol už stromček vyzdobený. Keď som bola staršia,
pamätám sa, ako náš otec stromček vždycky dorábal a vkladal
halúzky tam, kde chýbali. Ako to vidíte aj dnes v reklame.
Stromček nám väčšinou dávala suseda, sesternica alebo
švagriná mojej mamy. Viseli na ňom veľké gule, zvončeky,
ktoré zvonili, a prskavky. Môj otec bol kormidelník na lodi
a z Rakúska nám nosieval všelijaké farebné žuvačky a cukríky,
ktoré sme tiež dávali na stromček. Robili sme si aj vlastné
vianočné ozdoby. Zo staniolu. Keď sme si kúpili sladkosť, dajme tomu čokoládu, staniolový obal sme vyhladili, dali sme ho
do štvorčekovej formičky a naplnili sme ho orechovou hmotou. To sme používali ako ozdoby. Na vrch sme dávali kopiju
aj hviezdu. Aj teraz ich stále mám. Na Štedrý večer sme sa
pri stromčeku vždy museli pomodliť. Za nás, za starých rodičov,
za zdravíčko, za zomrelých a toto dodržiavame doteraz. Dlho
som verila na zlaté prasiatko. Na Štedrý deň sme mávali len
slabší obed a pamätám sa, že pred večerou sme boli vždy
strašne hladní. Na večeru sme mali živého kapra, môj otec
ako námorník sa o to vedel veľmi dobre postarať. Jedávali
sme aj polievku z kapra, z hlavy a vnútorností a bez zeleniny,
pridala sa smotana. Robievali sme sušené hríby, namočili
sme ich a potom usmažili na cibuľke s vajíčkom. Piekli sme
kysnuté koláče, makovník a orechovník. Nepamätám sa, že by
deti na Vianoce obdarovávali rodičov. My sme dostávali praktické darčeky. Hrubé pančucháče, raz som dostala topánky
s podkovičkami, ktoré klopkali, dostávali sa aj galóty (nohavice vcelku aj so zvrškom), alebo detské knihy.
-M. K.VIANOČNÉ OBLÁTKY
Ako deti sme na Štedrý deň po večeri chodievali spievať
pod okná vianočné koledy. Chodievalo nás päť. Neboli to také
Vianoce ako teraz, dnes už nepočuť spev, ani deti nechodia
spievať. Vždy bolo plno snehu. Zakaždým sme dostali nejaké
jabĺčko, orech alebo desať halierov. Na druhý aj na tretí
sviatočný deň sme chodili do kostola. Pamätám sa, ako sme
išli po ulici, okolo terajšej pošty, a v každom dome voňala
kapusta a údené. Mávali sme vianočné oplátky. Ale vždy sme

ich najprv dávali domácim zvieratám, psíkovi, kravkám, až
potom sme ich jedli my. Boli to špeciálne oblátky s kúskom
zelenej petržlenovej vňate. Aj teraz to tak robím, oblátku najprv dostane môj pes.
-ŠTEFÁNIA MATÚŠKOVÁZAVESENÝ STROMČEK
Na Vianoce u nás stromček vždy visel nad stolom. Mali
sme drevenú povalu, na nej bol upevnený hák a na ňom visel
stromček. Na stromčeku sme mali napríklad jabĺčka, žiadne
elektrické sviečky. Na Vianoce sme večerali vždy tak o piatej,
šiestej. Nepamätám sa, že by sme jedli rybu, ale makové
pupáky, kapustnicu a upražené sušené hríby. Vtedy stačilo kilo
mäsa a všetci sme sa rozdelili, každý dostal kúštik. Pamätám
sa, ako si raz mužovi rodičia navarili kapustnicu a nechali ju
vonku vychladnúť. Keď sa vrátili z kostola, nebolo ani hrnca,
ani kapusty. Niekto si pochutil. Darčeky sa vtedy nedávali.
Veď z čoho by sa aj kúpili? Nebolo na to peňazí. Oplátky sme
vyrábali doma na šparhéte, teda na peci. Namiesto železnej
platne sa vložila forma a tam sme ich upiekli.
-FILOMÉNA BENČÚRIKOVÁ- SPRACOVALA: J. ROGUĽOVÁ -

v okolí

ŽUPNÉ VIANOCE V STUPAVE
Vianočné trhy s bohatým kultúrnym programom pre malých aj
veľkých. Pre deti je pripravené bábkové divadlo, vianočné tvorivé
dielne, zdobenie vianočného pečiva, pre dospelých výroba
vianočných ozdôb aj drobných darčekov. V rámci programu
vystúpia Devils, Stupavjánek, Stupavské materské školy, folklórny
súbor Studie.
Kultúrny dom a Sedliacky dvor/14.12.2013/ 8:00-21:00
VIANOČNÉ TRHY V PEZINKU
Vianočné trhy ponúkajú nielen predaj a nákup typického
vianočného tovaru (darčekov, vianočného pečiva, medu, kvetinových dekorácií, ľudovoumeleckých výrobkov) a občerstvenia, ale
aj kultúrny program, dobročinný bazár, betlehem a vianočný orloj. Snažia sa prispieť k vytvoreniu sviatočnej atmosféry v meste.
Radničné námestie / 13. - 15. decembra 2013
VIANOČNÁ ATMOSFÉRA V MODRE
Sladké dobroty, varené víno, punč a mnoho iných kulinárskych
špecialít prichádza do Modry ruka v ruke s časom Vianoc. Mesto
sa premení na vianočnú rozprávku, vzduchom sa bude šíriť vôňa
medu, ovocia a škorice. Pre návštevníkov Vianočných trhov je
na nádvorí Historickej radnice pripravený bohatý kultúrny
prog-ram. Stánky s kulinárskymi špecialitami, horúcimi
nápojmi, sladkosťami a vianočným tovarom budú umiestnené
i na Súkeníckej ulici a vo dvore Mestského centra sociálnych
služieb. Vinári otvoria svoje pivnice a reštaurácie ponúknu to
najlepšie zo svojej kuchyne. Atmosféru sviatkov budú dotvárať
tóny vianočných kolied i vystúpenie rôznych hudobných skupín,
divadiel a tanečníkov. Vianočný stromček ani tento rok nebude
určite chýbať. Tisícky žiariacich svetielok potešia azda každé
dieťa.
Nádvorie Historickej radnice, Súkennícka ulica a dvor Mestského
centra sociálnych služieb/ 13. - 14. decembra 2013
ZOHORSKÉ VIANOČNÉ TRHY
Rozvoniavať budú rôzne dobroty ako zabíjačkové výrobky
a špeciality, rozozvučia sa vianočné koledy a zároveň vás pani starostka pozýva na tradičný vianočný punč a vychutnanie vianočnej
atmosféry, nakúp darčekov a príjemný spoločný predvianočný
deň.
Kultúrny dom a Obchodná ulica/ 10. decembra 2013/od 8:00 do
13.00

Jablonovské deti v minulom storočí

- ZF, zdroj: webstránky miesta obcí-

Trošku iné trhy

Inšpirovať sa oplatí aj na akciách, ktoré v hlavnom meste už niekoľko rokov organizujú úspešné občianske združenia a prinášajú to najlepšie zo súčasnej tvorby mladých umelcov a kreatívnych ľudí.
Vybrali sme pre vás dve vynikajúce a overené, ponukou tovaru a celkovou atmosférou „trošku iné“ vianočné trhy:
URBAN MARKET WINTER EDITION
Urban Market je najvýraznejším a najväčším alternatívnym
podujatím na Slovensku zameraným na prezentáciu súčasnej
módy, kreatívnej, amatérskej ale aj profesionálnej tvorby,
dizajnu, streetartu a mladého umenia. Koná sa raz za štvrťrok
a od roku 2010 sa na ňom zúčastnilo veľa slovenských
a zahraničných módnych návrhárov, dizajnérov, kreatívcov,
handmade výrobcov a ich počet sa naďalej zväčšuje a škála
sa rozširuje. Okrem dizajnu a ručne ponúkaných originálnych
diel od autorov ponúkame možnosť zúčastniť sa workshopov,
prednášok, diskusií, koncertov, výstav či zhliadnúť streetart
a graffiti, vďaka čomu môžete zažiť a zžiť sa s kultúrou
na jednom mieste.
Tento rok sa jeho zimná edícia koná 6. – 8. decembra
v priestoroch Starej tržnice v Bratislave.
Zdroj: www.urbanmarket.sk.

RETRO BURZA V KC DUNAJ
Hľadáte originálne darčeky? Originálni hand-made
tvorcovia zo známeho internetového portálu SAShE.sk
vás zachránia. Kreatívni výmyselníci ponúknu prstene,
náušnice, brošne, náramky, odznaky, ale i starožitnosti a šaty.
Na vlastné oči uvidíte, že každý kus je jedinečný. Návštevníci
si budú môcť vyberať v desiatkach stánkov originálnych
výrobcov. Ponuka bude pestrá - od brošní, náušníc, čeleniek
cez oblečenie až po platne. Pestrú paletu hand-made tvorby
doplnia zdravé dobroty. V ponuke Soupy bude domáci chlieb
a koláče, quishe, mrkvová a makovo-čokoládová torta, taštičky
plnené slivkovým lekvárom a dva druhy polievok vhodných
aj pre celiatikov. Veggie už tradične prinesie chutné wrapy
a šaláty. Návštevníci si tiež môžu pochutnať na tradičných holandských wafličkách pečených priamo pred ich očami.
Zdroj: www.kcdunaj.sk
- ZF5
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Útulok je smutné miesto

Predsedníčka občianskeho združenia Majme srdce, Magdaléna Fülöpová, sa venuje pomoci psom a mačkám, ktoré sa ocitli na ulici alebo žijú v zlých podmienkach. Zabezpečujú im veterinárnu
starostlivosť, podporujú preventívnu kastráciu a v neposlednom rade hľadajú pre zvieratá majiteľov a obstarávajú karanténnu stanicu mesta Malacky.

Magdaléna Fülöpová

Ako vyzerajú vianočné sviatky medzi štvornohými
obyvateľmi v útulku?
Rada by som povedala, že dni Vianoc sú pre psíkov
výnimočné, ako pre väčšinu z nás, ale opak je pravdou. Útulky,
karanténne stanice sú smutným miestom a každý psík, ktorý
sa tam ocitol, bude za Vianoce považovať deň, kedy nájde
svoju novú rodinu. Samozrejme, aj počas Vianoc sú psíky
vyvenčené, dostanú dobrú teplú stravu a tiež pohladenie,
ale takto to u nás funguje počas celého roka.
Vo vašom zariadení sú nechcené i stratené zvieratá. Čo
odporúčate, aby sa čo najviac z nich dostalo k novým

alebo pôvodným majiteľom?
Každý zodpovedný majiteľ, ktorému záleží na tom,
aby sa psík v prípade straty vrátil čo najskôr domov, by ho mal
mať označeného. Mnoho ľudí sa vyhovára, že si psíka označiť
nemusí, lebo si naň dajú pozor. Ale človek nikdy nevie, čo sa
môže stať, kedy sa psík niečoho zľakne a odbehne. Najlepšiu
skúsenosť máme s čipovanými psíkmi. Ak je čip registrovaný,
veľmi ľahko sa dopátrame k majiteľovi, a tak psík za krátku
dobu spí vo svojom peliešku. Zo skúsenosti viem, že napr. lyssetka nestačí, často sa stratí a tak to nemá až taký význam
ako čip.

Ako môžeme psom pomôcť napríklad aj my?
Adopcie k novým majiteľom môžu niekedy chvíľku trvať.
Veľké plus je pre našich útulkáčskych psov takzv. dočasná
opatera, kedy si dobrovoľníci berú psíkov k sebe domov a tam
chlpáči čakajú na svoj nový domov. Psík sa socializuje, čo-to
sa naučí a my vieme záujemcom povedať, ako sa psík správa
v byte, prípadne k iným psom či mačkám. Nakoľko priestory,
ktoré obstarávame, patria mestu a nie nám, naše občianske
združenie sa zameriava práve na dočasnú opateru.
Viac info na. www.majmesrdce.sk
- TEXT: J. ROGUĽOVÁ , Foto: Magdaléna Fülöpová -

Zimné radovánky

Keď píšem tento článok, vonku fúka a po snehu zatiaľ niet ani stopy, ale pani Zima už určite stojí za dverami a čaká len na moment, kedy všetci zazimujeme záhrady a vymeníme letné pneumatiky
za zimné. Zimná príroda s čerstvo napadnutým snehom láka von zašantiť si na lyžiach a bežkách, pustiť sa dole kopcom na sánkach a na korčuliach oprášiť schopnosť udržať rovnováhu.
Lyže a lyžovanie
Historické zdroje sa líšia v odhade počtu rokov, kedy začali
ľudia používať prvých predchodcov dnešných lyží, údaje hovoria o 5000 rokoch p.n.l. V čom sú ale za jedno je účel a tvar.
Boli to v podstate drevené dosky, niekde potiahnuté kožou
alebo kožušinou a slúžili hlavne pri love zveri. Pripojenie
topánky k lyži bolo v začiatkoch rôzne, od špagátov, drôtov
a klincov až po vývoj prvého viazania nazvaného telemark.
Na začiatku sa jazdilo na veľmi dlhých lyžiach z kopca priamo
dole, bez otáčok a väčšina jázd bola ukončená pádom. Ako
objaviteľ alpského štýlu lyžovania je uvádzaný Nór Matthias
Zdarsky. Pri otáčkach zaviedol pluhový štýl a skrátil dĺžku
lyží kvôli ľahšiemu ovládaniu. Lyžovanie sa stalo postupne
veľmi populárnym športom a milovníci tohto športu prišli
s ďalšími vynálezmi a zlepšeniami, vďaka čomu dnes môžeme
zjazdovať, bežkovať, snowbordovať a skákať na lyžiach.
Sánky a sánkovanie
Podobne ako lyže, aj sane boli vymyslené za účelom uľahčiť
človeku prácu. Prvé názvy vznikali podľa materiálu, z ktorého
boli vyrábané, z krivého dreva, samorastu - krnáča. Krňačky,
krnohy, krnohe, krnaky, krnačky, krne sú nárečové názvy
v dedinách na Slovensku, kde sa organizujú dodnes preteky
na saniach. Krnohy sú celé z dreva a pohybujú sa na drevených
plazoch. Vraj k nám prišli z rakúskeho Tirolska s drevorubačmi,
ktorí si okrem drevorubačského náradia doniesli aj tieto
sane, ktoré používali na zvážanie dreva. A stali sa aj prvými
sánkami pre deti. V lete sa využívali aj na sťahovanie sena
z ťažko dostupných terénov. Dnes sa krnohy na dopravu materiálu používajú málo, stali sa však neoddeliteľnou súčasťou
6

folklórno - športových podujatí v rámci krnohových pretekov.
Sánky, ktoré používame dnes majú už aj kovové alebo plastové súčasti, pribudli boby a podritníky, ale stále sú zdrojom
veľkého potešenia, keď sa na nich spúšťame dolu kopcom.
Korčule a korčuľovanie
Prvé korčule, podobne ako lyže a sane, vznikli z praktickej
potreby pomôcť ľuďom ľahšie a rýchlejšie prekonať zamrznutú zem pri zabezpečovaní si potravy. Najprv to boli kosti
zospodu do hladka obrúsené s vyvŕtanými dierami na kožu,
ktorou sa priväzovali k nohe. Prehistorické korčule sa našli
v Nórsku, Švédsku, Holandsku, ale aj v okolí Zürišského jazera
a v močiaroch dnešného Londýna. Na Slovensku sú uložené
v piešťanskom Balneologickom múzeu. Používali sa aj
drevené, podobali sa na lyže, ale boli oveľa menšie a ľudia
si pri pohybe na nich pomáhali aj odrážaním palicami. Ani
pri nich sa však vývoj nezastavil a vďaka objaveniu železa,

postupne dostali dnešný tvar pohodlnej koženej alebo plastovej topánky a kovového noža. A aby mali ľudia zábavu aj keď
nenasneží, vymysleli v 18.storočí kolieskové korčule, vymenili
kovový nôž za kolieska a tie v 19.storočí dali do jedného radu
za sebou a boli na svete in-line korčule.
Takže keď napadne u nás sneh, nezabudnite sa ísť s deťmi
sánkovať na kopec na ihrisko, korčuľovať na blízke jazerá
medzi Jablonovým a Lozornom, na priehradu v Lozorne,
na rybník v Kuchyni alebo na zimné štadióny v Bratislave
a lyžovať na Pezinskú Babu. Urobte bežeckú stopu na tréningovom futbalovom ihrisku, na lúčke pod ihriskom alebo popod
les, okolo židovského cintorína až na priehradu do Lozorna
a tam sa napojte na lozorňanskú stopu. Bude tam, je tam
každý rok. A postavte s deťmi snehuliaka a guľujte sa, až kým
vám nezačnú zamŕzať prsty a potom rýchlo do tepla k bylinkovému čaju a koláču od mamy.
- JANA BARÁKOVÁ-

Krňačky, krnaky alebo krnohy

ROZHOVOR

Čítanie je skvelá a normálna vec
dokončenie rozhovoru z 1. strany

Môžu sa stať dlhodobými čitateľmi aj decká, ktorých
rodičia povedzme doma knihy bežne nečítajú?
Ak dieťa nemalo takýto „vklad“ od rodičov, pomôcť musí
učiteľ. Ten musí v škole vytvoriť priestor pre to, aby si dieťa
čítanie zamilovalo, aby malo možnosť naučiť sa čitateľské
zručnosti a učiteľ musí byť vzorom čitateľa – dieťa ho musí
vidieť čítať a vnímať, že učiteľ má čítanie rád.
Na svojich seminároch kladiete dôraz na schopnosť vôbec
prečítať a pochopiť písaný text. Teda nie na duševný,
ale veľmi prakticky rozmer čítania. Prečo?
Ak príliš zdôrazňujeme umelecké hodnoty literatúry,
logi-cky môže prísť otázka – a nedá sa bez nej bez problémov vyžiť? Veď vyžijeme bez baletu, bez Bacha, tak hádam aj
bez literatúry...no nie? Lenže ak otvoríme otázku – a vyžijeme
v pohode bez toho aby sme pochopili všetko, čo nám právnik
podstrčil v zmluve o predaji nášho domu? Čo keď tými malými
písmenkami na štvrtej strane na nás nachystal riadne zderstvo? Alebo čo keď to zderstvo malými písmenkami je v zmluve na úver v banke? A tu zrazu vidíme, že čítanie a pochopenie prečítaného je úplne praktickou zručnosťou, na to aby sme
mohli normálne fungovať v živote.

Dalo by sa povedať, že nie ste veľkým zástancom
učebníc. Viete si predstaviť, že by boli v školách úplne
nahradené „naozajstnými“ knihami?
Samozrejme. Učebnica je skôr pomôckou pre učiteľa (aby
vedel čo a kedy má učiť) než pre deti. S čítaním to má spoločné
málo. A také školy kde nepoužívajú učebnice už sú. Nie síce
u nás, ale v USA sú učebnice tak drahé, že niektoré školy sa
rozhodli vyučovať bez nich. Učiteľ si ku každej hodine nájde
vlastné materiály, knihy z knižnice atď. a učí bez učebníc.
Vďaka tomu sa deti naučia pracovať s knihami.
Vraj dospelácke knihy vás nudia. Prečo považujete za fascinujúce iba knihy pre deti?
Práve som dočítal ďalšie dospelácke dielo – Neil Gaiman:
Americkí bohovia – kritikou aj čitateľmi vyzdvihované
dielo a...opäť som sa nudil (smiech). Koľko rôznych svetov je
v detských knihách a koľko v dospeláckych? Zvíťazia detské
knihy. Koľko rôznych bytostí je v knihách – opäť zvíťazia
detské knihy... Jednoducho detská kniha pre tvorbu poskytuje

nepomerne viac možností. A navyše je mladá – má ledva 150
rokov, takže sa ešte stále prudko rozvíja – na rozdiel od dospeláckej, ktorá sa už kúštik „opakuje“.
Vaše kníhkupectvo je na slovenskom trhu naozaj mimoriadne. Je to akoby ste ponúkali na predaj svoju osobnú
knižnicu. Ako ste prišli práve na tento model – predávať
len tie knihy, ktoré ste sám prečítali?
Ja som si zamiloval detské knihy a postupne som si vytvoril zoznam kvalitných kníh. Pretože detská literatúra tak
ako všetko má aj svoje slabé, priemerné ale aj špičkové diela.
Po mojom dlhom „štúdiu“ som mal v rukách slušný prehľad
a zdalo sa mi dobré ho využiť pre iných. Videl som, že mnohí
rodičia sa v ponuke kníh pre deti nevedie zorientovať, pretože
ich je strašne veľa a sú rôznej kvality. Ale všetci chcú iba tie
„dobré“. Nikto nechce „zlú“ knihu. A tak som to skúsil – budem ponúkať iba to dobré.
Dnešný trh je zahltený rôznymi publikáciami pre deti
a mládež, mnohí rodičia aj deti sa v ponuke strácajú. Dobrá detská kniha sa na prvý pohľad rozozná asi ťažšie. Je
ale možné rozoznať určite „zlú“ detskú knihu?
Zvyčajne je farebne „prepálená“. Kontúry postáv sú
zjednodušené. V názve bude niečo ako: Rozprávočky pre malé
dobré detičky do postieľočky, či veselé rozprávočky na dobrú
nôcku. V takýchto knihách budú pravdepodobne samé známe
rozprávky, ale nanešťastie zjednodušené do nesmierne hlúpej
či nudnej podoby. Časť z nich má problém aj s pravopisom.

Zameriavam sa najmä na dve veci: V každej relácii predstavujem dve kvalitné knihy pre deti a po druhé – snažím sa
ukázať ako sa detská kniha mení. Aké nové, nečakané témy
prináša. Aké nové koncepcie detskej knihy existujú. Ako
sa mení ilustrácia a grafika knihy. Ako sa menia žánre. A to
všetko je zámerne cielené na dospelých – oni deťom knihy
nakupujú a preto je dobré, aby dospelí vedeli čo je skutočne
na detskom knižnom trhu to najzaujímavejšie.
Blížia sa Vianoce. Mohli by ste nám pod stromček
odporučiť pár naozaj dobrých detských kníh pre malých
aj väčších čitateľov?
Jojoj – tých kníh je strašne veľa. Ak máte deti vo veku 7
až 10 rokov, určite si pozrite knihu Úžasná cesta Barnabyho
Brocketa okolo sveta od Johna Boyna. Ak sa s deťmi chcete
dozvedieť niečo o histórii, pozriete si fantastickú Históriu
Európy od Renáty Fučíkovej. Veľmi ma pobavila kniha o roztomilých tučniakoch O ôsmej na arche od Ulricha Huba a Jörga
Mühla pre päť a viac ročné deti. Krásna pre úplne najmenších
je Nenásytná Húsenička od Erica Carla atď. atď.
-Zuza FerenczováFoto: Tibor Hujdič Mkrvička

V Čechách fungujú minimálne dve mimoriadne
vydavateľstvá, ktoré vydávajú knihy, z ktorých človeku
padá sánka na zem – Baobab a Meander. Existuje aj
u nás vydavateľstvo, ktoré by mohli byť pred rodiča aj
dieťa podobne ako tieto zárukou kvality?
Žiaľ nie. Je tu pár malilinkých, ktoré vydávajú 2-3 zaujímavé knihy do roka ako Slniečkovo ale z tých veľkých prichádza
do úvahy iba Slovart, ktorý ale má stratégiu ponúkať komerciu aj kvalitnú knihu spolu. Takže treba sa v jeho ponuke
zorientovávať, ale skvelé knihy najčastejšie nájdeme u nich.
Vo vysielaní Rádia Slovensko máte už stabilne každú
nedeľu ráno krátku reláciu Detská knižnica. Čo všetko sa
v nej môžeme dozvedieť? A pre koho je určená – pre deti
či pre dospelých?
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AKtívne jablonové

Brigáda zmenila školské ihrisko

Vonkajšia hracia plocha v školskom areáli dlhšiu dobu trpí na nedostatok finančných prostriedkov. Vízie, ako ju prispôsobiť potrebám žiakov školy aj škôlky existujú vo viacerých verziách – od naozaj
komplexných s existenciou kvalitného bežeckého okruhu a iných prvkov, potrebných na športový rozvoj a výuku, po skromnejšie varianty. Areál je už roky v čakacej dobe na vhodný grant, ktorý by
náročnú inováciu dokázal pokryť.
Tri desiatky aktívnych rodičov a pedagógov dokázali
za jednu októbrovú sobotu aspoň malý zázrak – finančne
nenáročné a ľudsky zvládnuteľné vylepšenie, ktoré aspoň
trošku zdvihlo úroveň hracích a športových možností dvora.
Z niekoľkých starých gúm vytvorili preliezačky, už osadené
staršie prvky dostali nový náter a okolo južného plota sa
vysadili tuje, ktoré by za pár rokov mohli poskytovať doposiaľ
chýbajúci tieň a chládok.
Celá akcia bola ľudsky príjemná a priateľsky pozitívna. Ostáva dúfať, že čas na „veľký zázrak“ je blízko a vhodný grant na
celkový redizajn sa naozaj nájde.
Vďaka patrí všetkým rodičom, ktorý obetovali svoj čas a um
alebo prispeli materiálne či finančne: Antalovci, Balogovci,
Belovičovci, Bilkovci, Blažíčkovci, Boškovičovci, Ďurišovci, Feriancovci, Gorčíkovci, Huťanovci, Klamovci, Kimličkovci, Kostkovci, Lízalovci, Masarovičovci, Martinkovičovci, Ondrovičovci,
Pástorovci, Smrekovci, Záreckí aj všetkým pedagógom MŠ a ZŠ
a ich rodinám a starostovi obce. Špeciálna vďaka patrí trpezlivosti pána Jurčáka a jeho bagra, bez ktorého by robota trvala
a bolela omnoho dlhšie a nesmiernej kreativite pána
Ondroviča, ktorý v spolupráci s ďalšími šikovnými chlapmi
vykúzlil v rohu dvora parádnu autentickú minizoo. A tiež
samotným deckám, z ktorých mnohé tiež aktívne priložili
ruky-nohy k robote.
- TEXT: ZF, FOTO: MAŤO PÁSTOR-
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Jds: čo sme robili v roku 2013

Jednota dôchodcov v Jablonovom má 61 členov a pracuje podľa schváleného plánu činnosti. V roku 2013 sa naši členovia i napriek nepriaznivému počasiu zúčastnili v mesiaci február Ženského
chmatu vo Vysokej pri Morave. Na okresných športových hrách v Lozorne, ktoré boli v mesiaci máj sa zúčastnilo 24 našich členov, z ktorých 9 úspešne repreznetovalo našu organizáciu v šporotových
disciplínach ako hod loptou do basketbalového koša, hod granátom na cieľ, štafeta v behu, hod loptičkou do vedra, beh s vajíčkom na lyžičke.
V spolupráci so starostom obce sme zorganizovali
a ukutočnili zájazd do rakúskeho Schlosshofu.
Pozreli sme si zámok a priľahlé záhrady. Zájazdu sa
zúčastnilo 40 dôchodcov z obce. Zájazdu do Šaštína na púti
seniorov sa zúčastnilo 33 dôchodcov. V Mesiaci úcty k starším
sme uskutočnili posedenie, na ktoré sme si navarili guláš
a napiekli zákusky ku káve, rok ukončíme katarínskym
posedením pri hudbe a speve. Naša organizácia má v patronáte park pri kostole, preto sme zorganizovali brigádu
na vyčistenie parku od napadaného lístia. Naše členky sa
celoročne starajú o kvetiny v tejto časti parku. Okrem týchto
akcií naši členovia besedovali s pracovníčkami Poštovej banky
o možnostiach výhodného sporenia pre seniorov, aktívne

sme prispeli na Jablkové hodovanie tým, že našich 9 členiek
napieklo koláče, ktoré sme na akcii predávali. Zúčastnili sme
sa besedy a prednášky o ochrane proti „šmejdom“, naša členka
Anna Masarovičová úspešne reprezentovala okres Malacky
na krajských a regionálnych športových hrách. Dve členky
našej organizácie dostali zľavnené liečebné poukazy. Nezabúdame ani na jubilujúcich členov, ktorých potešíme kytičkou
kvetov.
Účasť členov, či už na schôzdach alebo jednotlivých akciách
je veľmi dobrá, za čo im patrí poďakovanie. Pani Mária Mackovýchová, naša členka zložila znelku, ktorú si na schôdzach
spievame.

Jabloňovský klub,to je Bože klub,
v nem sa schádzame a prebírame
jak nezestarnút.
Ked sa zejdeme, dáme kávičku
a občas si tam též zaspívame
pjeknú pjesničku.
Naša šéfová, dobré srdce má
obstará kde co, vybaví neco
tá je šikovná.
Sú tam masáže, to nám pomože
ked bolí chrbet, kolená , nohy,
to nás rozhýbe.
Naše klubistky, sú usilovné
upečú šišky, zákusky, koláč,
ked je potrebné.
Náš pán starosta, i ked nemá čas
dva aj tri ráze v každučkem roku
dojde medzi nás.
Tak tu žijeme, máme sa rádi
aj ked sa sem tam v klubje zamračí
nic to nevadí.
nic to nevadí.
Až dojdete k nám, zastavte sa tam
je tam zábava, dobrá nálada,
pozývame vás.
- EMÍLIA PROKOPOVÁ, PREDSEDNÍČKA JDS JABLONOVÉ-

Zbierame staré
fotografie
Výlet do Schlosshofu

užitočné jablonové

Od januára sú pre chodcov povinné reflexné prvky

Nová novela Cestného zákona, ktorá už vstúpila do platnosti, prináša povinnosť nosiť chodcom reflexné prvky aj na územiach
obcí, ak kráčajú za zníženej viditeľnosti po krajnici. V našej obci budete podľa zákona musieť nosiť buď reflexnú vestu alebo pásik na
oblečení, aj ak pôjdete do obchodu alebo na návštevu k susedovi.
Ministerstvo vnútra túto novelizáciu odôvodňuje tým, že sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Od západu slnka po
je píliš veľa smrteľných nehôd, keď vodič vozidla zrazí chodca, východ slnka a za zníženej viditeľnosti, musí mať chodec idúci
lebo ho prehliadol. A stáva sa to najmä v obciach, keď sa chod- po vozovke alebo okraji vozovky, v obci aj mimo obce, na sebe
ci pohybujú po kraji vozovky v tmavom oblečení a na tmavom viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev, tak aby ho videli vodiči prichádzajúci z opozadí, kedy sú pre šoférov prakticky neviditeľní.
Novela zákona hovorí, že: „...chodci smú ísť po krajnici boch strán. Táto povinnosť neplatí pri priečnom prechádzaní voalebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä zovky na riadených priechodoch pre chodcov ani na osvetlených
za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia a neriadených priechodoch pre chodcov.“
Za nedodržanie zákona hrozí pokuta 60 EUR.
alebo neobmedzia cestnú premávku. To neplatí pre osoby, ktoré
sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach,
- I. Fodorovákorčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré

V Jablonovom vytvárame zbierku starých fotografií, ktoré sa
týkajú našej obce a dokumentujú, ako sa tu žilo v minulosti. Ide
o fotky z rodinného, pracovného života, spoločenských a cirkevných udalostí, vojnové zábery aj momentky z bežného života.
Prosím obyvateľov o zapožičanie starých fotiek s presným
alebo aspoň približným rokom ich vzniku alebo popisu
udalostí, ktoré zachytávajú. Fotky budú oskenované, zdokumentované a vrátia sa majiteľom. Zároveň ďakujem
všetkým, ktorí už prispeli do jablonovskej fotografickej
zbierky. Kontakt: obecný úrad u pani Ireny Fodorovej, mail:
jarogul@centrum.sk alebo na telefónnom čísle 0908 891 495.
Ďakujem.
- J. ROGUĽOVÁ, HISTORIČKAFOTO: Súčasťou Jablonovskej zbierky je aj táto unikátna fotografia. Zachytáva pobyt nemeckého vojska v Jablonovom
za druhej svetovej vojny.

Nominácie na osobnosť roka

Tento rok občania našej obce odovzdaním svojho hlasu
nominovali na Cenu Osobnosť roka až päť Jabloňákov,
ktorých prácu a charakter pokladajú za výnimočný, alebo
pre našu obec reprezentatívny v širšom kontexte. Nominovaní sú: Miroslava Antolíková za založenie a úspešné
líderstvo DFS Jabúčko, Žofia Boškovičová za reprezentáciu
obce a šírenie pozitívneho a zdravého prístupu k životu,
Pavel Pavlíček za neúnavnú prácu v oblasti chovateľstva

a propagáciu Jablonového v tomto obore, Emília Prokopová za dlhoročnú prácu v prospech obce a občanov
a aktívne vedenie JDS a Marián Tóth za rozvoj športu
v obci (mená sú uvedené v abecednom poradí). Plaketa
bude víťazovi hlasovania odovzdaná počas programu
Vianočných trhov.
- RED9

jablonové young

Školsko – obecný ples netradične:
funny fellows a atmosféra rokov 30-tych
Vo fašiangovom období sa môžu Jablonáci tešiť
na netradičný ples. V sobotu 1. marca 2014 sa v našom
Kultúrnom dome uskutoční 2. ročník dobročinného plesu,
ktorý organizuje Obecný úrad, Základná aj Materská škola.
Organizátori sa tento rok rozhodli ísť cestou udalosti,
ktorá bude mať špecifickú atmosféru. Tradícia kostýmových
plesov, kde sa dospelí vybláznia v šatách rôznych období,
je dnes bežná a nadväzuje na maškarné plesy, ktoré sa
konávali kedysi. Tento náš bude orientovaný „gangsterské“
obdobie 20 - 30 rokov, kedy sa k nám z Ameriky dostal
swing a blues, noci boli dlhé a horúce a povojnové časy
stále nebezpečné. Dámy nosili krátke vlasy, strapcové šaty
a dlhé cigaretové špičky a páni obleky s prúžkom, motýliky a klobúky či cylindre vrazené do čela. Bola prohibícia
a samozrejme, o to viac sa popíjalo a hralo a tancovalo –
swing, ragtime, shim sham a boogie woogie. Hudbu doby
minulej príde do Jablonového oživiť na Slovensku ojedinelé hudobné zoskupenie Funny Fellows, ktoré hrá tzv. old
time muzic rôznych národností.
Kapelník Roman Fedér sľúbil, že všetkých naučí old time
tance aj tancovať a keby nám to predsa len nešlo, v zálohe
bude aj známy bratislavský DJ Leone. Podstatou celej veci
je dobrá zábava, dobový dress code nie je povinný, stačí
náznak niečoho, čo má daný štýl. Lístky na ples sa budú
dať od januára zakúpiť na Obecnom úrade.
- ZF-

Funny Fellows

Dobová inšpirácia pre dámy ja pre pánov 20 - tich a 30- tich rokov
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3. miesto pre a mužstvo

Posledným kolom, ktoré sme odohrali 10.11.2013 vo Viničnom, sa skončilo účinkovanie nášho A mužstva v prvej polovici jesennej
časti sezóny 2013/2014.
Obsadili sme 3. miesto, so štvorbodovou stratou na vedúce
mužstvo z Jablonca. Naša bilancia je nasledovná: 13 zápasov,
8 výhier, 1 remíza a 4 prehry, 25 bodov a skóre 31:17.
V posledných 4 zápasoch sme mali bilanciu 2 výhry a 2
prehry, pričom sme prehrali na súperových ihriskách s tímami, ktoré skončili po jesennej časti v tabuľke pred nami, čiže
na prvom a druhom mieste.
Jablonové – Kostolište, 2:0 ( 1:0 )
Tóth, Hon
Jablonec - Jablonové, 2:0 ( 1:0 )
Jablonové –Gajary, 6:2 ( 4:0 )
Tóth 2, Hon 2, Mackových, Andrisek
Viničné - Jablonové, 2:1 ( 2:0 )
Hon
Záverečné hodnotenie súťaže spojené s posedením
a záverečným tréningom v tomto roku sme naplánovali

na 22.11.2013. Týmto dňom dostanú chlapci „ futbalovú dovolenku“ do 14. 01. 2014, aby si poriadne oddýchli a načerpali
veľa nových síl do náročných bojov v jarnej časti. Sme len
v polovici svojich cieľov, ktoré sme si pred sezónou naplánovali
a pevne verím, že tvrdou prípravou, udržaním a samozrejme
aj doplnením kádra, budeme robiť radosť našim fanúšikom aj
naďalej.
Záverom by som chcel aj touto cestou popriať k životnému
jubileu 50 rokov všetko najlepšie, veľa zdravia, pokoja a pevných nervov s futbalistami našej prezidentke Janke Jurnej.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek činnosťou podieľali na chode FK
Jablonové, aj našim fanúšikom ďakujem za pomoc a podporu
a prajem milostiplné prežitie vianočných sviatkov a úspešný
rok 2014.
-MARIAN TÓTH, TRÉNER FK JABLONOVÉ-

Bilancia žiakov

Hráči starších žiakov ukončili jesennú časť sezóny 2013/14 s najťažším súperom z Malaciek vysokou prehrou, pod ktorú sa podpísala aj neúčasť starších hráčov na zápase.
S bilanciou 1 víťazstvo a 12 prehier sme sa umiestnili
na 13 priečke. Aj napriek nepriaznivej bilancii je z hráčov cítiť
nadšenie pre futbal. Preto chceme trénovať aj cez zimu pokiaľ
nám to počasie a zdravie dovolí. Pre veľký vekový rozdiel si
hráčov rozdelíme na starších a mladších a prispôsobíme
im tréningy. Veríme že celá zimná príprava sa prejaví na jar
v lepšej hre.
Na konci sezóny sa chcem poďakovať v mene trénerov
a hráčov všetkým rodičom, sponzorom a funkcionárom klubu
za čas, námahu a financie ktoré investovali do mladých
hráčov. Keďže sa blíži najkrajší sviatok v roku, pokojné prežitie

Vianočný ping-pong
turnaj

Obecný úrad pozýva všetkých na tradičný Stolnotenisový
turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 29.12.2013
v sále Domu kultúry.
Hlavný rozhodcovia: Rudolf Uhliarik a Marian Tóth
Termín: nedeľa 29.12.2013
Začiatok:11:00, prezentácia hráčov do 10:30
Ukončenie: podľa počtu prihlásených hráčov
Miesto konania: sála DK
Účastníci: prihlásení hráči od 15 rokov
Prihlasovanie:
na OcÚ Jablonové alebo na maily:
starosta@obecjablonove.sk, marian23.toth@gmail.com
do10-tej hodiny v deň konania turnaja
Hrací systém: hrá sa KO systém, na 2 víťazné sety do 11
Pravidlá: hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu.
Každý hráč by si mal priniesť vlastnú raketu, prezúvky
a športovú výstroj.
Traja najlepší hráči budú odmenení vecnými cenami, ktoré
venuje OU Jablonové.
- OCÚ-

vianočných sviatkov a veľa zdravia do Nového roku svojim
fanúšikom prajú starší žiaci FK Jablonové.
-P.FLIMEL, TRÉNER ST. ŽIAKOV FK JABLONOVÉFoto: Horný rad z ľava: M. Pavlíček, P. Bálent, S. Shehata,
K. Jánoš, F. Suchánek, Š. Švejda, tréner P. Flimel, stredný rad:
Z. Štvrtecký, S. Korec, S. Jankových, S. Škoda, A. Zeman, M. Vajo,
T. Bálent, dolný rad: A. Polakovič, Š. Czápay, S. Jánoš, P. Lízala,
M. Vranský, na fotke chýbajú: tréner R. Uhliarik, M. Galanský,
D. Vagai, K. Vagai, D. Cvečka, A. Hoffmann.

Reštaurácia u Melónka
vás pozýva na

SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU
31.12. 2013 od 20:00 h. /Dom Kultúry/
vstupné 17 EUR
HUDBA: HURAJ Z LOZORNA DJ Z TRNAVY
V CENE: Večera formou švédskych stolov/
polnočný prípitok/
kapustnica alebo guláš.
Lístky si môžete zakúpiť
v priestoroch reštaurácie.
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