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ROZHOVOR
Lesnú správu štátneho podniku
Vojenských lesov a majetkov SR
v Jablonovom v súčasnosti vedie Ing.
Ivan Schlosser, ktorý u nás celkovo
pracuje už 14 rokov. Jeho pracovné zameranie je aj jeho koníčkom a dedí sa
v rodine niekoľko generácií, už jeho
prastarý otec bol revírnikom u grófa
Pálffyho. Keďže apríl je mesiacom lesov, náš rozhovor sa týka práve lesov
okolo našej obce.

Viete, kto sa stará
o lesy v katastri našej
obce?

Zo zákona o lesoch č.32/2005 vyplýva,
že z hľadiska účelu rozdeľujeme lesy
na ochranné, lesy osobitného určenia
a hospodárske. Aké sú tie „naše“ lesy?
My spravujeme 90% lesov osobitného určenia, zvyšok sú hospodárske
lesy. Ale bez ohľadu na účel, hlavným
cieľom je zachovanie, zveľaďovanie
a ochrana lesov za vytvorenia ekonoických podmienok na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch. V súlade s naším
Programom starostlivosti o lesy.
O ktoré lesy v okolí obce sa Lesná správa Jablonové vlastne stará?
Naša Lesná správa patrí pod štátny
podnik Vojenských lesov a majetkov
SR a staráme sa vlastne o všetky lesy
v katastri obce, vojenské a aj urbárne.
Aké je drevinové zloženie lesov okolo
Jablonového?
Prevažne sú to buky, duby, smreky,
javory a hraby a túto skladbu sa snažíme
aj udržať a rast nežiadaných drevín ako
breza a agát regulujeme.

pokračovanie rozhovoru na str. 5

Čítam Jablonovské noviny
Samolepka Čítam Jablonovské noviny, ktorú
by ste mali dostať pripnutú k tomuto číslu
novín, by mala vyriešiť problém so sťažnosťami
s ich doručovaním.
Sčítali sme všetky domácnosti v obci, opätovne sme zvýšili počet výtlačkov a naozaj
veríme, že samolepka pomôže, aby sa dostali
do každej domácnosti, ktorá má o noviny záujem.
Samolepku je nutné vylepiť na viditeľné
miesto, vhodné na doručenie novín -

na schránku, na bránu, na dvere a pod.
Jablonovské noviny sa budú od budúceho čísla
roznášať IBA do domov a bytov, označených samolepkou. Noviny budú doručované aj do domácností, ktoré nemajú schránku, aj pre obyvateľov
bez trvalého pobytu, dokonca aj pre obyvateľov,
ktorí prípadne bývajú v stavebne neukončených
domoch, ak budú ich obydlia označené samolepkou. Ak ste noviny alebo samolepku nedostali,
môžete si ju vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
-RED-

1

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Prezidentské voľby v Jablonovom
V prvom kole prezidentských volieb hlasovalo v našej obci 481 z 1002 oprávnených
voličov, 6 hlasov bolo neplatných, čo predstavuje 48% účasť. Prvé kolo volieb skončilo
v Jablonovom s nasledovným výsledkom:

Andrej Kiska, nezávislý: 151 (31,78%)
Róbert Fico, Smer: 122 (25,68%)
Radoslav Prochádzka, nezávislý:
105 (22,10 %)
Milan Kňažko, nezávislý: 61 (12,84%)
Pavol Hrušovský, KDH, SDKÚ, Most:
17 (3,57 %)
Helena Mezenská, nezávislá: 11 (2,31 %)
Gyula Bárdos, SMK: 1 /(0,21 %)
Jozef Behýl, nezávislý: 1 (0,21%)
Ján Čarnogurský, nezávislý: 1 (0,21%)

Viliam Fischer, nezávislý: 1 (0,21%)
Ján Jurišta, KSS: 2 (0,42%)
Milan Melník, nezávislý: 2 (0,42 %)
Stanislav Martinčko, KOS: 0
Jozef Šimko, SMS: 0
Do druhého kola postúpili kandidáti Andrej Kiska a Róbert Fico, výsledky 2. kola
budú známe až po uzávierke novín.
- RED, ZDROJ DÁT: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR -

Brigáda “Čistý chotár”
Naša obec, v spolupráci s miestnym poľovným združením a základnou školou,
tento rok organizuje už 3. ročník brigády Čistý chotár, iniciovanú združením MAS
Podhoran.

Anketa k názvu
Sviatkov Pomoravia
V minulom čísle našich novín bola
vyhlásená anketa ohľadom možnej
zmeny názvu najvýznamnejšej
kultúrnej udalosti našej obce – Sviatkov Pomoravia.
Na výzvu reagovalo písomne 31
občanov, z toho 17 hlasovalo za zmenu
názvu na Jablonovské slávnosti, 8 hlasov bolo za zachovanie pôvodného názvu, 2 hlasy za Jabuoňácke dzedzinské
suávnosci, 2 hlasy za Obecné slávnosti,
1 hlas za Slávnosti Pomoravia a 1 za
Jablonovské letné slávnosti.
V internetovom hlasovaní prišlo
244 klikov, ale vyhlasovateľ ankety,
teda Obecný úrad a Kultúrna komisia,
považuje jeho objektivitu za otáznu,
pretože z dvoch počítačov bolo odklikaných cez 160 hlasov, pričom asi nie
je celkom možné, aby v jednej domácnosti žilo až 160 občanov s individuálnym názorom. Do uzávierky novín bolo
192 hlasov z týchto počítačov za zachovanie názvu Sviatky Pomoravia, 49 za
zmenu na Jablonovské slávnosti a 3 za
Jabuoňácke dzedzinské suávnosci.
Názor občanov vyhodnotí Kultúrna
komisia a o záverečnom rozhodnutí vás
budeme informovať.
-RED-

Jarný veľkoobjemový
zber odpadu
V dňoch 22. – 24. apríla 2014 budú
v našej obci pristavené kontajnery na
jarný zber veľkoobjemového odpadu.
Päť kontajnerov bude rozmiestnených
v lokalitách železničnej stanice, pri
ihrisku, v Sarve, pri Základnej škole
a na tzv. Novej ulici. Kontajnery sú
určené na všetok veľkoobjemový odpad
z domácnosti. Žiadame občanov, aby do
kontajnerov NEHÁDZALI stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad ani
elektrospotrebiče a bežný komunálny
odpad. Takisto je nutné udržiavať okolie kontajnerov v čistote, odpad patrí do
nich, nie do ich okolia.
-IRENA FODOROVÁ-

Vítaní sú všetci, ktorí si nájdu čas
a záleží im na prostredí v ktorom žijeme.
Sústredíme sa obvyklé miesta tvorby
čiernych skládok. Plánujeme prejsť celý
chotár od lozorňanskej strany až po perneckú, poľné cesty a jarky. Obec ako
každý rok zabezpečí mechy, rukavice
a občerstvenie. Uvítame každý návrh ako
pomôcť priebehu brigády technikou alebo
materiálne.
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Keďže brigáda má súťažný charakter,
obce zo združenia MAS Podhoran súťažia
vo váhe nazbieraného odpadu, v počte
účastníkov a veľkosti vyčistenej plochy.
Veríme, že aj tento rok sa do brigády
zapojí čo najviac dobrovoľníkov. Vopred
ďakujeme za pomoc a podporu.
Zraz dobrovoľníkov bude v sobotu
5.4.2014 o 8:30 pri Obecnom úrade.
- O. UHLIARIK-

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Čo sa deje pred Obecným úradom?
Občania si určite všimli stavebné práce v priestore pred Kultúrnym domom/ Obecným úradom. Ide o budovanie oplotenia centrálnej časti obce od susediaceho pozemku ako predpríprava na už avizovanú revitalizáciu centra obce.
Obec získala finančné prostriedky
z Operačného programu Bratislavský kraj
na rekonštrukciu centra obce. Súčasťou
výstavby budú najmä spevnené plochy
v celkovom rozsahu 840m² zámkovej
dlažby a 150m² nového asfaltového krytu,
sadové úpravy formou výsadby nových
stromov, okrasných drevín a nových
trávnatých plôch. Pribudne nová krytá

zástavka autobusu, nové lampy na priestor
pred kultúrnym domom a do parku. Vznikne
kultúrny a čistý priestor centra obce.
Niektorí hovoria či nepotrebujeme niečo
iné, dôležitejšie. V tomto smere je každému
jasné, že kanalizácia je prednejšia. Keby
sme sa mali rozhodovať medzi kanalizáciou
a rekonštrukciou námestia, určite by sme si
vybrali kanalizáciu. Ale takúto voľbu sme

nemali. Jednoducho povedané v tomto
prípade išlo o výzvu presne zameranú len
na revitalizáciu obcí a my sme radi, že náš
projekt uspel a bol vybraný a budeme môcť
z európskych peňazí vybudovať obecné
viacúčelové námestie. Prosíme o toleranciu nepohodlia, ktoré bude dočasne (2 mesiace) spôsobené stavebnou činnosťou.
- ONDREJ UHLIARIK-

Výrez nákresu revitalizácie centra obce, celý nákres vo farebnom prevedení bude umiestnený na Obecnom úrade.
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základná a materská škola informuje

Týždeň sociálno-finančnej gramotnosti
Štvrtáci našej školy boli súčasťou
projektu Týždňa rozvoja sociálnofinančnej gramotnosti, ktorý prebiehal od 11.-17. marca 2014 vo viacerých
organizáciách. Ide o aktivity projektu
Škola rodinných financií, ktoré organizuje Nadácia pre deti Slovenska spolu
so svojimi partnermi v rámci medzinárodnej iniciatívy Global Money
Week.
V pondelok sa venovali téme Ako
byť s peniazmi kamarát, v ktorej diskutovali o základných ľudských hodnotách a potrebách ľudí. Zhodli sa, že
peniaze sú veľmi dôležité, no zdravie,
priateľstvo, ľudskosť a rodinu postavili na prednejšie priečky vo svojom
živote. Zhodli sa v tom, že by radšej
vyrastali v rodine s nižším príjmom, ale
v rodine, kde deti s rodičmi trávia veľa
spoločného času hrami, rozhovormi.
V utorok riešili tému Bez práce nie sú
koláče. Rozhovorili sa o svojich cieľoch,
čím by chceli byť v dospelosti, osvojili
si pojmy ako mzda, vreckové, starobný dôchodok a snažili sa naplánovať
rozpočet
svojho
vreckového.
Tí
uvedomelejší nezabudli na sporenie.
V stredu priložili ruku k dielu a upiekli koláč. Vyčíslili náklady na upečenie
koláča, porovnali ho s koláčom kupovaným. Vyčíslili rozdiel a plánovali

použitie zisku. Nakoniec sa dohodli, že koláč
nepredajú.
Vo štvrtok si pozvali svojich rodičov
a starých rodičov a zahrali si hru Hospodárenie v rodine. Diskutovali o tom, aké sú
možnosti detí získať peniaze dnes a ako deti
získavali peniaze voľakedy. Napríklad sme
sa dozvedeli, že rodičia našich detí zbierali

Mám básničku na jazýčku
Dňa 19.marca 2014 sa konala okresná
prehliadka „Mám básničku na jazýčku“
v recitácii poézie a prózy v Materskej škole
Hviezdoslavova ul., Malacky. Recitačnej
prehliadky sa zúčastnilo 19 detí z materských škôl okresu Malacky.
Našu materskú školu zastupovali tento

školský rok chlapci Martin ONDROVIČ
s veršovanou prózou „DEDKOVA REPA“
a Nikolaj PAVLÍČEK s básňou „KARATE NA BLATE“. Všetci prítomní strávili
príjemné popoludnie a za svoju snahu boli
odmenení diplomom.

- E. HARAMIOVÁ A S. MORÁVKOVÁ -

Schránky na rodičovskú
spätnú väzbu
Radi by sme zistili od rodičov a možno aj detí a žiakov našej základnej školy a materskej školy úroveň spokojnosti s týmito našimi školskými zariadeniami.
Rodičia, deti ale aj pedagógovia môžu
anonymne alebo neanonymne vyjadrovať
svoj názor a podnety na pedagogický
proces, prevádzku, stravu a technické
zabezpečenie výchovy a výučby v Jablonovom. Písomné podnety bude možné
vhodiť do schránok umiestnených od
začiatku apríla v školskej a škôlkárskej šatni.
Schránky budú pravidelne kontrolované
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a podnety vyhodnocované komisiou
školstva pri obecnom zastupiteľstve.
- ONDREJ UHLIARIK-

slimáky a odovzdávali ich do výkupu.
Skvelú atmosféru doplnil žiakmi upečený
koláč.
V piatok Svetový týždeň peňazí ukončili
krátkou diskusiou s dôchodcami v Seniorville Jablonové a spoločnou rolážou prefotených bankoviek.
- P. Škoda-

Zúbkové pramene
Tento rok prebieha už 60. ročník
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
„Zúbkove pramene“.
Do školského kola súťaže, ktoré sa
konalo 21. februára postúpilo 17 žiakov
z triednych kôl.
Z tejto silnej konkurencie porota
vybrala troch žiakov, ktorí nás reprezentovali v obvodnom kole v Stupave
14. marca takto: v prvej kategórii
(1.-3. ročník) Lucia Bianca Kostolanská
(1. ročník) a Filip Tóth (2. ročník), Andrej Zeman (4. ročník) súťažil v druhej
kategórií (4.-6. ročník).
Najväčší úspech dosiahol Filip Tóth,
ktorý sa vo svoje kategórií umiestnil na
druhom mieste. Blahoželáme všetkým
účastníkom súťaže, ďakujeme žiakom
za neoceniteľnú reprezentáciu našej
školy, učiteľom za prípravu žiakov
a rodičom za podporu a pomoc pri
učení textov.
- PAVOL ŠKODA-

ROZHOVOR

Viete, kto sa stará o lesy v katastri našej obce?
pokračovanie rozhovoru zo str. 1

Pred pár rokmi, keď som sa vracala
z práce domov, tešila som sa na pohľad
na zalesnené hrebene nad dedinou. Teraz
sa mi zdajú na niektorých miestach preriedené. Ako je regulovaný ich výrub?
Hospodársky spôsob výrubov, ktorý
aplikujeme v prevažnej väčšine nami
spravovaných lesov je podrastový, teda
postupný výrub s prirodzeným zmladením pod clonou obnovených lesných porastov. Len borovicové lesy sa vyrubujú
holorubne, čo vyplýva z ich potreby mať
viac slnka na rast. Výrub a obnovenie
lesa robíme v súlade so zákonom a pod
drobnohľadom a kontrolou štátnych
orgánov a vlastníkov lesa. Produkčný
cyklus bučiny je minimálne 80 rokov, takže
buk, ktorý lesník zasadí, nevyrúbe.
Tohto roku sme nevideli tak veľa zvery

okolo ciest v zimných mesiacoch, bolo to
relatívne teplou zimou, alebo klesol jej
stav?
Stav zvery je regulovaný a dodržujú sa
normy podľa úživnosti. Kontrolujeme aj
zdravotný stav zvery a momentálne sa
nám javí ako uspokojivý. V prípade, že sa
stretneme s uhynutými zvieratami, kde je
príčinou nejaká choroba, musíme zasiahnuť.
Podávame lieky a vitamínové prípravky.
Je to však komplikovanejšie ako s chorými
domácimi zvieratami, lebo zabezpečiť rovnomerné dávkovanie pre každé zviera sa nedá.
Na web stránke vojenských lesov máte okienko Lesná pedagogika. Sú tam spomínané
aktivity ako Detská lesnícka univerzita vo
Zvolene, semináre pre lesných pedagógov,
tipy na lesné vychádzky. Môžu sa aj naše
deti zúčastniť podobných projektov?
Radi ich privítame na každoročných lesníckych dňoch, ktoré organizujeme na

Lesná správa Jablonové

Železnej studienke v Bratislave. Hravou
formou deťom približujeme les a jeho
tajomstvá.
Párkrát sa nám stalo pri prechádzke po
lese, že sme zahliadli divú sviňu. Máme
sa obávať útoku?
Pokiaľ sa nedostanete medzi matku
a mladé a pomaly odídete preč, mal by vás
diviak nechať na pokoji. Nepamätám si,
že by nám niekto nahlásil útok diviaka za
posledné roky.
Pracujú na Lesnej správe aj obyvatelia Jablonového? Je táto práca prioritne
mužská?
Áno, máme tu ľudí z Jablonového, ale
situácia je iná oproti obdobiu, kedy tu bolo
zamestnaných až 80% ľudí z obce. Zmena
nastala, keď zamestnanci prechádzali na
živnosť, vtedy veľa ľudí odišlo. Pracujú tu
hlavne muži, ženy prichádzajú na brigádu,
keď sadíme nové stromčeky. U THP pracovníkov sa vyžaduje lesnícke vzdelanie
minimálne stredoškolského stupňa.
Na Vianoce si mohli obyvatelia na Lesnej
správe kúpiť živé vianočné stromčeky. Dá
sa zakúpiť aj palivové drevo?
Áno, dá sa a obyvatelia obce túto
možnosť aj využívajú. Aj napriek tomu,
že si ho ľudia musia narezať, odviezť a po
sebe aj upratať, je oň veľký záujem kvôli
výhodnej cene.
Les je ne rekreačné účely podľa mňa ako
stvorený. Ale radi vidíte ľudí v lese?
Pokiaľ ľudia nerobia hluk, nenechávajú
po sebe odpadky a nejazdia do lesa motorovými vozidlami, čo už je kvalifikované
podľa zákona ako trestný čin, tak áno.
Ale choďte sa pozrieť k vstupom do lesa,
hlavne v okolí rámp. Sú plné odpadkov.
Nechápem prečo si ľudia fľaše po vypití alebo papiere, ktoré donesú so sebou, aj neodnesú. Privítali by sme brigádu na vyčistenie
od odpadkov a vieme zabezpečiť odvoz
vriec s týmto odpadom. A ľudia nesmú
zabúdať, že vojenské lesy majú priestorové
obmedzenia a časové vymedzenia vstupu
do lesa. Pri dodržiavaní týchto zásad sú
ľudia v lese vítaní.
- JANA BARÁKOVÁ-

šport

Tréningy pre deti a žiakov
FK Jablonové trénuje svoje žiacke družstvo týždenne v utorky a piatky od 17:00
do 18:00 na futbalovom ihrisku. Tréningy sú prioritne určené pre starších žiakov, ale
srdečne vítaní sú všetci záujemcovia z radov žiakov a menších detí.
- FK Jablonové-
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jarné jablonové

Pozvánka: Jarný rodinný guláš
Detičky, mamičky a oteckovia, zaznačte
si do kalendára dôležitú sobotu - 12.04.2014.
V starej farskej záhrade (áno, áno za stodolou, kde býva výstava zvieratiek) o
14.00 hodine Rodinný klub v spolupráci
s chovateľmi organizuje veľkonočné varenie guľášu a vyšantenie pre športovcov
všetkých veľkostí. Čaká nás skákanie vo
vreci, hľadanie vajíčok, prelievanie vody.
Ujo dospelák nám ukáže ako sa pletú
korbáčiky z vŕby. Môžete si priniesť aj
vlastné prútiky. Stužky nám tam porastú
na stromoch. Nebude chýbať Veľkonočné
ligotavé tvorenie a mladí umelci si svoje
výtvory môžu odniesť domov.
Po veľkých výkonoch sa posilníme
domácim kotlíkovým gulášom vareným
od skorého rána. Prosíme nebo, nech
neprší - v prípade dažďa sa akcia ruší. Ak
pršať nebude, všetkých vás na 2. Jarný
rodinný guláš srdečne pozývame.
- ZA RODINNÝ KLUB, MARTINA
MASOPUSTOVÁ-

Veľkonočné delikatesy z našich regiónov
V Jablonovom nežijú len miestni rodáci, ale aj prisťahovalci, ktorí pochádzajú z rôznych slovenských regiónov. S nimi sa tu
zbieha aj pestrá mozaika jedálnych špecialít, ktoré nesmú chýbať na ich stoloch hlavne v čase sviatkov, nech by žili kdekoľvek.
Veľká noc je príležitosť predstaviť si pár delikates z niektorých kútov Slovenska.
Šarišský syrek

noc odkvapkať. Vytvorí sa ucelená hrudka,
ktorú skladujeme v chladničke. Syrek krájame na plátky a podávame k údenému
mäsu, kyslým uhorkám a iným sviatočným
špecialitám.

Kőrözött

Sereďská nádzivka

Syrek je tradičné východoslovenské
jedlo z vajec a mlieka, ktoré sa pripravuje
deň až dva pred konzumáciou. Na prípravu stredne veľkého syrka potrebujeme
10 vajec, liter mlieka, soľ, niekto podľa
chuti pridáva vegetu či čierne korenie.
Sviežejší žlto-zelený syrek sa docieli pridaním nadrobno pokrájanej pažítky alebo
petržlenovej vňate. Môže sa pripraviť aj
na sladko, keď sa pridajú hrozienka.
Mlieko necháme zovrieť. V miske rozhabarkujeme celé vajcia, vlejeme ich do
horúceho mlieka, pridáme soľ a niektorú
z uvedených prísad podľa vôle. Zmes
varíme a miešame, kým sa nevytvoria
zrazeniny. Na sitko upevníme čistú utierku alebo väčšiu gázu a prelejeme cez ňu
zmes. Rohy utierky zviažeme do uzla tesne nad syrkom, zavesíme a necháme cez

6

Jedlo z okolia Serede sa pripravuje z uvareného na kocky pokrájaného údeného mäsa
a na kocky pokrájaných rožkov. Kocky sa
zmiešajú, pridá sa korenie, trocha soli (len
trochu, lebo údené je slané) a posekaná
petržlenová vňať. Masa sa dá na vymastený pekáč a zaleje sa rozhabarkovanými
vajíčkami. Dáva sa asi toľko vajíčok, koľko
rožkov. Upečie sa v rúre. Nádzivka sa konzumuje teplá alebo i studená, obyčajne sa
ponúkala v pondelok šibačom na pohostenie.

V našej rodine z juhu stredného Slovenska, sa okrem mäsových jedál robila na
Veľkú noc aj Kőrözött, teda tvarohová
nátierka s nepreložiteľným názov, ktorú
sme jedli s veľkými krajcami mäkkého
maďarského bieleho chleba. V podstate
je to obmena dobre známej bryndzovej
nátierky, veľmi svieža a ľahká. Kusisko
čerstvého plnotučného tvarohu a hruda
masla sa vymieša so soľou, lyžičkou
červenej papriky, rascou, nadrobno nasekanou mladou cibuľkou a čiernym korením. Pre otrlejších sa používala kvalitná csípos, teda štipľavá paprika, ktorá
bola vynikajúcim základom na vnútornú
veľkonočnú zálievku.
- J. Roguľová, A. Brichtová ,
Z. Ferenczová -

jarné jablonové
Poznáte Medvedí cesnak?
Táto vzácna rastlina má malé biele kvietky, široké podlhovasté listy a keď k nemu
privoniate, naozaj vonia ako cesnak. Zvyčajne rastie vo vlhkejších častiach lesa v apríli,
ale tohto roku je vegetačné obdobie posunuté a mohli sme si ho začať vychutnávať už
v marci. Môžete si ho dať čerstvý na chlieb s maslom alebo ho uvariť ako špenát. Vraj ani
varením nestráca svoje zdravotné účinky, ale sušením áno. Urobte si s ním jarnú očistu
tela a poďakujú sa vám obličky, tlak sa vráti na zdravé hodnoty a niekomu môže pomôcť
aj pri bolestiach hlavy.

Ako ho zbierať
Aby sme rastlinu nezničili, nemali by sme
odtrhnúť viac ako jeden – dva listy z jednej
rastlinky. Po zakvitnutí jeho listy uschnú a
cibuľka v zemi prežije do budúceho roka.
Pozor, aby ste si ho nepomýlil s prudko jedovatou konvalinkou!

Medvedia tinktúra
Keďže medvedí cesnak je možné v čerstvom stave konzumovať iba krátku dobu, ideálne
je pripraviť si z neho tinktúru. Počas roka ho môžete užívať pri všetkých infekčných
ochoreniach, virózach a zápaloch dýchacích ciest.
Nazbierané lisy pokrájajte na malé kúsky a odšťavte v odšťavovači a získanú šťavu uložte do
chladničky. Vláknina a listové farbivo po dvoch týždňoch klesnú na dno nádoby a šťava sa vyčistí.
Potom ju stačí precediť a zmiešať v pomere 1:1 s konzumným liehom z lekárne a nechať znovu
2 – 3 týždne odstáť. Získanú tinktúru môžete užívať celý rok.
-JB-

Dobré rady
do záhrady
V marci ste už mohli vysievať do
voľnej pôdy skorú mrkvu, petržlen,
hrach, pór, špenát a šalát. V skleníkoch
alebo na parenisku zasejte kapustu,
kaleráb, kel, rajčiny a predpestujte si
priesady. Koncom marca je už vhodná
doba na sadenie naklíčených skorých
zemiakov. Začiatok apríla je vhodný
aj na prihnojenie trávnika a z prezimovaných muškátov je čas odstrániť suché
výhonky a listy a skrátiť nové výhonky
rezom na tri púčiky. Muškáty preneste
do svetlej miestnosti, ideálna teplota je
18 °C. Z ovocných stromov by sme mali
mať pred naliatím púčikov už postriekané broskyne proti kučeravosti a ostatné ovocné dreviny ošetrené predjarným
postrekom.
-VIERA MORÁVKOVÁ-

Tulln - 55 záhrad na jednom mieste
Jarné mesiace sú aj časom prerábania, zveľaďovania a vylepšovania záhrad. Ak
hľadáte inšpiráciu, máme pre vás skvelý tip – mestečko Tulln, 38 km od Viedne, kde
je na ploche 50 hektárov inštalovaných až 55 rôznych druhov záhrad.
Môžete si vychutnať záhrady anglické,
portugalské,
provensálske,
japonské,
zeleninové, kamenné, moderné, rodinné, jazierkové, terasovité, divoké aj minizáhradky, záhradné stavby so zelenými
strechami a fasádami, všetky v originálnom a kreatívnom prevedení. Každá jedna záhrada je dielom iného záhradného
architekta a sezónne sa inovujú v súlade
s najnovšími trendmi a poznatkami v ekologickom pestovaní a záhradnej architektúre.
Tullnské záhrady totiž majú prívlastok
prírodné, teda rastliny sú v nich pestované bez chémie. Celý koncept má zámer
byť inšpiráciou v ekopestovaní, ktorému

je denne venovaný bohatý sprievodný
program. Samozrejmosťou je ochotný personál, ktorý vás rád zaučí princípom tohto
prístupu.
Výlet môžete poňať ako rodinný,
v areáli je vodný park s požičovňou člnov,
30 metrová vyhliadková veža aj najväčšie
detské ihrisko Dolného Rakúska. Nechýba
reštaurácia, ktorá varí z miestnych produktov a ochutnávka rakúskych vín. Garten
Tulln sú otvorené od 12. apríla do 5. októbra, vstupné na osobu je 12 eur, pre seniorov 10 eur, deti do 6 rokov majú vstup
zdarma.
-ZF-

Aktivity na veľkú noc
Veľkonočné sviatky sú sviatky nielen
náboženského charakteru, ale tešíme
sa zároveň na príchod dlho očakávanej
jari. Mnohí z nás trávia tieto sviatky
vody, korbáčov a samých dobrôt doma,
no podaktorí dni voľna využívajú výletmi, túrami alebo ak počasie na horách
praje, tak i lyžovaním. Častými miestami odpočinku bývajú aj rôzne turistické
mestá ako napríklad blízka Viedeň,
Budapešť či Praha. Terasy kaviarničiek
ožívajú, v historických centrách sa ozýva ruch turistov a pouličný predavači
suvenírov sa tešia veľkej návštevnosti.
Športovci radi trávia svoje voľné chvíľky
na horách. Krásne počasie priam láka
do prírody. Okrem lyžiarskych svahov
začínajú ľuďmi ožívať i turistické trasy
a cyklistické chodníky. Možností je
neúrekom. Či už ste sa rozhodli stráviť
sviatky doma alebo kdekoľvek inde,
dôležité je, aby ste si cez ne dobre oddýchli a načerpali nových síl na jar.
-Natália Horváthová-
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aktívne jablonové

Noblesa 30-tych rokov v Jablonovom
Ak 1. marca náhodou zablúdil
náhodný
okoloidúci
do
nášho
Kultúrneho domu, určite sa nestačil
čudovať a rozmýšľal, či sa nevrátil
v čase. Červený koberec, ruža pre
dámy, šampanské na privítanie a dobovo oblečení usporiadatelia plesu, pán
starosta Ondrej Uhliarik s manželkou
a pán riaditeľ ZŠ Pavol Škoda vítali hostí na 2. Benefičnom obecnoškolskom plese.
112 hostí si užívalo noblesu i bujarosť
30-tych rokov v štýlovo nazdobenej
sále za doprovodu old-time kapely
Funny Fellows, kde i sám kapelník Roman Féder zložil poklonu prítomným
šarmantným dámam a pánom mafiánom, za vytvorenie atmosféry plesu
dobovým oblečením (nakoniec všade
lietalo perie z boa). Old time muziku
striedal DJ LeONE a kvalitnú hudobnú
produkciu dopĺňala tanečným programom tanečná škola KOIŠ, skvelý kúzelník Peter Šesták s asistentkou Luciou
Kročákovou a pánom starostom, ktorý
kúzlil o dušu, ani sám nevedel ako.
Hazarduchtiví páni i dámy sa zabávali vo Fun kasíne,
nainštalovanom
v priestoroch šatne s profesionálnymi
krupiérmi.
A ako to na správnych bujarých
večierkoch 30-tych rokov bývalo, i u nás
sa plesalo, pilo, jedlo a zabávalo až do
rána ako sa patrí. A nezabudlo sa ani na
benefičný rozmer plesu.
Od prítomných hostí sa vyzbieralo 700 Eur ako príspevok na nákup
ozvučovacej a osvetľovacej techniky do
Kultúrneho domu, ktorá poslúži nielen
deťom z MŠ a ZŠ pri ich vystúpeniach.
Ďakujeme za nápad a odvahu
usporiadať ples tak trochu inak
a dobovo, celému organizačnému
a
zabezpečovaciemu
tímu
a
predovšetkým ďakujeme vám milí
Jabloňáci, že ste prišli, že sa vám páčilo
a viete sa tak skvelo zabávať!
- D. TRGINOVÁ, Foto: M. Pástor-
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aktívne jablonové

Rodinný klub je pre vás stále otvorený
Rodinný klubu s knižnicou sa v Jablonovom otvoril pre všetky deti a ich rodičov minulý rok. Vznikol vyprataním a znovuzariadením priestorov bývalej obecnej knižnice v spolupráci Obecného úradu a dobrovoľníkov. Jeho programové fungovanie je nárazové,
ale jeho priestor je tu pre vás každý deň.
V klube sa nachádzajú detské knihy
a hračky, sedačka, pekná čistá dlážka
a mäkký koberec a je otvorený v čase
úradných hodín Obecného úradu (v iných časov po dohode):
Pondelok 08.00 : 11.30 12.30 : 16.00
Streda
08.00 : 11.30 12.30 : 17.00
Piatok
08.00 : 11.30 12.30 : 15.00
Ak máte chuť sa v Rodinnom klube
zahrať, alebo zorganizovať nejakú aktivitu či akciu, kľúče vám na požiadanie
a s úsmevom požičia pani Fodorová
z Obecného úradu. Vstupné je
dobrovoľné – môžete, ale nemusíte ním
prikŕmiť peknú pokladničku lienku
priamo v klube. Z knižnice je možnosť
požičať si detskú knihu domov, nezabudnite ju však vrátiť. Hračky a tvorivý
materiál prosíme z klubu neodnášať,
ale môžete ho voľne používať. Naopak
priniesť knižky, hračky a dobré nápady
je dovolené a vítane.
V prípade ďalších otázok ma neváhajte
kontaktovať: Martina Masopustová, mobil: 0903346531, e-mail: martinamasopust@gmail.com.
-Rodinný klub-

Border terriér - malý veľký pomocník
Poľovné plemeno Border terriér sa
vyznačuje oddanosťou a poslušnosťou, čo
z neho robí dobrého spoločníka poľovníka.
Napriek nižšiemu vzrastu je vytrvalý,
výborne pracuje aj v ťažkých terénoch
i v prípade nepriaznivého počasia. To
sa potvrdilo i dňa 11. januára 2014 v
poľovnom revíri Brezina Jablonové, kde
sa stretli až štyri sučky a dva psy tohto

Na tému štyridsiatka
Isto nie som prvý, ktorý považuje cestu k ihrisku (inak mimoriadne pozitívneho
prvku obce) za nie celkom bezpečné miesto, najmä pre chodcov.
Chodníkov je v našej obci málo, a preto sú chodci odkázaní používať krajnicu
cesty. Azda aj z tohto dôvodu, je maximálna rýchlosť na tomto úseku znížená
na 40km/h. Značky, ktoré toto obmedzenie vyznačujú sú už hrdzavé a zvalené na
zem alebo už chýbajú úplne. Isté je, že

autorita novej výraznej dopravnej značky
je neporovnateľná so značkou hrdzavou,
vykrivenou, pomaly ležiacou. Väčšina z
nás si na tento stav už asi zvykla, ani im to
už čudné nepríde. Ako také čosi zapôsobí
na niekoho, kto k nám príde prvý krát?
Asi že práve prekročil hranice “divočiny“.
Viem, že táto téma už v novinách bola,
avšak výsledkom bol skepticizmus (či
prezlečená lenivosť a nezáujem?), či
to vôbec stojí za tú investíciu. Pravdepodobne sa každému začali vybavovať
tisíce eur, ktoré by chýbali inde. Jedna
značka však stojí medzi 33 a 50 EUR
(podľa jej veľkosti, tá najdrahšia má priemer 90cm). Osadenie značiek predstavuje
už len milé dopoludnie v spoločnosti ľudí,
ktorým záleží na dobrej veci.
Posuňme hranicu “divočiny“ za našu
obec.
- ANDREJ BALOG, OBČAN-

plemena. Svojou prácou významným
spôsobom prispeli k úspešnému priebehu
tradičnej spoločnej poľovačky na bažanty,
čím urobili radosť svojim majiteľom i ostatným zúčastneným poľovníkom.
- PAVLÍNA MELICHÁROVÁ-

Súťaž – vyhodnotenie
Správna odpoveď z minulého čísla:
autorom
historicko-dobrodružného
románu Čachtická pani je slovenský
spisovateľ Jožo Nižnánsky. Knižné ceny
od predajne KNIHY v Stupave získava
Helena Kotesová.
-RED-

Hľadá sa cvičiteľka jógy
Ženy a dievčatá v dedine by si radi
pravidelne zacvičili jógu, kalanetiku alebo pilatesa. Nájde sa medzi
nami trénerka/cvičiteľka, ktorá by im
predcvičovala? Záujemkyne prosíme,
aby sa nám ozvali emailom do redakcie
Jablonovských novín.
- JB-

KOZMETIKA - MANIKÚRA
PEDIKÚRA -DEPILÁCIA
kontakt :
LENKA 0905 775 074
LOZORNO, Nová ul. 426
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užitočné jablonové
Pre rodičov:

Anglická materská škola v Stupave
V príjemnom prostredí stupavského parku sa nachádza pobočka bratislavskej anglickej súkromnej škôlky Brilliant Stars. Sídli v zrekonštruovanej budove so štyrmi
útulnými triedami pre malé skupinky detí a jedálňou.
Program škôlky je nastavený medzinárodne, deti sa vzdelávajú v angličtine na
základe 12 ročného úspešného programu
bratislavskej Brilliant Stars Kinderschool,
ktorá je akreditovaná Ministerstvom
školstva SR. Ako nám povedala pani Venus
Jahanpour , majiteľka a zakladateľka škôlok
Brilliant Stars, stupavská škôlka vznikla na
základe dopytu rodičov: "Sme obyvatelia
Stupavy, a tak bolo naším želaním vyjsť
v ústrety rodičom zo Stupavy a okolia,
ktorí poznajú náš praxou overený koncept
celodenného vzdelávania detí v anglickom
jazyku. Zrekonštruovali sme priestory
priamo v areáli stupavského lesoparku,
a tak deti trávia časť dňa priamo v prírode,
v parku máme ideálne podmienky na náš
vlastný ekoprogram. "
Deti získavajú vedomosti hravou formou, škôlka sa im snaží dať pevné základy pre budúci rozvoj čítania, písania,
matematiky a celkovej gramotnosti, prostredníctvom zmysluplných a zábavných
aktivít. „Veľa študujem nové i osvedčené

koncepty vzdelávania, a tak sme si za roky
vypracovali svoj vlastný systém, ktorý vychádza z britského vzdelávacieho systému
a toho najlepšieho z Montessori pedagogiky, založenej na princípe : pomôž mi,
aby som to dokázal sám a kanadského
programu učenia o pozitívnych charakterových vlastnostiach," dodala pani Jahanpour.
Stravu si vozia z bratislavskej materskej školy, kde majú vlastnú biokuchyňu,
dokonca aj chlebík si pečú vlastný, mäso
škôlka nakupuje z biofarmy. A spôsob stravovania sa vraj pozitívne odráža na zdraví
detí. Deti majú možnosť navštevovať aj
krúžky buď priamo v budove ( írsky tanec,
gymnastika, hudobný ) alebo hodiny plávania a tenisu v blízkom športovom areáli.
Škôlka prijíma deti od 2,5 roka do 6
rokov, mesačný poplatok je 500 Eur, viac
info na: office@ brilliantstars.sk alebo na
telefónnom čísle 0910 975 104.
- Danka Trgiňová-

Pre seniorov:

Polícia radí seniorom

Pýtajte si identifikačnú kartu s fotografiou
od donáškovej služby predtým, ako jej
zástupcov vpustíte do svojho domu:
-od pracovníkov elektrární, plynární
a pod. žiadajte preukaz a zistite dôvod,
prečo sa neohlásili vopred, ako je zvykom,
-neverte všetkému, čo znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda napr. dovolenka zadarmo, zbierky na liečenie rôznych
chorôb, nízke riziká a vysoké výnosy pri
investovaní,
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-nikdy nedávajte čísla svojich kariet,
dokladov, sociálneho poistenia, bankového
konta a pod. nikomu po telefóne,
-nenechajte sa nútiť do podpisovania
čohokoľvek, čítajte všetko pozorne a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby
všetko skontroloval.
- JR, SPRACOVANÉ PODĽA
WWW.MINV.SK.-

Pre psíčkarov:

Na slovíčko
s veterinárom
S prichádzajúcou jarou čoraz
častejšie chodievame s našimi psami
na prechádzky do prírody. Veterinár
MVDr. Miloslav Struhár zo Zohora
nám dal pár odporúčaní, ako psov
ochrániť pred niektorými číhajúcimi
nástrahami.
Jeden z najbežnejších parazitov, ktorý
v prírode striehne na zvieratá aj ľudí,
je kliešť. Ako psa chrániť pred týmito
parazitmi?
Treba sa vyhýbať inkriminovaným
miestam, ale keď idete von so psíkom,
pochopiteľne, je to len v teoretickej rovine. Preto by som odporúčal
používať ektoparazitiká, ktoré ponúka
trh. Buď sú to obojky, ale kvalitné, alebo
prípravky proti ektoparazitom tzv. spot
on, sú to kvapky, ktoré sa nakvapkajú do
oblasti šije. Človek si môže vybrať sám,
alebo si nechá poradiť od veterinára.
Výhodné sú také, kde výrobca udáva
5-týždňovú ochranu pred kliešťami
a 2-mesačnú pred blchami. Látku treba
aplikovať v pravidelných intervaloch
a značiť si to do preukazu.
Čo robiť, ak kliešť napadne pokožku
a prisaje sa?
V takom prípade je najlepšie
vyhľadať veterinára. Pokiaľ to nie je
možné, kliešťa chytíme do pinzety za
hlavohruď (nie za bruško) a vytrhnúť.
Ak si na to človek netrúfa, treba olejom alebo masťou namastiť kliešťa
a okolie jeho prisatia. Tieto ektoparazity nemajú pľúca, ale tzv. vzdušnice, čo
sú prekrvené trubice po bokoch brucha.
Olejom sa vzdušnice upchajú a kliešť
sa zadusí. Potom je dobré atakované
miesto ošetriť. Na to odporúčam použiť
roztok jódu. Najpraktickejšie balenie
je tzv. jódové pero, ktoré sa dá kúpiť
v lekárni. Keď sa kliešť vytiahne,
treba na postihnuté miesto a okolie
nakvapkať dve-tri kvapky jódovej tinktúry, jemne fúknuť, nech sa lieh odparí.
Jód ničí baktérie a vírusy a za pár hodín
odstráni prípadný opuch na mieste vpichu. Pri použití jódu u ľudí treba dať
pozor, či človek naň nie je alergický.
-ZA ROZHOVOR ĎAKUJE
JAROSLAVA ROGUĽOVÁ-

ŠPORT

Začína futbalová jar
Po dlhej zimnej príprave, ktorá trvala
od polovice novembra, sa fanúšikovia
môžu konečne prebrať zo zimného
spánku a opäť povzbudzovať našich
futbalistov v majstrovských zápasoch.
V nedeľu 23. 3. 2014 sme odohrali prvý
zápas na ihrisku v Jakubove.
Nastali aj novinky v našom mužstve.
Hosťovanie skončilo M. Ščepkovi a M.
Hudymu z Rohožníka. Na hosťovanie
prišli M. Cák z Plaveckého Podhradia, R.

Peschl z Lozorna a S. Nerád zo Záhorskej
Vsi.
V zimnej príprave sme vyhrali turnaj
v Plaveckom Štvrtku, z 8 prípravných
zápasov sme 6 vyhrali a v dvoch sme svojim
súperom podľahli.
Ku koncu prípravy nás postihli aj
nepríjemné a dlhodobé zdravotné problémy
a v jarnej časti nás oslabia T. Masarovič
(choré oko), T. Zárecký (operované koleno),
M. Tóth (zlomená noha) a J. Náter (rekonva-

lescencia operovaného ramena).
Veríme, že výborný kolektívny duch
mužstva sa prejaví v bojovných výkonoch,
ktoré nám prinesú radosť v podobe
bodového zisku, tabuľkového umiestnenia
a úsmevov na tvárach fanúšikov. Príďte
nás povzbudiť, budeme to potrebovať v
náročných zápasoch !!!
					
- Marian Tóth, tréner
FK Jablonové -

Rozlosovanie: jar 2014
FK JABLONOVÉ “A” MUŽSTVO
Kolo

Dátum

Deň

Čas

14

23.3.

Nedeľa

15:00

Jakubov

Domáci

Jablonové

Hostia

15

30.3.

Nedeľa

16:00

Jablonové

Šenkvice

16

5.4.

Sobota

16:30

PSČ Pezinok

Jablonové

17

13.4.

Nedeľa

16:30

Budmerice

Jablonové

18

20.4.

Nedeľa

16:30

Jablonové

Závod

19

27.4.

Nedeľa

17:00

Vel. Leváre

Jablonové

20

4.5.

Nedeľa

17:00

Jablonové

Malacky

21

11.5.

Nedeľa

17:00

Pezinok Cajla

Jablonové

22

18.5.

Nedeľa

17:00

Jablonové

Zohor

23

25.5.

Nedeľa

17:00

Kostolište

Jablonové

24

1.6.

Nedeľa

17:00

Jablonové

Pren. Jablonec

25

8.6.

Nedeľa

17:00

Gajary

Jablonové

26

15.6.

Nedeľa

17:00

Jablonové

Vinične

FK JABLONOVÉ ŽIACI
Kolo

Dátum

Deň

Čas

Domáci

Hostia

16

23.3.

Nedeľa

13:00

Jablonové

Jakubov

17

30.3.

Nedeľa

14:00

Velké Leváre

Jablonové

18

5.4.

Sobota

voľno

19

13.4.

Nedeľa

14:30

Jablonové

Malacky

20

22.4.

Utorok

17:00

Závod

Jablonové

21

27.4.

Nedeľa

15:00

Jablonové

Sološnica

22

1.5.

Štvrtok

10:00

Rohožník

Jablonové

23

3.5.

Sobota

17:00

Zohor

Jablonové

24

8.5.

Štvrtok

10:00

Jablonové

Láb

25

11.5.

Nedeľa

15:00

Jablonové

Stupava

26

18.5.

Nedeľa

15:00

Plav. Vysoká B

Jablonové

28

25.5.

Nedeľa

15:00

Jablonové

Zohor

29

1.6.

Nedeľa

10:00

Plav. Vysoka A

Jablonové

30

4.6.

Streda

17:30

Lozorno

Jablonové

27

8.6.

Nedeľa

15:00

Jablonové

Žolik Malacky
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