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ROZHOVOR

Máj, lásky čas
Už ste sa stihli pobozkať pod rozkvitnutou čerešňou, aby tá vaša láska kvitla po celý rok? Alebo po celý život? My sme sa v redakcii
rozhodli, že vám v májovom čísle predstavíme tie najdlhšie trvajúce jabloňácke manželstvá a pokúsime sa zistiť ako sa to dá...
MANŽELIA RUŽENA
MORÁVKOVCI

A

MATEJ

Sú zosobášení 60 rokov. Majú 2 deti,
4 vnúčatá a 3 pravnúčatá.
Ako sa zoznámili
Obaja sú Jabloňáci, dali sa dokopy
pri zábave na dedinskej tancovačke.
Pani Morávková celý život spievala
v zbore pre občianske záležitosti, a tak
vítala deti do života i odprevádzala
spoluobčanov na poslednej ceste.
Ich návod na dlhé manželstvo
Pani Morávková s úsmevom spomína: "Najväčšou láskou môjho manžela som
bola ja a futbal, alebo najprv futbal a potom
ja? Na zápas bol schopný i oknom utiecť,
keď som ho nechcela pustiť.“. Obaja sa
zhodli, že návod na dlhé spolužitie je
hlavne o tolerancii, v schopnosti vedieť
sa pohádať, ale i ustúpiť a nehnať
veci do extrému. "A hlavne vydržať
pokračovanie
na str. 4 vraví pán
do konca, keďrozhovoru
sme si to sľúbili,“
Morávek.

opýtali sme sa za vás

Na čo všetko môže slúžiť nový občiansky?
Od decembra 2013 sa začali na Slovensku vydávať nové občianske preukazy /OP/ so zabudovaným čipom, tzv. elektronická
identifikačná karta /eID karta/. Snažili sme sa zistiť všetky jej možné praktické funkcie.
„eID karta slúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom
styku s úradmi a inštitúciami. Navyše obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana takzv. elektronický
podpis v elektronickom prostredí pri využívaní
elektronických služieb verejnej správy (e-Government služieb),“ uvádza webstránka
Ministerstva vnútra.
Elektronický
podpis
momentálne
využijete pri elektronickej komunikácii
cez Ústredný portál verejnej správy s obchodným či živnostenským registrom,
katastrom nehnuteľností, s notármi, exekú-

tormi aj pri priamej komunikácii s daňovou
a colnou sekciou Finančného riaditeľstva SR,
so súdmi či štatistickým úradom.
Takže ak vám končí platnosť občianskeho
preukazu, pri vybavovaní nového sa rozhodnete, či ho chcete používať aj pri elektronickej komunikácii. Ak áno, tak musíte
o túto možnosť požiadať. Doba platnosti
nového dokladu je 10 rokov. Pri výmene
starého občianskeho za nový je táto celá
služba bezplatná, ak máte občiansky
preukaz stále platný, bude vás eID karta stáť 4,50 €. Podrobnejšie technické informácie na inštaláciu softvéru, prácu

s čítačkou a tvorbu bezpečnostných kódov
nájdete na stránke Ministerstva vnútra:
www.minv.sk.
- J. BARÁKOVÁ -
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Brigáda čistý chotár 2014
V sobotu 5.4.2014 Obecný úrad spolu s Poľovným združením Brezina Jablonové
a Základnou školou Jablonové zorganizoval v poradí 3. brigádu na vyčistenie nášho chotára. Akcie sa zúčastnilo 48 brigádnikov.

Pomoravie

Obecný úrad ďakuje všetkým
občanom, ktorí sa zapojili do Ankety
o zmene názvu Sviatkov Pomoravia.
Z dôvodu k stále trvajúcej diskusii a vyrovnaných podnetov pre aj proti zmene
názvu, obsahu a konceptu tejto, pre
Jablonové, najvýznamnejšie kultúrnej
udalosti ostáva na tento rok pôvodný
názov – Sviatky Pomoravia.
-OcÚ-

2. kolo prezidentských
volieb u nás
V 2. kole prezidentských volieb
pristúpilo v Jablonovom k volebnej
urne 556 voličov, počet platných hlasov
pre všetkých kandidátov bolo 548.
Počet platných odovzdaných hlasov
pre kandidáta Andreja Kisku bol 351
a počet platných odovzdaných hlasov
pre kandidáta Roberta Fica bol 197.
-OCÚ-

Deti nasledújú vzor svojich rodičov

Dobrovoľníci vyčistili 6 kilometrový
priestor pri štátnej ceste od jednej hranice
katastra po druhú, vrátane odstavných plôch,
poľných ciest a jarkov. Hromada odpadu sa
zmestila do kontajnera v objeme 35 metrov
kubických. Ako po minulé roky aj tentoraz
obecný úrad zabezpečil vrecia na odpad, rukavice, pitný režim a napolitánky pre deti,
ktorými nepohrdli ani niektorí dospeláci.
Po dobre vykonanej práci boli všetci

účastníci odmenení výborným gulášom. Pri
guláši sme všetci zhodne skonštatovali, že
v oblasti, ktorej sa pravidelne venujeme bolo
tento rok o niečo menej odpadu. Dúfame, že
tento trend bude pokračovať a raz sa upratovacia brigáda zmení len na prechádzku po
čistej prírode. Všetkým, ktorý sa akoukoľvek
mierou a formou zapojili do brigády Čistý
chotár 2014 úprimne ďakujeme.
-OCÚ A PZ JABLONOVÉ-

Súťaž: najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP
Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 4. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia Miestnej akčnej skupiny Podhoran.
Podľa organizátorov je súťaž príležitosť
čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze
to, čo je v našej lokalite MAS zaujímavé,
originálne alebo výnimočné. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou
a zároveň budú prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2014 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka,
kde sa uskutoční aj vyhlásenie výsledkov.
Uzávierka prihlášok do súťaže je 15. mája
2014, podrobnejšie informácie o súťaži
získate v Agentúre pre rozvoj vidieka,
kontakt: Mgr. Lenka Lacinová (lacinova@
arvi.sk): 037/7336402 alebo na webstránke
www.maspodhoran.webnode.sk.
-RED-
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Víťaz z roku 2012 v kategórii Naši ľudia

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Blížia sa Eurovoľby
V sobotu 24. mája 2014 sa na Slovensku budú konať ďalšie voľby do europarlamentu. Tieto eurovoľby budú nepochybne
najdôležitejšími v celej histórii Európskeho parlamentu. Od posledných eurovolieb boli právomoci europoslancov výrazne posilnené a europoslanci rozhodnú napríklad aj o budúcom predsedovi Európskej komisie, ktorý je najvplyvnejšou osobou Európskej
únie.
Keďže sú voľby do EP zvyčajne
poznačené veľmi nízkou účasťou, každý
hlas má veľkú váhu. V tohoročných
voľbách kandiduje 29 politických strán
a voliť si budeme 13 europoslancov. Spolu
kandiduje 333 kandidátov, z toho len 81
žien. Priamo pri voľbe si môžete vybrať
JEDNU z 29 kandidátok politických strán,
pričom každá kandidátka bude obsahovať
maximálne 13 mien kandidátov. Na kandidátke môžete zakrúžkovať čísla maximálne 2 kandidátov. Kandidátov volíme
na 5 rokov a budú zastávať naše záujmy
v rozhodovacom procese EÚ.
V našej obci sa volebná miestnosť bude
nachádzať v Dennom centre Jablonové
č. 50 - oproti pošte. Otvorená pre voličov
bude od 7:00 do 22:00 hod. Ak chcete
voliť v inom volebnom okrsku, je potrebné
VOPRED si vybaviť voličský preukaz na
mestskom/obecnom úrade vášho trvalého
bydliska, najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najskôr 24.4.2014), najneskôr však
dva dni predo dňom volieb (t.j. najneskôr
22.5.2014) v úradných hodinách obce.
- I. FODOROVÁ -

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu

KANDIDUJÚCE STRANY (V ZÁTVORKE JE UVEDENÉ ČÍSLO KANDIDÁTNEJ LISTINY)
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
(1), Kresťanskodemokratické hnutie (2),
Smer-SD (3), Slovenská ľudová strana (4),
Národ a Spravodlivosť - naša strana (5),
Magnificat Slovakia (6), Demokratická
občianska strana (7), 7 statočných regionálna strana Slovenska (8), Maďarská
kresťanskodemokratická aliancia (9),

Strana TIP (10). Ľudová strana Naše Slovensko (11), Európska demokratická strana
(12), Nový parlament (13), Most-Híd (14),
Kresťanská slovenská národná strana (15),
Strana demokratického Slovenska (16),
Strana zelených (17), VZDOR - strana práce
(18), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(19), Právo a spravodlivosť (20). Sloboda
a Solidarita (21), Strana moderného Slo-

venska (22), Komunistická strana Slovenska (23), ÚSVIT (24), Strana občianskej
ľavice (25), Slovenská národná strana (26),
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana (27), Priama
demokracia, Kresťanská ľudová strana
(28), Strana maďarskej komunity (29).

Mudr. Jánoš - zmena ordinačných hodín
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Mudr. Mariána Jánoša mení od 1. 5. 2014 ordinačné hodiny.
Ambulancia Jablonové
Utorok		
08:00 – 11:30 hod.
Štvrtok		
08:00 – 11:30 hod.
Ambulancia Stupava
Pondelok
08:00 – 12:00 hod. 12:00 – 13:00 hod. – objednaní pacienti
Utorok		
13:30 – 14:30 hod.
Streda		
08:00 – 12:00 hod. 12:00 – 13:00 hod. - objednaní pacienti
Štvrtok		
12:30 – 14:30 hod.
Piatok		
08:00 – 12:00 hod.
Odbery: 07:00 – 08:00, poplatok za objednanie: 9,50 Eur, telefón ambulancia Stupava:
02/6593 4594.
-RED-
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ROZHOVOR

Máj, lásky čas
MANŽELIA ANNA A ĽUDOVÍT
JURKOVIČOVCI
Sú zosobášení 62 rokov. Majú 3 deti,
7 vnúčat a jedného pravnuka.
Ako sa zoznámili
Obaja sú Jabloňáci, zapozerali sa
do seba cestou za prácou vo vlaku
i pri zábave. Celé roky žili prácou, záhradou a starostlivosťou o deti. Dodnes sa
rodina najradšej stretáva práve u nich
v Jablonovom.
Ich návod na dlhé manželstvo
Pomáhať si treba v dobrom i zlom.
Ako vraví s úsmevom a nadsázkou
pán Jurkovič: “Aj si pohundreme na seba,
ale keď chce mať chlap v dome kľud, razí
zásadu, že žena má vždy pravdu! “ A pani
Jurkovičová radí ženám : “Vážte slová,
schlaďte hlavu, napočítajte do dvadsať...
a až potom povedzte mužovi, čo chcete... “.

MANŽELIA JÚLIA A EMIL
CHRUPKOVCI
Sú zosobášení 60 rokov. Majú 2 deti, 3
vnúčatá, 5 pravnukov.
Ako sa zoznámili
Júlia, Jabloňáčka, dcéra miestneho
robotného sedliaka s vlastným hospodárstvom a on, Emil zo Suchohradu,
z robotníckej komunistickej rodiny,
tajomník na národnom výbore. Pre
otca Júlie - v tých 60-tych rokoch triedny nepriateľ. Ale láska si nevyberá
a Emil sa zaľúbil na prvý pohľad, keď
zbadal Júliu na návšteve u kamarátok a hneď si pomyslel: " Ty budeš
moja žena ! " Mladí sa chceli vziať, ale
otec so svadbou nesúhlasil. Keď bol
Emil Júliu požiadať o ruku, Júlia z
domu požehnanie na svadbu nedostala, roz-hodla sa však vydať i napriek
nesúhlasu svojich rodičov. Sestra jej deň
pred svadbou zo zamknutej skrine svadobné šaty priniesla a svadba sa konala len
za prítomnosti ženíchovej rodiny. Júliu
k oltáru v Malackách odprevadili krstní
rodičia, lebo pán otec v Jablonovom
farárovi sobášiť dcéru zakázal. Ako
však s úsmevom spomínajú, pán otec už
po týždni dal po nich poslať, aby sa
domov vrátili. Zaťa prijal za svojho, zapriahol ho do práce na hospodárstve
a vraj si dobre rozumeli (a možno
i dobre zapili, keď pán Emil zo strany
vystúpil).
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Ich návod na dlhé manželstvo
Pani Júlia sa usmieva pri spomienkach
a mladým odkazuje: "V manželstve je tolerancia najväčšia cnosť, staré hriechy treba odpustiť
a nevyhadzovať si ich na oči."
Láska nielen na máj
V jednom sa všetky dámy vzácne zhodli. Nielen tvrdá práca a výchova detí, ale
i pokora a viera v Boha ich držali pohromade

tak dlho. A ešte maličkosť. Ich muži sa vraj
nedokážu nikdy dlho hnevať, i keď ony
- ženy by vydržali... Neviem ako vám, ale
mne hneď po láske vychádza ako hlavná
ingrediencia do dlhodobého manželstva
vzájomná tolerancia a schopnosť odpustenia. Tak veľa lásky a tolerancie nám
všetkým nielen v máji. A ďakujeme milí
Jurkovičovci, Morávkovci a Chrupkovci .
- D. Trgiňová -

Základná a materská škola informuje

Von z obce, Morena!

Dňa 7.apríla 2014 v dopoludňajších
hodinách našu materskú školu
navštívilo divadielko Na stračej
nôžke zo Skalice so svojim bábkovým
predstavením „Kozliatka a vlk“, na
ktoré sme pozvali i žiakov 1. triedy
zo základnej školy.

Stala sa aj súčasťou nášho strategického rozvoja školy. Vždy po Kvetnej nedeli žiaci našej školy Morenu zapália
a piesňami privítajú leto. Horiacu Morenu
sprevádzajú popri potoku až ku škole. No
tento rok (14.4.2014) sa Morene v potoku
plávať nechcelo. Málo vody zábavu žiakov
prekazilo. Ale pekné počasie k Veľkej noci
vyspievali.

Tentoraz bolo divadlo pre deti
zaujímavejšie. Mali možnosť sledovať
skladanie kulís pre bábky na divadlo,
ale hlavne sledovali bábkové divadielko,
v ktorom sa naučili pomocou rozprávkových postavičiek – kozliatok, ako sa
ubrániť pred zlým človekom, ktorý nám
chce ublížiť – vlk. Zároveň sa veľmi
ľahkým zapamätateľným spôsobom
naučili ukázať a povedať telefónne číslo
na políciu v prípade nebezpečenstva.
Políciu v tomto príbehu zastupoval
psík, ktorý ochránil kozliatka.
My všetci – deti i dospelí sme strávili
príjemné, ale hlavne poučné dopoludnie s divadielkom Na stračej nôžke.
- K. RUSNÁKOVÁ – RIAD. MŠ -

- PŠ -

Sláviček

Dňa 26.marca 2014 sa konala okresná
prehliadka „Spievaj si sláviček“ v Materskej škole Bernolákova ul., Malacky.
Na speváckej prehliadke sa zúčastnilo
27 detí z materských škôl okresu Malacky.

Autor: Timo Hubek

Tradícia vynášania Moreny patrí
k najstarším, stále praktizovaným
ľudovým obyčajom na našom území.
Morena bola staroslovanská bohyňa zimy
a smrti a napriek zaužívanej predstave
ohyzdnej stareny vraj bola v skutočnosti
veľmi krásna. Tento zvyk má korene
v dávnovekých pohanských rituáloch,
podľa ktorých bolo nutné zimu premôcť,
symbolicky
ukončiť
jej
nadvládu
a zabezpečiť znovuoživenie prírody. Je
zaujímavé, že počas tisícročí sa táto tradícia zachovala až do dnešných dní.

Kozliatka a vlk

Našu materskú školu zastupoval
Martin ONDROVIČ s piesňou „Mám
ja barák“, ktorú ho naučila jeho babička
p. Mária Mackových začo jej srdečne
ďakujeme. Táto pieseň bola zároveň
ohodnotená ako najkrajšia pieseň dňa.
Všetci prítomní strávili príjemné dopoludnie a za svoju snahu boli odmenení
diplomom a keramickým slávičkom.
- KVETOSLAVA RUSNÁKOVÁ
A SILVIA MORÁVKOVÁ-
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aktívne jablonové

Deň detí bude cirkus!

Po vlaňajšom veľmi vydarenom celo-obecnom Dni detí usporiada Obecný úrad Jablonové
v spolupráci s miestnymi združeniami a aktivistami popoludnie venované sviatku detí aj
tento rok.
Akcia nadviaže na fašiangovú cirkusovú tému a ako hlavný ťahák ponúkne 4
skvelé workshopy/ dielne pod vedením
profesioná-lov z bratislavskej školy nového
cirkusu Cirkus-Kusu. Deti si budú môcť
vyskúšať stať sa pozemnými akrobatmi pod
vedením talianskej cirkusovej pedagogičky
Silvii Pantaleo, chodiť po lane pod vedením
Francúza Guillauma Loconteho a žonglovať
od loptičiek po šatky pod vedením Slováka
Ľudka Máčaja. V kreatívnej zóne sa môže
vyrábať žonglérske náčinie a iné cirkusové
kúsky a popoludnie sa zakončí spoločným

vystúpením všetkých lektorov.
Z domácich organizácií sa do ponuky atrakcií
zapoja náš Hasičský zbor, Drobnochovatelia,
Klub seniorov, Poľovné združenie, Základná
a Materská škola a aj Jazdecká škola Horváthovcov. Starosta obce sľúbil, že zmrzlina
ako hlavná odmena za absolvovanie všetkých
stanovíšť a disciplín bude aj tento rok.
Deň detí sa bude sláviť v sobotu 31.mája
2014 od 14:00 do 17:00 v Športovom areáli,
vstup je voľný.
Viac informácií: www.cirkuskus.sk
- ZF -

Denný tábor – pozor zmena termínu
Termín Denného letného tábora v Jablonovom sa zmenil – bude prebiehať od pondelka 4. 8. 2014 do piatku 8. 8. 2014. Tematicky bude tento rok tiež zameraný prírodne
a akčne, ale v ponuke bude aj jemnejší tvorivý program.
Tábor je určený pre deti od 5 rokov,
cena je 50 eur na dieťa. V cene je zahrnutá
5-dňová starostlivosť od 8:00 do 17:00,
strava zo Školskej jedálne Jablonové a bohatý program, vrátane jednej „prespávacej“ noci a minimálne jedného spoločného
výletu mimo obce. Rodičia už môžu deti
prihlasovať buď osobne na Obecnom
úrade alebo mailom na adresu: starosta@
obecjablonove.sk. Platbu bude aj tento rok
nutné uskutočniť do konca júna priamo do
pokladne OcÚ, platiť ani prihlasovať deti
na mieste nebude možné. Organizačný
tím je plný nápadov a teší sa na vás.
-RED-
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2. Bazárik
detského oblečenia
Milé mamičky, čoskoro-mamičky,
babičky a čochvíľa-babičky. Opäť
sa nám blíži možnosť získať krásne
oblečko pre naše ratolesti za symbolické ceny.

Dňa 28.5.2014 (streda) sa uskutoční
daľší bazárik detského oblečenia vo
veku od 0 do 10 rokov na dvore MŠ
a ZŠ pod altánkom pri hlavnom vchode.
Predaj prebehne od 13.00 do 16.00.
Maximálna cena za kus je 1 euro. Kútik
s oblečením, obuvou a hračkami zadarmo nebude chýbať. Deti sa budú môcť
vyblázniť v malom tvorivom kútiku
s kvetinovou témou.
Pre všetkých, ktorí premeškali burzu
kníh dôležitá informácia - škôlka aj škola
ponúknu do predaja aj detské knihy.
Každý záujemca o predaj svojich
vecičiek ma môže kontaktovať telefonicky (mobil 0903 346 531 Martina
Masopustová). Budeme sa veľmi tešiť
na nové aj staré predávajúce. Verím, že
tento bazárik si už ujsť nenecháte.
			
- ZA RK M. MASOPUSTOVÁ -

Pozvánka
na vatru

Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové vás pozýva na posedenie pri vatre
oslobodenia, ktorá sa bude konať
v stredu 7.5.2014 od 19:00. Súčasťou programu budú ukážky techniky, výstroje
a výzbroje našich hasičov, ukážky
dobovej vojenskej techniky a výstroje,
hudba a občerstvenie (v prípade nepriaznivého počasia bude náhradný termín
9.5. alebo 10.5. oznámený obecným rozhlasom).
-DHZ-

aktívne jablonové
Happy Land Malacky
V minulom čísle sme vám predstavili
anglickú škôlku v Stupave, teraz sme sa
pozreli na opačnú stranu - do Malaciek,
kde sa tiež venujú anglickej výchove
predškolákov.
V tehličkovej budove hneď na vjazde
do Malaciek sídli jazykové centrum
s celodenným režimom materskej školy,
zamerané na komunikáciu v angličtine
od útleho veku detičiek, aby deti " nasali
"angličtinu ešte v predškolskom období.
Škôlka má príjemnú domácu atmosféru
a láskavý prístup k deťom . Detičky prijímajú od 2 do 6 rokov a denný režim je
podobný bežnej školke. Program prebieha z veľkej časti v anglickom jazyku. Ako
nám povedala pani Lucia Hablovičová,
majiteľka a riaditeľka detského centra,
vyšli v ústrety rodičom a ponúkajú aj
možnosť poldenného pobytu pre detičky
alebo jednorazový pobyt na jeden, dva
dni - pokiaľ si mamina potrebuje niečo
vybaviť, pokiaľ im to kapacita umožní.
Na takýto krátky pobyt je potrebné
týždeň vopred sa informovať.
Pre rodičov " malkáčov " a predškolákov
aj z iných škôlok, ktorí uvažujú kam
s detičkami cez letné prázdniny, pripravuje Happy Land letné týždňové
pobyty s rozprávkovou tématikou. Cena
mesačného poldenného pobytu je 140
Eur, cena celodenného mesačného je
235 Eur, stravné: 3 Eur na deň, viac info
na: www.happyskolka.sk alebo na Facebooku.
-D. TRGIŇOVÁ-

Ako bolo:
Jarný rodinný guláš
Vďaka podpore našich chovateľov sa nám v sobotu 12. 4. 2014 podarilo zorganizovať hrejivé veľkonočné popoludnie pre malé aj väčšie deťúrence. Potešila nás veľmi aj návšteva
cezpoľných, ktorých je stále viacej – asi máme čosi spoločné...
...napríklad záujem o korbáčiky, čo
budúcich šibačov aj ich oteckov veľmi zaujalo a na poriadny čas zamestnalo. Potom sa
deti vyšantili už tradičným skákaním vo vreci, zapletaním vrkočov, prenášaním vajíčok
na lyžičke a konečnej disciplíne hľadaní
vajíčok v tráve. Vyčerpaní sme si dali
z domácich koláčikov, aby sme zvládli ďalšie
kolo zábavok.
Prekvapivo teplučké slniečko nám zohrievalo chrbáty pri tvorení a okukovaní vystavených živých aj keď troška nervóznych
exponátov. Deti aj ich sprievod si tvorivé
farbičky, trblietky, lepidielka šikovnými
prštekmi využívali naplno. Za odmenu si

odniesli svoje vlastné vajíčka, črepníčky
a zasadenú žeruchu.
No a dospeláci si mohli a aj podľa vlastnej chuti dokorenili jemnučký domáci guláš
– niektorých to dohnalo až k slzám dojatia.
Bolo to jarné slnko, uvoľnená atmosféra
alebo maďarská stiposz paprika? S domácim
chlebíkom sme to všetko koštovali a komentovali za veľkým stolom, kde sa dalo fantasticky poklebetiť a oddýchnuť si. Deň vyšiel
na jednotku. Len kde boli poschovávané
ostatné jabloňácke detičky? Budeme na budúci rok hľadať poschovávane veľkonočné vajcia či zabudnuté deti po celej našej dedine?
- ZA RK M. MASOPUSTOVÁ -

Rozlúčka
Členovia ZO SZCH Jablonové sa
so slzami v očiach lúčia s pánom Vojtechom
MACKOM, ktorý bol spoluzakladateľom
našej ZO a plných 10 rokov jej členom.
Vykonával v našej ZO predsedu holubárskej komisie, nakoľko práve chovu holubov
sa venoval od svojho detstva. Jeho veľkým
snom bolo vyšľachtenie nového slovenského
plemena ktorému sa začal v posledných
rokoch venovať ale už jeho ciele a sny ostali
nenaplnené.
Pán Vojtech MACKO opustil naše

rady chovateľov, priateľov, dňa 16. 4. 2014
vo veku nedožitých 75 rokov.
Naša ZO stráca jeho odchodom obetavého a zanieteného chovateľa, ktorý bol
cti žiadostivý, ochotný a vždy každému
podať pomocnú ruku keď to potreboval.
Bol uznávaným chovateľom hlavne
v Slovenskom Klube veľkých hrvoliakov
ktorého bol roky členom.
Výbor našej ZO sa chce touto cestou poďakovať manželke zosnulého
nášho člena, že mu bola po celé roky po-

pri jeho chovateľskej činnosti veľkou
oporou a hlavne ho i podporovala lebo vedela, že chov holubov mu prinášal radosť
a hlavne pokoj. Vyslovujeme v mene výboru a všetkých členov našej organizácie,
manželke, synovi a ostatnej rodine nášho
zosnulého priateľa úprimnú sústrasť
v ich žiale.
Vojto, odpočívaj v pokoji, tam
v chovateľskom neb.i Nikdy nezabudneme.
- VÝBOR ZO SZCH JABLONOVÉ -
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Viete, čo robiť, ak sa vám stratil pes alebo mačka?
Ak sa vám stratilo domáce zviera, zväčša pes alebo mačka, možno vám pri pátraní po ňom pomôže nasledujúcich pár rád. Dôležité je
informovať o strate čo najširšie okolie a oznámiť to na miesta, kde sa mohlo zviera zatúlať. Čím viac rozšírite správu, tým je väčšia šanca,
že ľudia vaše zviera uvidia, spoznajú, budú vás kontaktovať a ono sa vráti domov.
V domácej obci
Zviera sa mohlo len zatúlať alebo vybehnúť
z dvora a po krátkom čase sa vráti domov.
Niektoré z nich majú sklony utekať a túlať
sa, no tu si už každý majiteľ pozná psa a vie
odhadnúť, kedy treba začať po ňom pátrať.
• Stratu nahlásiť na obecnom úrade
a oznam nechať opakovane vyhlásiť obecným rozhlasom.
• Vylepiť plagáty s aktuálnou fotkou
a popisom zvieraťa na viditeľné miesta, kde
sa pohybuje čo najviac ľudí: napr. zastávka
autobusu, vývesná tabuľa. Súhlas na umiestnenie inzerátu si treba vypýtať v obchodoch,
na obecnom úrade a v reštaurácii. Plagát
by mal obsahovať čo najviac informácií,
odporúčané sú tieto: dátum a miesto straty,
meno, na ktoré zviera reaguje, plemeno
(čistokrvný alebo kríženec), vek, pohlavie,
farba a druh srsti, číslo a umiestnenie tetovania alebo čipu, zvláštne znaky (škvrny,
jazvy), kontakt (adresa, e-mail, telefón).
•
Informovať
miestne
poľovnícke
združenie. Tu sa možno dozvedieť, či
náhodou nedošlo k odstrelu psa z rôznych
dôvodov (napr. plašil zver, vykazoval znaky
besnoty a pod.). Poľovníci chodia po okolí
a zviera mohli zazrieť napr. zrazené pri ceste
alebo po inej kolízii.
V susedných obciach
Domáce zviera, hlavne pes, sa mohlo
zatúlať do okolitých obcí (jabloňácky pes
sa raz našiel až v Sološnici). Niektoré obce
vykonávajú odchyt psov, majú na to poverených pracovníkov, koterce, do ktorých
ich umiestňujú, ako aj čítačky čipov, takže
môžu aj samé kontaktovať majiteľa, ak majú
prístup k databáze čipovaných zvierat.
• Upozorniť okolité obecné úrady buď
telefonicky alebo im poslať mailom plagátik s údajmi o stratenom zvierati. Možno
požiadať aj o vyhlásenie oznamu obecnými
rozhlasmi.
• Obecný úrad Lozorno: obec@lozorno.
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sk, Lozorno má obecnú políciu, ktorá hliadkuje po dedine a zatúlané zviera môže
spozorovať. Preto na adresu polície treba
poslať leták s popisom zvieraťa (obecnapolicia@lozorno.sk, 0918 411 583).
• Pernek: Obecný úrad – t. č.:
034/7784246
• Kuchyňa: Obecný úrad – t. č.:
034/7785131, kuchyna220@stonline.sk
• Zohor: obecnyurad@obeczohor.sk, t. č.:
02/65961120, Obecná polícia Zohor: policia@
obeczohor.sk, t. č.: 0918 908 952.
Karanténne stanice a útulky v okolí
Tieto organizácie majú svoje internetové stránky, kde umiestňujú informácie
o stratených alebo nájdených zvieratách.
Treba ich kontaktovať a požiadať ich, aby na
svoje stránky umiestnili váš inzerát. Stránky
týchto organizácií treba pravidelne sledovať,
ak by sa tam objavilo hľadané zviera.
• Stránky na Facebooku, ktoré sú
niekoľkokrát denne aktualizované. Ľudia
sem pridávajú správy o stratených alebo
nájdených zvieratách: Stratené psíky SR,
Nájdené psíky SR, Nalezenci.sk, https://
sk-sk.facebook.com/StratenyAleboNajdenyPesCeleSK.
• Občianske združenie Majme srdce, aktualizované údaje uverejňuje aj na svojej
facebookovej stránke, kde ľudia oznamujú
nájdených a stratených psov (www.majmesrdce.sk, ozmajmesrdce@gamil.com)
• Sloboda zvierat Bratislava. Treba
sledovať údaje o nájdených psoch, ktoré
uverejňujú na svojej stránke a na mailovú
adresu poslať inzerát o strate aj s fotkou psa
(www.slobodazvierat.sk, utulok@slobodazvierat.sk).

Veterinári
Stratenému zvieraťu sa mohlo niečo stať,
napr. ho mohlo zraziť auto, niekto ho našiel
a odviezol k veterinárovi. Alebo v prípade
prítulných psov, ktorí boli navyše aj tuláci,
sa mohlo ľuďom zdať, že sú opustení a tak
sa ich ujali. V takýchto prípadoch je pravdepodobné, že najdúchov ľudia vezmú k veterinárovi.
• Informovať veterinárne ambulancie
v okolí. Buď im poslať e-maliom letáčik
s popisom psa alebo oznam vylepiť v čakárni
veterinára. Pár tipov na veterinárov v okolí
Jablonového: MVDr. Valábková, Stupava:
info@valvet.sk, MVDr. Kazarka, Stupava:
kazarkavet@stonline.sk, MVDr. Rigler, Stupava: veterinastupava@rigler.sk, MVDr.
Struhár, Zohor: miloslavstruhar@pobox.
sk, 0905 251 195, klinika MAVET, Malacky:
www.mavet.sk, MVDr. Skokánek, Malacky:
milos.skokanek@airwave.sk.
• Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky: na webovej stránke komory môžete bezplatne uverejniť oznam
o strate. Na stránke je uvedené odporúčanie,
čo všetko by mal oznam o strate obsahovať.
Záujem o uverejnenie oznamu a jeho obsah
treba poslať na adresu kvlsr@kvlsr.sk.
Obchody so zvieracími potrebami
Vylepiť oznam do predajní v okolí: Stupava a Malacky. Majitelia iných zvierat,
ktoré ich navštevujú, sú väčšinou všímaví
a ochotní pomôcť.

- ROG -
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Čo robiť pri uhryznutí klieštom
Kliešte obyčajné sa zdržiavajú na steblách vysokých tráv alebo nízkych porastoch, odkiaľ sa dostávajú na telo človeka. Na tele
vyhľadajú dobre prekrvené miesto s tenkým kožným krytom, kde sa zahryznú a natiahnu krv. Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je
parazit, ktorý sa v našich podmienkach vyskytuje sezónne.
Ochrana
pred uhryznutím kliešťom spočíva
v repelentných prípravkoch, iné spôsoby
ochrany ako napr. jedenie homeopatík,
cesnaku, vitamínov skupiny B sa nepotvrdili ako účinné. Ďalším stupňom ochrany
pred ochoreniami je čim skoršie nájdenie
a vytiahnutie kliešťa, preto po pobyte
v lese je vhodné prezretie celého tela.
Neskoré a nesprávne vybratie zvyšuje
riziko nákazy ochoreniami, ktoré sú oveľa
nebezpečnejšie ako lokálne komplikácie
po zlom vybratí.
Kliešte prenášajú dve závažné ochorenia:
Lymeská borelióza je bakteriálneho
ochorenia, ktoré sa prejaví červeným,
dobre ohraničeným fľakom s centrálnym prejasnením v mieste uhryznutia
kliešťa. Inkubačná doba sa pohybuje
od niekoľkých dní do cca 4 týždňov.

Liečba spočíva v podávaní antibiotík. Ak sa
ochorenie nelieči, začervenanie síce zmizne,
avšak po nejakom čase prepuknú ďalšie
štádia ochorenia, ktoré poškodzujú kĺby
a nervovú sústavu.
Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie,
ktorého inkubačná doba je 1-3 týždne. Prejavuje sa nešpecifickými príznakmi podobnými viróze (nechutenstvo, únava), po krátkom
ústupe obtiaží nastupujú vysoké teploty,
bolesti hlavy, zvracanie, stuhnutosť šije
s nemožnosťou predklonu hlavy. Ochorenie
môže zanechať trvalé následky vyplývajúce
z poškodenia nervového systému, v malom
percente prípadov môže skončiť smrteľne.
Špecifická liečba na kliešťovú encefalitídu
neexistuje, existuje však vakcinácia, ktorá pozostáva z troch dávok (napr. FSME-Imun).
Anaplazmóza je jedno z novo popísaných
ochorení, prenášané kliešťom. Jej výskyt je
mimoriadne zriedkavý, inkubačná dobe ja 1
– 3 týždne s prejavmi podobnými chrípke.

Ako kliešťa vytiahnuť
PRED VYTIAHNUTÍM kliešťa je
nutné vydezinfikovať okolie alkoholom,
Septonexom, Betadine a pod. Následne
kliešťa uchopíme do špeciálnej pinzety a jemným kývavým pohybom ho
odstránime. Dôležité je zabrániť jeho
rozpučeniu alebo roztrhnutiu. Druhou
možnosťou je odstránenie za pomoci vatového tampónu, ktorý na kliešťa zhora
priložíme a krúživým pohybom tampónu
kliešťa vykývame. Všetky ostatné spôsoby, ako napr. vytáčanie, udusenie olejom,
vyťahovanie ihlou a pod. zvyšuje riziko
nákazy. Po odstránení kliešťa miesto opäť
vydezinfikujeme.

Samička a samček

V prípade, že sa po vybratí kliešťa
vyskytnú uvedené symptómy, je vhodné
navštíviť buď obvodného lekára alebo
lekára špecialistu - v tomto prípade infektológa na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Nemocnici akad. L. Dérera
na Kramároch, kde je stála pohotovosť.

Kedy sa nakazíme
POHRYZNUTIE nakazeným kliešťom
neznamená, že človek sa ihneď nakazí, riziko nákazy však vzrastá pri dlhšom zahryznutí (borélie sa musia dostať z črevného
traktu do slín kliešťa), vyvrátením obsahu
do rany (napr . pri udusení olejom) alebo
rozpučením kliešťa do rany. Bohužiaľ,
stredná Európa je ohniskom nákazy týchto
ochorení, pričom cca 15-25% kliešťov je nakazených boréliami a cca 2% kliešťov nesie
vírus encefalitídy.

Lymeská borelióza

Špeciálna pinzeta na kliešte

- MUDR. MARTIN HUŤAN, PHD
a JABLONÁK -
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Kam s použitými peumatikami?
Pri dobrovoľníckych brigádach a aj pri výrube jabloňových sadov sa z okolia našej obce odstránilo množstvo načierno vyvezeného
odpadu. Poniektorí obyvatelia však, žiaľ, neustále považujú prírodu v okolí za smetisko, kde bezbreho, nelegálne a neslušne vyvážajú
smeti z vlastných domov a dvorov.
Je možné, že poniektorí naši obyvatelia vynášajú istý typ odpadu do prírody
z nevedomosti. Prečo by si inak dali napríklad
obrovskú námahu, aby naložili svoje staré
pneumatiky do auta či prívesu, odšoférovali
si doprostred prírody za dedinu, tam ich
namáhavo vyhodili a ešte riskovali prichytenie pri trestnej činnosti?
A možno ani nevedia, že pneumatika je
zložená z mnohých typov materiálov a ak je
odseparovaná, predstavuje významný zdroj
druhotných surovín, ktoré sa dajú výborne
spracovať a nanovo použiť. Voľne pohodené
v prírode sa „gumy“ rozkladajú viac ako 260
ROKOV. Takže každá z pneumatík voľne
pohodených v okolí našej obce tu bude ešte
pre 3 generácie obyvateľov Jablonového.
Pritom, ak ich už máte naložené v aute,
úplne stačí zájsť napríklad do autoservisu
Ivana Mihaljeviča v areáli bývalého Družstva
(alebo ktoréhokoľvek iného autoservisu),
ktorý ich od vás za poplatok 1 EURO ZA
1 KUS PNEUMATIKY legálne prevezme.
Upozornenie pre ľudí, ktorí radi spaľujú
svoj domáci odpad: spaľovaním gumy vytvárate sadze a oxidy síry, ktoré sú jedovaté
rakovinotvorné.
-ZF-

Čerstvý vývoz pneumatík do našej prírody

Z čoho sa skladá pneumatika?
1 – Kaučuková vrstva
2 – Kostra z textilných vlákien
3 - Pätka
4 – Pätkové lano

5 – Bočnice ( gumová zmes)
6 – Kovové nárazníky
7 – Ochranná gumová vrstva
8 – Behúň ( gumová zmes)

Prírodná a syntetická guma tvorí až 80% hmotnosti pneumatiky,
zvyšných 20% tvoria spevňovacie materiály. Všetky súčasti pneumatík sa
dajú po separácii nanovo použiť.

Vstup motorových vozidiel do lesa
Jarné dni zaliate slnkom lákajú do lesov čím ďalej, tým viac nie len peších turistov, ale i hlučnejších návštevníkov, a to jazdiacich na
motorkách a štvorkolkách.
Ale nie len Zákon o cestnej doprave, ale mentálne je obdobie rodenia sa mláďat a je
i Zákon o poľovníctve § 24 hovorí jasne. potrebné, aby mali svoj kľud a pokoj. Taktiež
Je zakázaná: „jazda na motocykli, motorovej je potrebné myslieť na peších turistov, ktorí
trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo si sem prišli oddýchnuť, načerpať mnoho
motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri ďalších síl a nie počúvať rev motorov.
v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky); zákaz
-NATÁLIA HORVÁTHOVÁ neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom
obhospodarovaní, pre užívateľa poľovného revíru
pri užívaní poľovného revíru a orgány štátnej
správy pri výkone dozoru alebo kontroly.“.
Jazdením po lese na motorových vozidlách
sa nie len ničí výsadba, ale ruší sa i zver. Mo-
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Vstup nevyšiel podľa predstáv...
Nadpis odzrkadľuje nevydarené zahájenie jarnej časti A mužstva FK Jablonové v prvých piatich zápasoch. Bilancia jedna výhra, tri
remízy a jedna prehra ďaleko zaostáva za očakávaniami. Po výbornej zimnej príprave, najlepšej pod mojím vedením v pozícii trénera
A mužstva, prišla realita a z celkového počtu pätnásť bodov sme získali len šesť.
Kde hľadať príčiny.
Po dôkladnej analýze je ich viac.
1. Zranenia hráčov. Už v predchádzajúcom čísle JN som spomínal, že to môže byť
problém pre celú jarnú časť.
2. Vylúčenia. V prvých štyroch zápasoch sme mali dve vylúčenia, ktoré narušili
koncepciu hry.
3. Herná nedisciplinovanosť. Hráči
v určitých fázach hry nedodržujú taktické
pokyny, v týchto fázach dostávame góly,
hlavne v záverečných minútach.
4. Individuálne chyby. Nie sme naučení
pracovať v zápase 90 minút naplno, podcenenie herných situácií a strata koncentrácie vedie k viacerým chybám počas
hry.

5. Individuálne technicko – taktické nedostatky hráčov. Na ich odstraňovaní pracujeme v tréningovom procese, avšak základy
mali hráči dostať v žiackych a dorasteneckých kategóriách.
6. Nevyužívanie vyložených príležitostí.
Efektivita využívania šancí je nízka, tým pádom, mužstvo stráca sebavedomie, musí sa
zlepšiť individuálne majstrovstvo každého
hráča v situáciách, ktoré rozhodujú o výsledku.

Foltýn 2 ČK: Andrisek
Jablonové – Závod 2:2 ( 0:1 ) góly: Bednárik, Hon

VÝSLEDKY:
Jakubov – Jablonové 2:2 ( 1:1 ) góly: Peschl,
Bednárik ČK: Hon
Jablonové – Šenkvice 1:0 ( 0:0 ) gól: Bednárik
Pezinok – Jablonové 3:0 ( 2:0 )
Budmerice – Jablonové 4:4 ( 2:2 ) góly: Hon 2,

-M. TÓTH, TRÉNER FK JABLONOVÉ-

V ďalších zápasoch máme šancu zlepšiť
viaceré ukazovatele: kvalita a organizácia
hry, disciplinovanosť a to celého mužstva aj
individuálna, efektivita streľby a zlepšenie
obrannej fázy hry mužstva. Ak sa nám to
podarí, verím, že naše bodové konto bude
oveľa bohatšie.

inzercia
Jablonovské noviny sú
v obci distribuované
len do schránok alebo
domov označených
nálepkou: Čítam
Jablonovské noviny.
Nálepku si môžete
vyzdvihnúť
na Obecnom úrade.
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