číslo 6/2014, jún - august

mesačník pre obec Jablonové · III. ročník

ROZHOVOR

Dvakrát meraj a raz saď
„Do mesta by som sa už nevrátila,
chýbala by mi záhrada“, týmito slovami sa začal náš rozhovor s Alenkou
Martinkovičovou, ktorá sa pred 10 rokmi
prisťahovala do Jablonového. Oslovili
sme ju z dôvodu, že toto trojčíslie novín
vychádza v letnom období, ktoré väčšina
z nás strávi vo svojich záhradách. A pani
Alena vyštudovala všeobecné záhradníctvo a vzdelanie v tejto oblasti si doplnila nadstavbovým štúdiom záhradnej
a krajinárskej tvorby. Teraz sa síce stará
doma o 2 synov, ale svojmu odboru
ostáva verná a naďalej si rozširuje
svoje vedomosti v oblasti záhradníctva.
A my sme ju poprosili, aby sa s nami o ne
podelila.
Kde sa môžu uplatniť absolventi školy,
ktorú ste študovali v Malinove?
Praktické
uplatnenie
je
napríklad
v kvetinárstvach, záhradných centrách, pri
projektovaní záhrad, dopestovaní rastlín
v skleníkoch aj vonku, pri zakladaní a údržbe
záhrad.
pokračovanie rozhovoru na str. 4

opýtali sme sa za vás

Ako zabezpečiť dom pred odchodom na dovolenku
Letný čas je pre väčšinu z nás aj časom dovoleniek. A každý by sa mal pri odchode na
ňu postarať o to, aby pri návrate našiel svoj dom v stave, v akom ho zanechal. Aby sme si
pripomenuli hlavné zásady, ako sa postarať o dom počas našej neprítomnosti, čerpali sme
z preventívnych rád pre občanov zo stránky Ministerstva vnútra SR, časopisov a z internetu.
Takže pri odchode z domu, a možno nielen na dovolenku, možno využijete niektoré z nich:
• Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte
okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, na malé strešné a pivničné okná.
• Vytiahnite zo zásuviek všetky elektrické
prístroje vrátane počítača.
• Namontujte si kvalitný bezpečnostný
zámok s viacbodovým uzamykacím systémom aspoň v bezpečnostnej kategórie
3 v kombinácii s napr. bezpečnostnými
závorami, retiazkami, výplňami dverí
a dvere môžete spevniť aj oplechovaním.
• Elektronické zabezpečovacie systémy
s hlasnými alarmami a telefonickým napojením na suseda alebo políciu sú síce
drahšou, ale dobrou prevenciou.
• Na prízemí nainštalovanie okrasných
mreží, bezpečnostnej fólie, uzamykateľných
kľučiek a záchytných ramienok na okná,

balkóny a loggie zvýšia bezpečnosť vášho
bývania.
• Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach (pod rohožkou,
v kvetináči atď.) Sú to prvé miesta, kde
zlodeji hľadajú.
• Neuschovávajte väčšie finančné sumy a
cennosti doma, bezpečnejšie budú v banke.
• Doklady od drahého tovaru si dobre
uschovajte. Vyznačené výrobné číslo na
doklade umožní polícii pátrať po vašom
odcudzenom majetku.
• Nezaťahujte okná domu roletami – dávate
tým na vedomie, že nie ste doma.
• Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do
domu. Zlodej vždy uprednostňuje prístup
maskovaný kríkmi či stromami, pretože sa
cíti byť dobre krytý.

• Zaobstarajte si časový spínač na svetlá
a nastavte ho tak, aby sem-tam striedavo
v každej izbe svietilo svetlo.
• V súčasnosti je viac než vhodné mať
dom poistený.
• Požiadajte príbuzných, známych alebo
susedov, aby vám pravidelne vyberali
poštovú schránku a občas skontrolovali
neporušenosť domu.
• A na záver to najlepšie: Mať dobré
vzťahy so susedmi je jedným z najlepších
spôsobov ako zabezpečiť svoj dom.
-RED-
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Súťaž o najkrajšiu záhradku, Malé vysvetlenie
a prosba
predzáhradku a balkón
Možno si položíte otázku: Prečo súťaž? Cieľom našej súťaže je podporiť záujem
a motivovať občanov k skrášľovaniu prostredia okolo nás, a to starostlivosťou o svoje
záhrady, predzáhradky a balkóny. Ak ste vášnivým pestovateľom okrasných rastlín,
kvetov, alebo ste jednoducho hrdí na svoje úžasne hriadky zeleniny či ovocné stromčeky,
neváhajte ani minútu a prihláste sa. Bude to stáť za to.
Do kategórie balkón a predzáhradka budú
automaticky zaradené všetky domy v našej
obci. Svoju záhradu alebo jej časť, ktorú máte
vo dvore a nie je voľne viditeľná z cesty,
môžete do súťaže nahlásiť na Obecnom
úrade v Jablonovom (telefonicky, mailom
alebo osobne).
Hodnotiaca komisia si prejde našu obec
dvakrát, a to na prelome mesiacov jún/júl
a v auguste. Hodnotená bude rozmanitosť
a pestrosť pestovaných rastlín, celkový
vzhľad a harmónia. Kritériom bude aj

pestovanie tradičných rastlín (muškáty,
šípové ruže, hortenzie, atď.), teda záhrada
v štýle starých materí. V rámci súťaže
budú ocenené zaujímavými vecnými cenami a darčekovými poukážkami najkrajšie
z každej kategórie, teda, samostatne záhrada, predzáhradka a balkón. Vyhodnotenie
súťaže bude počas slávností Jablkového
hodovania 4. októbra 2014. Prajeme vám
veľa úspechov v pestovaní!
-OCÚ-

Inšpirácia pre súťažiacich
ROKU 1977 prebehla v okrese Bratislavavidiek súťaž zameraná na zveľaďovanie okolia. Spolu s ďalšími 64 obcami sa do nej zapojilo aj Jablonové. Naša obec vtedy dosiahla
veľký úspech, lebo skončila na druhom mieste. Obec sa prihlásila do súťaže na podnet
Š. Masaroviča, ktorý spolu s obecnými poslancami získal pre myšlienku zveľaďovania
okolia mnoho ďalších občanov. Z nich
možno spomenúť A. Bálenta, M. Prokopa,
A. Zimandla, V. Danišku, J. Tomašovicha,
S. Rusnákovú, riaditeľa školy O. Jerigu
a učiteľky I. Jánošovú, M. Mackovíchovú,

Dňa 24. mája 2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Volebná štatistika
v našej obci prináša tieto údaje:
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Bolí vás chrbát?

A. Masarovičovú. Na sobotných a nedeľných
brigádach vtedy pracovalo 100 – 150 brigádnikov, okrem iného sa zreguloval potok
a vydláždila sa jeho časť, upravili sa chodníky, asfaltovali sa cesty. Podľa redaktora, ktorý vtedy v novinách informoval
o tejto udalosti, úspech Jablonového v tejto
súťaži svedčil o vrodenom zmysle tunajších
obyvateľov pre krásu a lásku ku kvetinám.
Mohol by azda poslúžiť ako inšpirácia pre
starých i nových Jabloňákov pri skrášľovaní
svojho okolia.
-rog-

Výsledky volieb do EP u nás

Počet voličov zapísaných do zoznamu
voličov: 1 018
Počet voličov, ktorí využili volebné právo: 91
Počet platných hlasov: 90
Počet platných hlasov odovzdaných pre
politickú stranu, politické hnutie alebo
koalíciu:

NOVÁ VÝSADBA v rámci rekonštrukcie
centra obce sa niektorým tak zapáčila, že si
ju začali presádzať do svojich záhradiek. Aj
keď sme získali na tento projekt prostriedky
z eurofondov, neznamená, že to nič nestojí.
Obec je povinná projekt, a teda aj výsadbu
udržovať a dosádzať v prípade uschnutia alebo KRÁDEŽE. A to bude musieť obec robiť
z vlastných prostriedkov, resp. z prostriedkov všetkých vás. Ak niekto ukradne hoci aj
malú okrasnú trávu, okráda nás všetkých.
Pokiaľ by ste boli svedkami takéhoto konania, neberte to na ľahkú váhu a oznámte
to na obecnom úrade. V tomto prípade to
nepovažujte za udávanie. Ide o náš spoločný
majetok a ten si treba chrániť.
ONDREJ UHLIARIK

Nova,
Konzervatívni
demokrati
–
Občianska konzervatívna strana – 9, KDH –
8, Smer – 29, Slovenská ľudová strana – 1,
Národ a Spravodlivosť naša strana – 1, Magnificat Slovakia – 2, Strana TIP – 2, Ľudová
strana Naše Slovensko – 2, Most-Híd – 1,
Strana demokratického Slovenska – 11, Strana Zelených – 2, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti – 1, Sloboda a Solidarita – 14, Strana Moderného Slovenska – 1, SNS – 5, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 1.
Najviac hlasov (18) získal kandidát strany
Smer JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Kto b u d e S l o v e n s k o z a s t u p o v a ť
v Brus e l i ?
Smer: Maroš Šefčovič, Monika FlašíkováBeňová, Boris Zala, Vladimír Maňka, KDH:
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, SDKÚ:
Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Obyčajní
ľudia: Branislav Škripek, Most-Híd: József
Nagy, SaS: Richard Sulík, SMK: Pál Csáky,
Nova, KDS, OKS: Jana Žitňanská

NEVÁHAJTE a využite masážne kreslo
alebo masážnu podložku v našom Dennom Centre. Za necelú polhodinu si
oddýchnete a zbavíte sa bolestí. Masáž
celého tela stojí 1 euro, dôchodcovia platia iba 50 centov. Ak máte záujem kontaktujte, pani Beatu Lízalovú priamo
v Dennom centre v čase od 10:00 hod. do
15:00 hod. počas pracovných dní.

Pomoc pre občanov, ktorí majú
problém s praním bielizne
V Dennom centre (v Klube Dôchodcov) sa
poskytuje služba prania a žehlenia. Občania,
dôchodcovia, ak máte problém s praním bielizne, neváhajte a využite túto pomoc.
Cena za vypranie a žehlenie jednej pračky
(cca 5 kg bielizne) je 1,60 eur. Pre držiteľov
ZŤP preukazu je cena 1 euro. Perie sa všetko
– plachty, uteráky, obliečky aj oblečenie.
Ak máte problém s dopravením bielizne
do práčovne, zavolajte na Obecný úrad –
77 87 132 a naši pracovníci vám s odvozom
pomôžu.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Tri otázky
starostovi

Občania Jablonového pozorne sledujú
zmeny priestranstva pri obecnom úrade
a zmeny v parku. Ich pozornosti neušla ani
nová prístavba pri budove, do ktorej by mal
byť presťahovaný obecný úrad.

Môžete nám povedať, kedy budú priestory nového obecného úradu slúžiť svojmu
účelu?
Kolaudácia prístavby bola ukončená tento
rok v marci. Koncom apríla prebehla prvá
kontrola za účelom preplatenia investície.
Z toho dôvodu sme zatiaľ nechceli nič
sťahovať do nových priestorov, momentálne
sú úplne prázdne. Z toho istého dôvodu
sme zatiaľ nedávali osadiť mreže na okná
a dvere, čo by sa malo dokončiť do konca
júna a v letných mesiacoch júl - august by
sme presťahovali úrad do nových priestorov, ktoré sú prístupnejšie pre menej mobilných občanov.
Načo sa budú využívať doterajšie priestory
po presťahovaní OcÚ?
Staré priestory na poschodí ponúkneme na
prenájom ako kancelárske priestory. Prenájom priestorov by pomohol obecnej kase,
preto je tento zámer momentálne na prvom
mieste. Uvažovali sme aj nad variantom zriadenia škôlky v týchto priestoroch, čo by však
vyžadovalo ďalšie investičné náklady.

Výstava fotografií
Jedným zo sprievodných podujatí
tohtoročných Sviatkov Pomoravia bude
výstava historických fotografií. Návštevníci
výstavky budú môcť zahlasovať za najkrajšiu
a najlepšiu vystavenú fotografiu. Tie, ktoré

získajú najväčší ohlas, budú zaradené do
historického kalendára Jablonového na rok
2015.
Na obrázku je ukážka z Jablonovskej
zbierky historických fotiek.

Kedy bude kolaudácia zrekonštruovaného
priestranstva okolo budovy?
Termín ukončenia prác je 31. mája 2014.
V tomto termíne dodávateľ odovzdá dielo
a následne požiadame o kolaudáciu jednotlivých stavebných prvkov projektu. Odhadujem ukončenie kolaudácie zhruba na koniec
júla.
-RED-
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ROZHOVOR

Dvakrát meraj a raz saď
Dokončenie rozhovoru zo str. 1.

Z teórie si spomeniete ešte na typové členenie
záhrad?
Pre Slovensko je typická hlavne vidiecka,
prírodná a formálna záhrada. V zahraničí
sú známe orientálne záhrady, anglický park
a francúzske záhrady. Vo vidieckej záhrade sa
používajú rastliny našich babičiek – pivoňky,
ruže, doplnené trvalkami a letničkami (hrachory a mečíky), ovocné stromy, drevený
plot a lavička pod lipou. Prírodné záhrady využívajú pôvodné druhy a namiesto
formálneho trávnika je kvetinová lúka. Pre
formálnu záhradu sú typické geometrické
tvary a udržiavané trávniky.
Keď chodíte po Jablonovom, určite Vás zaujímajú záhrady jeho obyvateľov. Aký typ
záhrad sa vyskytuje podľa Vás najčastejšie
v Jablonovom?
Podľa toho, čo som mala možnosť vidieť,
má väčšina ľudí typ vidieckej záhrady,
v ktorých sa prelínajú okrasná s úžitkovou
časťou. Sú tu zastúpené ovocné aj okrasné
stromy, kríky s drobným ovocím ako maliny,
ríbezle, egreše, černice. Časť záhrad tvorí
trávnik, záhony s kvetmi, zeleninový záhon
a bylinky.
Keď si zakladáme novú záhradu, asi je dobré
uplatniť staré známe pravidlo 2-krát meraj
a raz saď.
V prvom rade je dôležité, akú funkciu má
záhrada plniť, ako je orientovaná, čo sa týka
svetových strán, dopad a intenzita svetla
a v neposlednom rade aj jej veľkosť. Musíme

počítať s konečnou výškou a šírkou stromov
a kríkov. Aké veľké miesto všetky zasadené
rastliny zaplnia po pár rokoch. A, samozrejme, koľko času a financií záhrade chceme
a môžeme venovať.
Keď sa darí našej záhrade, tešíme sa, ale čo
keď sa nedarí?
Príčin môže byť viac. Keď začneme od
základov, tak v prvom rade musíme vedieť,
aký typ pôdy rastlina potrebuje, či má rada
priame slnko, polotieň alebo tieň. Ako často
ju polievať a hlavne u izbových a kochlíkových rastlín aj aký spôsobom, lebo napríklad
väčšina izbových kvetov by sa mala polievať
do podmisky. Nechať 15 – 20 minút na to, aby
si vlahu rastlina naťahala koreňmi a zvyšnú
vodu vyliať. Aj keď poznáme aj výnimky
ako cyperus. Ten, aby sa mu dobre darilo,
musí stáť vo vode.
Dnes sa síce šľachtia stále nové kultivary
všetkých druhov, aby sa vyhovelo zákazníkom s rôznymi teplotnými, svetelnými
a závlahovými podmienkami a dá sa už
vybrať podľa aktuálnych podmienok v
tej ktorej záhrade. Ale keby sme chceli byť
konkrétnejší?
Všeobecne je najlepšia kombinovaná pôda,
kde je zastúpená piesko-vá aj ílovitá zložka.
Čisto piesko-vá pôda rýchlo prepúšťa vodu
a neudržia sa v nej dostatočne dlho živiny,
aby si ich rastlina stihla odobrať z pôdy.
Ílovitá pôda zas ťažko vsakuje vodu a po
uschnutí je príliš tvrdá. Niektoré rastliny
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vyžadujú, čo sa týka pH pôdy, kyslejšiu ako
napr. azalka, čučoriedka a väčšina ihličnanov,
iné zas naopak zásaditejšiu pôdu. Pri
izbových kvetoch je dobré pôdu aj častejšie
vymieňať. Dobrým znakom na jej výmenu
je, keď zospodu začne prerastať koreňový
systém vonku z kochlíka. U väčších rastlín je
táto periodicita dlhšia, asi tak raz za 3 roky.
Čo sa týka svetla, to majú radi všeobecne bylinky, zelenina, ovocné aj ihličnaté stromy.
Tieň ale napríklad obľubuje trvalka hosta.
Ale naozaj rozhodujúce je, o aký konkrétny
kultivar sa jedná.
Ľudia si už začínajú uvedomovať dôsledky
používania umelých hnojív a chemických
postrekov na ich zdravie. Alarmujúco sa
zvyšuje počet alergikov a tých, ktorí ochorejú na tzv. civilizačné choroby.
Áno, stúpa trend používania ekologických, k prírode šetrných postrekov a prírodných hnojív. Dajú sa už aj kúpiť v obchodoch
a ľudia, ktorí chcú ochrániť prírodu a svoje
zdravie, si ich vyrábajú aj sami doma.
Povedala na záver rozhovoru pani Alenka
Martinkovičová. Ale tejto téme by sme sa
osobitne chceli venovať v niektorom
z ďalších čísiel našich novín. Sme radi, že
máme v obci odborne vzdelaného človeka,
ktorý nám môže pomôcť pri starostlivosti
o naše záhrady a pani Alenka túto pomoc
ochotne prisľúbila.
- Jana Baráková -

Základná a materská škola informuje

Mám mamičku, mamku mám,
srdiečko jej z lásky dám
DEŇ MATIEK sme v materskej škole
oslávili v pondelok 12. mája 2014. Deti si pre
svoje mamičky pripravili program, ktorým
potešili nielen ich srdiečka, ale zároveň sa
im poďakovali za ich starostlivosť. Deti z 2.

Stretnutie s poníkmi

triedy materskej školy pri príležitosti Dňa
matiek zablahoželali jablonovským babičkám
v Klube dôchodcov a v Seniorville.
Kvetoslava Rusnáková,
riaditeľka MŠ Jablonové

V PONDELOK 5. MÁJA 2014 do našej
materskej školy opäť zavítali poníky. Naša
materská škola je súčasťou projektu „Koníky
pre materské školy – animoterapia“. Deti
poznávajú život poníkov, zajazdia si
a „zacvičia“. Na záver poníky kŕmia. Animoterapia má pozitívny vplyv na vývin dieťaťa
po telesnej a psychickej stránke. A tak v tomto projekte pokračujeme.
Kvetoslava Rusnáková
riaditeľka MŠ Jablonové

Katkine výmysly

Letný režim
v škôlke
MATERSKÁ ŠKOLA JABLONOVÉ v čase
letných prázdnin bude fungovať v prázdninovom režime. Prevádzka je od 30. júna do
18. júla 2014 pre zamestnaných rodičov, ktorí
potrebujú umiestniť svoje dieťa v tomto období do materskej školy.
Od 21. júla do 29.augusta 2014 bude prevádzka materskej školy prerušená z hygieni-ckých dôvodov. V tomto čase si zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku.
Počas prázdnin budú vymaľované priestory
1. triedy.
Prevádzka Materskej školy Jablonové
v školskom roku 2014/2015 sa začne v utorok
2. septembra 2014.
Kvetoslava Rusnáková
riaditeľka MŠ Jablonové

Poďakovanie

MESIAC MÁJ sme začali divadelným
predstavením „Katkine výmysly“ v piatok
2. mája 2014. Deti mali možnosť sa zoznámiť
s bábkami a kulisami divadla Dúha z Nových
Zámkov. V závere zábavného a zaujímavého bábkového predstavenia sme si všetci

spoločne uvedomili, že čítaním zaujímavej
a pútavej knihy nielen príjemne trávime čas,
ale získavame i nové vedomosti.
Kvetoslava Rusnáková
riaditeľka MŠ Jablonové

Ďakujem za spoluprácu:
Starostovi obce, zamestnancom OcÚ
Jablonové a obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu a starostlivosť o vnútorné i vonkajšie
priestory materskej školy.
Rodičom detí a všetkým priaznivcom materskej školy za spoluprácu, sponzorské dary
a váš voľný čas, ktorý ste ochotne venovali
svojim deťom v školskom roku 2013/14, čím
ste prispeli k bezproblémovému priebehu
akcií pripravovaných nielen pre deti, ale
i pre obec.
Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí
nám ochotne pomáhajú skvalitniť nielen
výchovno-vzdelávací proces, ale i podmienky pobytu detí v materskej škole.
Kvetoslava Rusnáková
riaditeľka MŠ Jablonové
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Základná a materská škola informuje

Prišiel som, videl som, zvíťazil som
DŇA 22. MÁJA 2014 sa uskutočnila
okresná športová olympiáda mladých
športovcov. Súťaž sa konala v Malackách
v športovom areáli. Počasie nám prialo a za
našu materskú školu, na základe triedneho
olympijského kola, boli vybraní tento rok
chlapci: Hugo Bilka, Viktor Martinkovič,
Martin Ondrovič, Nikolaj Pavlíček, Filip
Zárecký. Začiatok bol umocnený slávnostným nástupom všetkých účastníkov
a zapálením olympijského ohňa. Deti
zložili športovú prísahu a následne začali
súťažiť v jednotlivých športových disciplínach. Naše deti súťažili v behu na 40 m,
v behu cez prekážky, štafetovom behu,
v hode kriketovou loptičkou a skoku
z miesta do diaľky. Chlapci boli úspešní
v štafete 4x40 m a získali striebro. Filip Zárecký sa umiestnil prvý v behu
na 40 m jednotlivcov. Touto cestou
chcem poďakovať p. Ondrovičovej, pani
učiteľkám – Haramiovej Eve a Morávko-vej
Silvii, ktoré prispeli k úspešnému priebehu
detskej olympiády.
Kvetoslava Rusnáková

Plavecká akadémia
POSLEDNÝ MÁJOVÝ TÝŽDEŇ deti
Materskej školy Jablonové v príjemnom
prostredí plavárne absolvovali predplavecký
výcvik v Plaveckej akadémii v Devínskej
Novej Vsi. Jeho cieľom bolo naučiť deti
nebáť sa vody, veselo v nej šantiť, prekonať
strach z ponorenia sa, ale väčšina našich
„šikuliek“ zvládla aj začiatky plávania. Profesionálni lektori majú bohaté skúsenosti
s prácou s deťmi a prispôsobujú sa ich
individuálnemu
výukovému
tempu
a odvahe. Formou hier vo vode a s vodou
utvárali dobrý základ k úplnému zvládnutiu tejto pohybovej kompetencie a radosti zo
svojich úspechov. Po absolvovaní plaveckého výcviku každé dieťa dostalo „medailu“
s emblémom plaveckej akadémie a „mokré
vysvedčenie“, ktoré im aj v budúcnosti pripomenie tieto krásne spolu prežité chvíle.
Kveta, Eva, Silvia a Mirka

Deň Matiek v réžii pedagógov ZŠ Jablonové
KRÁSNE JARNÉ DNI ešte viac presvetlili
deň – 9. máj 2013 – venovaný všetkým mamkám a starým mamám, ktoré si mali možnosť
svoj sviatok vychutnať i vďaka programu
pripravenému pod taktovkou učiteľov našej
základnej školy. Vtipné aj dojímavé básne
a pesničky, zábavné hry, do ktorých sa
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mohli zapojiť i maminky a staré mamky
a dômyselné využitie interaktívnej tabule
vyčarovalo na tvárach mamičiek úsmevy
(a občas sa v oku zaleskla aj nejaká tá
slzička dojatia). Chutné občerstvenie pripravené deťmi bolo príjemnou bodkou za
podujatím, ktoré jednoznačne vyjadrilo

úprimnú vďaku a ocenie za všetko, čo pre
nás naše maminky robia nielen v období
detstva, ale i v dospelosti. Vďaka patrí pedagógom a všetkým deťom, ktoré program
s láskou pripravili.
-PF-

Základná a materská škola informuje

Rozlúčka so štvrtákmi

September máme v škole my učitelia radšej – vítame nových žiakov, prváčikov. Ale keď
sa máme s nimi po štyroch rokoch v júni rozlúčiť, radšej by sme vrátili čas. Čas vrátiť
nemôžeme, i tento rok prichádza jún a s ním rozlúčka so štvrtákmi. Tento rok odchádzajú
ôsmi (na fotografii dievčatá zľava): Sylvia Kalmárová, Sabina Slobodová, Barbora Gubricová, Zuzana Michalovová, (chlapci zľava): Pavol Lízala, Timotej Hubek, Andrej Zeman
a Simon Škoda.
Položili sme im dve otázky:
Na čo budeš najradšej spomínať?
Čo by si chcel/a v škole zmeniť?
Tu sú odpovede:
Barbora Gubricová
1. Najradšej budem spomínať na pána
riaditeľa, na interaktívnu tabuľu, na svoje
kamarátky a kamarátov, na pani učiteľky,
proste na všetko budem rada spomínať.
A ešte som zabudla na pani kuchárky.
2. Mne sa tu páčilo všetko. Nechcela by som
tu nič meniť.
Sabina Slobodová
1. Budem najradšej spomínať na to, aké chvíle
som prežila v tejto škole s pánom riaditeľom
a s učiteľkami. Nezabudnem na pána riaditeľa
a na pani učiteľky nikdy, budem ich mať v
srdci.
2. Ja by som chcela zmeniť predné ihrisko. Ale
preto chcem zmeniť predné ihrisko, aby sa tam
mali radi druhé deti. Ale aj tak budem mať

túto školu v srdci. Nikdy na túto školu nezabudnem, aj keď budem v Lozorne.
Zuzana Michalovová
1. Na to, ako bol Hviezdoslavov Kubín, ako
to bolo napínavé, že koho vyberú do Stupavy, veľmi sa mi páčilo, aj keď sme vynášali
Morenu, keď sme za ňou všetci behali. Na to
budem spomínať, aj keď budem dospelá.
2. Aby tu bol 9. ročník, lebo ja by som tu chcela
veľmi rada zostať, určite aj Viky. A veľmi by
sa mi páčilo, keby tu bola telocvičňa, aby mohli
moji spolužiaci vlastne celá škola v nej cvičiť.
Sylvia Kalmárová
1. Najradšej budem spomínať na mojich dobrých kamarátov z nižších ročníkov a aj na
pána riaditeľa a na všetky učiteľky, ktoré ma
učia. A tiež budem spomínať na Zuzku, ktorá
ide do Malaciek.
2. Chcela by som zmeniť, vlastne nič nechcem zmeniť, pretože tu v Jablonovom ja

a dúfam že aj my všetci nič nechceme zmeniť.
Simon Škoda
1. Najradšej budem spomínať na našich
učiteľov a hlavne na pána riaditeľa. A na
najlepších kamarátov, alebo na moju prvú
triedu. Proste na celú školu.
2. Najradšej by som tu zmenil, aby tu bolo viac
ročníkov. Aby bol väčší dvor a aby tu zase bol
bunker ako predtým. Ešte aby tu bolo obrovská
telocvičňa.
Pavol Lízala
1. Na pána učiteľa. A na pani učiteľky.
2. Aby mala tried až do 9. ročníka.
Andrej Zeman
1. Najradšej budem spomínať na kamarátov
a na pána riaditeľa.
2. Najradšej by som chcel na škole, aby sa postavila nová telocvičňa a aby bola väčšia.
Timo Hubek
1. Na to, ako sme hrávali futbal a dal som
v ňom tri góle.
2. Aby sa necvičilo vonku a postavila sa
telocvičňa.
V nových školách Vám želáme veľa úspechov
a nezabudnite – aj vy nám budete chýbať.
Pavol Škoda
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Vojenská technika na ihrisku
Klub vojenskej histórie Mor ho! už
tradične prináša a pripomína žiakom našej
školy minulosť. Po minulé roky pripravili
výstavu, tento rok im vojenskú techniku
ukázali a predviedli priamo v teréne.
Dňa 7. mája si žiaci na futbalovom ihrisku
prezreli vojenské oblečenie, vyskúšali si
streľbu z historických zbraní, občerstvili sa
na jedle pripravenom v poľnej kuchyni a zajazdili si na vojenských autách. Tu sú niektoré reakcie žiakov:
B. Gubricová: Páčilo sa mi úplne všetko.
Bolo to proste úžasné. Boli tam párky, zbrane,
hakl a džíp, a aj oblečenie. Rada by som si
zopakovala to vozenie na hakli a na džípe.
S. Kalmárová: Páčila sa mi aj trúbka, na
ktorej sa hralo úplne inak. Najradšej by som
si zopakovala jesť tie najchutnejšie párky,
jazdu na džípe a na Hakli, a proste by som si
chcela zopakovať všetko.

Kristína Flimelová (1. roč.)

E. Polakovičová: Mala som strach, keď
strieľali. Bála som sa. A chýbalo mi tam rozprávanie o vojne. Preto, aby sme o nej niečo
vedeli.
S. Slobodová: Nebolo tam nič, z čoho by
som mala strach. Keď som poľovníka Miroslava Slobodu dcéra a počúvam tie výstrely,
tak už som si na to zvykla.
S. Škoda: Najviac sa mi páčilo, ako strieľali
zo špagina a iných zbraní. Chýbal mi tam
hocijaký nemecký tank alebo aj raketomet.
Reakcie žiakov boli pozitívne. Tretiaci
a štvrtáci o nich napísali, prváci a druháci
maľovali. Myslím si, že prežili super predpoludnie. Je dôležité spomínať na vojnu,
možno preto, aby sme si viac vážili, že žijeme
v mieri. Ďakujeme členom KVH Mor ho!,
obzvlášť Julovi Pavlíčkovi za príjemné chvíle
a za nadšenie v očiach našich žiakov.
-PŠ-

Lucia Bianca Kostolanská (2. roč.)
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Kamila Salayová (2. roč.)

Viliam Salay (1. roč.)

aktívne jablonové

Okresné športové hry dôchodcov
SENIORI OKRESU MALACKY sa opäť
stretli na okresných športových hrách, ktoré
v tomto roku zorganizovala ZO JDS Závod.
Hoci im nepriaznivé počasie narušilo pripravovaný program, nakoniec bolo 270 prítomných seniorov spokojných s náhradným
riešením. Športové súťaže boli prispôsobené
interierovým možnostiam ich kultúrneho
domu a tak sa súťažilo v hode gumákom
na cieľ, v hode loptičkou do basketbalového koša, triafanie florbalovou hokejkou do
brány, v hádzaní šipiek a v hode krúžkov
do visiaceho kruhu. Z našej organizácie
sa hier zúčastnilo 18 členov, z ktorých sa
väčšina zapojila i do súťaženia. Získali sme
i čokoládové medaily a to p. Idešicová –
zlatú vo florbale, p. Uhliariková – striebornú
vo florbale a bronzovú v hode krúžkov do
kruhu. Manželia Idešicoví vyhrali i súťaž
v tancovaní s mandarínkou medzi čelami.
Počas programu nás starosta obce Závod
p. Ing. Vrablec oboznámil s históriou obce
a s aktivitami občanov, pozreli sme si kostolík z roku 1339 a urobili si vychádzku
po dedine. Všetkým chutilo i pripravené
občerstvenie guláš, párky, zákusky. Do tanca
hrala hudobná skupina zo Studienky.
-MP-

Jablonovské leto kedysi
Čoraz častejšie počujeme od rodičov povzdych, že ich deti presedia pri počítačoch
dlhé hodiny, nemajú záujem ísť sa von
pohrať, prípadne si zašportovať. Rodičia
nás, skorej narodených, takéto starosti nemali, nebolo počítačov, nebolo televízorov.
Pri rozhovore so seniormi, ako oni prežívali
prázdniny a voľné dni, boli ich odpovede
takmer rovnaké.
Keďže rodičia, prípadne starí rodičia
chovali domáce zvieratá, či už kravy, kozy,
husi, bolo ich treba chodiť pásť na pašienok.
Voľný čas pri pasení využívali na hry na
schovávačku, vyrezávali si vrbové píštaly,
vymýšlali rôzne huncútstva, pri ktorých
kravky či kozy zožrali i úrodu, keď bol
pašienok blízko obrábaných polí. Mnohí
využívali prázdniny aj na zarobenie si pár
koruniek brigádami na JRD, ako bol zber
uhoriek, zber jahôd, vykrajovanie makovíc
a podobne. Teplé slnečné dni sa využívali
i na kúpanie sa v potoku (samozrejme, že
voda bola podstatne čistejšia). Keď rodičia
odišli na pole, úlohou tých starších bolo
starať sa o mladších súrodencov, pripraviť
dobytku „sečku“, nanosiť vodu na napájanie
a pod.
No, samozrejme, že nemali deti len povinnosti, našiel sa čas i na zábavu a rôzne hry
ako bleška, guľky, pječek, kamienky a veľa
rôznych hier s loptou. Bleška bol drevený
obdĺžnik na koncoch šikmo zrezaný, na ktorý
sa udrelo palicou. Po údere bleška vyskočila

do vzduchu a bolo ju treba touto palicou čo
najdalej odraziť. Na guľky – do zeme sa pätou
topánky urobila jamka a z danej vzdialenosti
sa guličky hádzali do jamky. Tie, ktoré zostali mimo jamky, sa hánkami „šmŕlali“ do jamky tak, že sa museli odraziť od inej guličky.
Pječek drevený kužeľ, na hrote ktorého bol
klinček, sa bičíkom krútil po rovnej alebo
betonovej ploche. Kto vydržal točiť pječka
najdlhšie, ten vyhral. Na kamienky – päť
rovnako veľkých kamienkov sa rozhodilo na
malú plochu. Jeden kamienok sa vyhodil do
vzduchu a spolu s ďalším, prstami zo zeme
zobraným kamienkom sa chytili do ruky. Po
ďalšom rozhodení sa postupne zberali naraz
po dvoch, troch + jeden a štyroch kamienkoch. Ak mu kamienky spadli alebo nezobral

zo zeme potrebný počet pokračoval, ďalší
hráč.
Po ulici sa stále ozýval smiech a krik hrajúcich sa detí. Všetci opýtaní veľmi radi
spomínajú na svoje detstvo a zhodli sa na
jednom, že ich detstvo bolo určite veselšie
a priateľskejšie ako dnešných detí. A to
i napriek tomu alebo hlavne kvôli tomu,
že nemali také vymoženosti a hračky od
výmyslu sveta, nechodili na dovolenky
k moru. Niežeby to svojim vnukom
a pravnukom nedopriali (ešte im z dôchodku
na to aj prispejú), no im stačili doma ušité
bábiky, z dreva vyrezané zvieratká alebo len
tie obyčajné guličky či kamienky.
-MP-
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Ako sme oslávili Deň detí
v našej obci
KRÁSNA CIRKUSOVÁ výzdoba ihriska, príjemné počasie, dobrá nálada, kopec detí
a atrakcií. Pár slov priamo od jedného z detských účastníkov a pár fotiek potvrdí, že Deň detí
sa ozaj vydaril, aj vďaka všetkým dospelákom, ktorí sa na príprave a realizácii zúčastnili.

Rodinný klub na
Facebooku

PRIAZNIVCI RODINNÉHO KLUBU
a Jabloňáci, na vedomosť sa dáva, že náš
malý milý Rodinný klub Jablonové drží krok
s dobou a je už aj na Facebooku. Na našej
stránke si môžete pozrieť naše aktuálne
akcie pre detičky a rodičov. Zdieľame aj zaujímavé akcie v najbližšom okolí. Nájdete tu
najviac informácií a fotiek o pripravovaných
aj uskutočnených akciách. Kontaktu sa
nebráňte a napíšte nám cez správu.
Akcie v menšom rozsahu budú oznamované len na facebookovej stránke. Napríklad
tvorivé dielničky pre šikovné ručičky.
A ako si nás nájdete?
Po prihlásení stačí len napísať do hľadáčika
(hore vľavo): rodinny klub Jablonove. Ak
chcete sledovať všetky naše akcie v rámci
svojho účtu zakliknite, na úvodnej stránke
„Páči sa mi“. Na našej stránke ustavične
pracujeme a akékoľvek vylepšováky radi
uvítame.
Za Rodinný klub M. Masopustová

Narodeninový
úlovok

EMIL CHRUPKA sa vybral 28. mája 2014
na ryby na priehradu do Kuchyne. Ako
tak sedel a čakal, o pol deviatej vytiahol
z vody velikánskeho 6-kilového kapra. A ako
tak ďalej sedel, o pol dvanástej vytiahol aj
druhého 6-kilového kapra. Takýto závideniahodný úlovok sa mu za celý život nepodaril,
hoci rybárči od svojich 14. rokov. Zrejme tu
zaúradovala matka príroda, ktorá mu chcela
ryby dožičiť ako darček k 87. narodením,
ktoré oslávil práve v tento deň. Prajeme mu
všetko najlepšie a veľa podobných trofejí.
-red-

List od Matúša
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Uhryzol vás pes alebo mačka? Nepodceňujte
Za psa, mačku je vždy zodpovedný majiteľ, ktorý je povinný predchádzať tomu, aby pes
ohrozoval človeka a iné zvieratá. V prípade pohryznutia majiteľ nemôže argumentovať
tým, že je to vaša vina alebo vina vášho dieťaťa. Ak tvrdí, že zviera je očkované a je zdravé,
nedajte sa odbiť. Trvajte na tom, aby vám predložil očkovací preukaz, kde sú zaznamenané všetky očkovania. Nestačí, ak je pes zaočkovaný. Je veľmi dôležité, aby zviera čo
najskôr vyšetril veterinár.
Ak neviete zohnať majiteľa a zviera po ra a vystaví potvrdenie, ktoré je potrebné bezútoku na vás ušlo, okamžite vyhľadajte odkladne odovzdať svojmu ošetrujúcemu
lekársku pomoc, aby vás zaočkovali proti lekárovi i na infekčné oddelenie. Všetky
náklady u zverolekára hradí majiteľ psa.
besnote. Na toto ochorenie sa totiž umiera.
Ako teda po uhryznutí zvieraťom Keď odmietne vyšetrenie psa/mačky, hradí
aj prípadnú liečbu pohryzeného.
postupovať:
4. Majiteľ psa/mačky príde k veterinárovi
1. Majiteľ zvieraťa je povinný nadiktovať
svoje kontaktné údaje a jeho povinnosťou je ešte na piaty a štrnásty deň po uhryznutí
predložiť aj očkovací preukaz zvieraťa. Ak a zabezpečí, aby sa zápis čo najskôr doručili
tak neurobí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý ošetrujúcemu lekárovi a následne na infekčné
oddelenie.
môže byť sankcionovaný pokutou.
Na záver vám prajem, aby vás a vaše
2. Poranený sa čo najskôr dostaví na
vyšetrenie – na pohotovosť alebo trau- deti podobné skúsenosti obchádzali. Ak
matológiu. Tu ho ošetria a vystavia zápis predsa k pohryznutiu dôjde, dúfam, že sa
z vyšetrenia. (Zápis by sa mal odovzdať na stretnete s „uvedomelým“ majiteľom psa,
vďaka ktorému nebudete prežívať ťažké
infekčné oddelenie).
3. Majiteľ psa/mačky ihneď oznámi chvíle neistoty, či (ne)dať seba alebo vaše
uhryznutie veterinárovi. Ten prehliadne zvie- dieťa zaočkovať proti besnote.

Besnota
PÔVODCOM OCHORENIA je vírus,
ktorý sa dostane do organizmu, šíri sa z miesta infekcie do centrálnej nervovej sústavy,
tu sa množí a vyvoláva zápal mozgu. Do
organizmu sa dostáva pohryzením besným
zvieraťom, pretože sa vylučuje prakticky
iba slinami chorého zvieraťa. Extrémne
vnímavé na besnotu sú líšky a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Choroba je
veľmi nebezpečná, pretože môže postihnúť
všetky druhy teplokrvných zvierat, teda aj
psy, mačky, taktiež človeka. Besnota u psov
prebieha zväčša v dvoch formách – v zúrivej
alebo tichej. Zúrivá forma má 3 štádiá.
V začiatočnej fáze (1 – 3 dni) sa pes stáva apatický, neposlušný, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní príkazy chovateľa alebo
na ne vôbec nereaguje, prestáva rozlišovať
známych ľudí od neznámych a podráždene
reaguje na vonkajšie podnety. Psík je často
nepokojný, líha si alebo vstáva, lapá akoby
po vzduchu. Niekedy možno pozorovať aj
svrbenie pohryzeného miesta. Jedným z typických príznakov je zvrátená chuť – zviera
požiera rôzne predmety ako napr. drevo,
zem, kamene, sklo a. i. V dôsledku ochrnutia
hltana zviera nemôže prijímať potravu, piť
vodu a začne slintať. V druhej fáze sa prejavujú príznaky ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú záchvaty zúrivosti, často si hryzú
niektorú časť tela a usilujú sa utiecť. Ak sa im
to podarí, utekajú bezcieľne na veľké vzdialenosti. Zvieratá v uzatvorenom priestore alebo v klietkach, narážajú do stien, vylamujú si
zuby, porania si papuľu. Je možné pozorovať
nápadné slinenie, jazyk vyčnieva z papule.
V poslednom štádiu už ochrnú ďalšie
svalové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny

hlas a po poklese telesnej teploty pes uhynie.
U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10 – 20
% prípadov možno pozorovať len príznaky
zo začiatočného štádia zúrivej. U mačiek sa
prevažne vyskytuje tiež forma zúrivá. Mačka

uhryznutie
zvieraťom

NIE JE ZRIEDKAVÉ, ak človeka na dedine
či v meste pohryzie pes alebo mačka. Mnoho
ľudí to podceňuje. Domnieva sa, že ide o banalitu, najmä keď sa im pohryznutie nevidí
vážne a majiteľ zvieraťa ich ubezpečuje, že
je zdravé. Je nerozumné takéto rany liečiť
doma, napr. domácimi mastičkami či odvarmi, lebo tu hrozí veľmi vážne a smrteľné
ochorenie – besnota. Majitelia zvierat by mali
dbať o pravidelné očkovanie svojich zvierat
a ak sa náhodou vyskytne táto udalosť, mali
by sa k nej postaviť zodpovedne a poskytnúť
pohryzenému pomoc. Zanedbanie povinností môže majiteľovi zvieraťa privodiť veľké
opletačky s políciou a poškodenému zase
intenzívne a bolestivé návštevy infekčného
oddelenia. Poranenia zvieratami sa totiž
práve kvôli riziku besnoty prísne monitorujú. Ako prevenciu je dobré osvojiť si radu
nechytať cudzie a neznáme psy.
-rogvytrvale mňaučí, chrapčí, vrhá sa na ľudí
a iné zvieratá, hryzie a škriabe, pričom zubami a pazúrmi spôsobuje hlboké poranenia.
-IF-

Výskumom besnoty a vakcináciou proti nej sa zaoberal francúzsky chemik, biológ a lekár
Louis Pasteur (1822 – 1895).

Reflexná vesta pre psa
NA VYŠŠIU OCHRANU PSA slúži reflexná vesta. Zviditeľní ho na ceste alebo na
prechádzkach v lese, navyše jasne oznamuje, že nejde o túlavého psa. Vesta sa vyrába
v niekoľkých základných veľkostiach (S, M,
L), stojí zhruba od 4 eur a možno ju kúpiť
v chovateľských kamenných alebo internetových obchodoch.
-rog-

Jabloňácky pes Tarik v reflexnej veste
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Kam s deťmi cez prázdniny?
Prinášame vám tipy na zábavné trávenie
prázdninového voľného času pre malých
i veľkých v Jablonovom a jeho okolí. Dajte
pár detí – kamarátov do partie a ani nebudú
chcieť z tábora odísť!
Lesný klub Jadierko Stupava
Pre deti vo veku od 3 do 8 rokov ponúka
Lesný klub Jadierko v Stupave, ktorý funguje počas bežného roka ako Lesná škôlka
pre deti v lesoparku, denné tábory zamerané
na aktívny a prirodzený pobyt v prírode.
Deti prežívajú všetky prírodné živly prostredníctvom aktivít priamo v lesoparku:
stavanie prírodného zázemia – bunkra,
pálenie ohníkov, lovenie v potoku, výroba
a púšťanie lodičiek, lúčne hry, výlet, divadielko, hľadanie pokladu... Deti sa stretnú
s prácou s náradím ako pílky, nožíky, lupy,
ďalekohľady, budú pracovať s materiálmi
ako modelovacia hlina, krieda, šatky, laná
a na šport si vyskúšajú akrobatické kruhy,
chodúle, švihadlá a tvarované loptičky.
Celodenná zdravá strava a pitný režim je
zabezpečený v priestoroch Lesného klubu.
Tábor funguje od 7.30 – 17.00 hod, k dispozícii sú týždenné turnusy od 14. 7. – 15. 8.
2014.
Cena: 20 Eur/deň, 90 Eur/týždeň, súrodenci majú zľavu 20 %.
Registrácia telefonicky: 0901 775 888 alebo
mailom info@modrasova.sk
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
MKIC Stupava ponúka letné denné tábory
pre malých i veľkých v kulturáku:
•
30. 6. – 4. 7. Cirkusový tábor pre deti 3
– 6 rokov,

•

7. 7. – 11. 7. Tanečný Hip-hop tábor pre
deti 8 – 14 rokov,
•
14. 7. – 18. 7. Cirkusový tábor pre deti
7 – 14 rokov,
•
21. 7. – 25. 7. Tanečný Hip-hop tábor pre
deti 3 – 7 rokov,
•
28. 7. – 1. 8. Cirkusový tábor pre deti 3
– 6 rokov,
•
4. 8. – 8. 8. Divadelný tábor pre deti 3 – 6
rokov,
•
11. 8. – 15. 8. Fotografický tábor pre deti
7 – 14 rokov,
•
18. 8. – 22. 8. Cirkusový tábor pre deti
7 – 14 rokov,
•
25. 8. – 29. 8. Divadelný tábor pre deti
6 – 14 rokov,
Cena: 47 Eur, v cene celodenná strava, pitný
režim, inštruktor, materiály, výlety.
Prihlášky: katarína@mkic.sk alebo 65934312.
Tenisový denný tábor
Tenisové prázdniny v Stupave s kvalifikovanými trénermi pre deti od 5 do 14 rokov,
info zatiaľ nie je dostupné, viac nájdete na
www.tenisoveprazdniny.sk
Pre najmenších – Detské centrum Zornička
Lozorno
Detské centrum Zornička v Lozorne funguje počas celého júla, aj pre deti z iných
škôlok. V auguste je zatvorené. Je možný
denný i týždenný pobyt, treba sa však vopred informovať na telefónnom čísle: 0907
777 013 alebo facebook Detske centrum Zornicka.
Happy Land detské centrum Malacky
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 tematikou. Viac info na: www.
happyskolka.sk alebo na Facebooku.
Anglický tábor 2014 v Stupave
Jazyková škola Elitenglish organizuje anglické denné tábory pre deti od 6 – 10 rokov
v čase od 8.00 – 17.00 hod v priestoroch
Základnej školy v Stupave. Cena: 70 Eur/
týždeň, v cene program, celodenná strava
a pitný režim.
Termíny: 4. 8. – 8. 8. a 11. –15. 8. 2014. Prihlasujte sa na: info@elitenglish.sk
Denný športový tábor v Čuňove v areáli Divoká voda
S ocenenou detskou cestovkou Wachumba
zažijú deti adrenalínový týždeň vo vodáckom areáli Čuňovo. Denne sa odchádza
o 8.00 z parkoviska pred Auparkom a návrat
je o 18.00. K dispozícii sú týždňové termíny
od 14. 7. – 8. 8. 2014.
Pre tých, čo chcú ísť do „prespávacieho“
tábora
Tábor Fantázia už po 14-krát organizuje
fantastické prázdniny, v tomto roku v Starej
Myjave, cca 90 km od Jablonového. Program
zahŕňa širokú ponuku každý deň na výber
podľa detskej fantázie: jazda na koňoch,
lezecký klub, motoklub, PC herňa, skokanský klub, spoločenské hry, strelecký klub,
športový klub, tanečnú revolúciu, televíziu
Fantázia, výtvarné dielne, fitko, maľovanie
na tvár, turistický klub, športový rybolov,
vodácky klub. K dispozícii je 6 turnusov
7-alebo 10-dňových, cena: 159 Eur/7 dní
a 189 Eur/10 dní.
Podrobnejšie info : www.fantazia.eu
Letný tábor v Skalických horách v Zlatníckej doline
Tanečná škola Saltatrix Malacky organizuje v termíne od 20. 7. do 27. 7. 2014 pre deti
od 7 do 15 rokov tábor plný dobrodružstiev
a športových aktivít.
Cena: 160 Eur
Prihlášky : saltatrixmalacky@gmail.com
alebo 0905 301 310.
Jabloňácky tábor
A nakoniec nezabudnite na náš jabloňácky
denný tábor pre deti od 5 rokov v termíne od
4. 8. –8. 8. 2014. Pre chlapcov a akčné dievčatá
to bude tábor o športe a prežití v prírode,
s výletom do Adventureparku v Kuchyni.
Tvorivé a jemné duše sa budú venovať viac
umeleckým činnostiam a zázemiu pre bojovníkov, a miesto boja v prírode navštívia
Bratislavu so zaujímavou historickou vychádzkou a tvorivým kreslením na brehu
Dunaja. Tábor bude programovo prispôsobený veku a zloženiu detí.
Prihlasuje sa na Obecnom úrade alebo starosta@obecjablonove.sk. Cena: 50 Eur.
Krásne prázdniny!
Za redakciu dt., Foto: www.mkic.sk
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Pár prázdninových rád pre rodičov a deti
Blíži sa leto, dvojmesačné prázdniny a s týmto časom aj rôzne nástrahy pre školopovinné
deti. Pár rád o zachovaní bezpečnosti a pár bezpečnostných pravidiel môže pomôcť
predchádzať nepríjemným situáciám.
Rodičia
•
informujte sa, s kým sa vaše dieťa stretáva, kamaráti,
•
preverte si, kde sa deti hrávajú,
•
dohodnite si presný čas príchodu domov,
•
ak majú deti k dispozícií mobil, dbajte,
aby ho nosili pri sebe a pravidelne sa
vám hlásili,
•
nastavte im vaše telefónne číslo ako
„rýchlu voľbu”,
•
naučte ich jedno vaše súkromné
telefónne číslo naspamäť,
•
dbajte, aby vám nechali kontakt na kamarátov, s ktorým sú vonku,

•
•
•
•
•
•
•

nepúšťajte deti kúpať sa na neznáme
miesta,
zdôraznite im pravidlá pre prechádzaní
cez cestu, pri jazde na bicykli,
zablokujte vašim deťom internet v čase
vašej neprítomnosti,
neumožňujte prístup k chemikáliám
(zamknite ich – čistiace prostriedky),
poproste susedov o kontrolu vášho
domu počas vašej neprítomnosti,
naučte deti dodržiavať pitný režim,
dbajte, aby z domu neodchádzali bez
čiapky,
pripravte im rôzne povinnosti a úlohy.

Deti
•
nerozprávajte sa s cudzou osobu, nehovorte im celé meno, číslo domu a či sú
vaši rodičia doma,
•
neberte si do neznámych ľudí sladkosti
a nápoje,
•
nezdržiavajte sa na opustených miestach (staré neobývané domy a pod.),
•
nesadajte do auta neznámym osobám,
•
skôr ako skočíte do vody na neznámom
mieste, preverte si terén, hĺbku vody,
•
nenoste pri sebe veľkú sumu peňazí,
šperky,
•
nezverejňujte na sociálnych sieťach, že
ste doma bez rodičov,
•
volajte 112 pri úraze a požiari.
Kolektív učiteľov ZŠ

Register spoločenských zvierat
V minulosti veľa písalo aj hovorilo
o čipovaní psov. Aký význam má čipovanie
zvierat a ako môže pomôcť pri hľadaní
strateného alebo pri identifikácii nájdeného
zvieraťa, nám povedal MVDr. Miloslav
Struhár.

MVDr. Miloslav Struhár

Čipovanie psov je veľmi jednoduché,
registrovateľné a užitočné. Každý veterinár
má čítačku čipov, preto môže pomôcť pri identifikácii nájdeného psa. Na internete sa prihlási do Centrálneho registra spoločenských
zvierat (www.crsz.sk), zadá číslo čipu alebo
pasu a potom sa mu ukáže kolónka s menom
majiteľa. Veterinár má navyše vstupný
kód, takže sa dostane aj k ostatným zdravotným záznamom o vakcináciách, povinných očkovaniach, o prípadných alergiách,
odčervení, o podaní prípravkov proti
ektoparazitom a tomu môže prispôsobiť
aktuálnu liečbu. Lekár po vyšetrení psa do
jeho karty zaznamenáva zistené údaje, ktoré
sú tak v centrálnom registri prístupné aj iným
veterinárom. Keď lekár urobí všetko tak, ako
má, nemôže vzniknúť problém s identifikáciou začipovaného zvieraťa.
-rog-

INZERCIA
Dámske, pánske a detské kaderníctvo
Chystáte sa na dôležitú schôdzku, svadbu, alebo si len chcete spraviť radosť novým
účesom? Rada vám splním tieto Vaše želania. Či je to len jednoduché podstrihnutie, farbenie, líčenie alebo účes, som pripravená Vám poradiť a urobiť všetko pre to, aby ste sa
s novým účesom cítili dobre.
Objednať sa môžete na tel. čísle:
0907412121.

13

užitočné jablonové

Z dejín: Šenk Jána Dujniča
Od roku 1923 v Jablonovom prevádzkoval šenk Ján Dujnič a jeho manželka Mária. Na
Dujničovcov aj dnes Jabloňáci spomínajú ako na milých, láskavých a nekonfliktných ľudí.
Pozrime sa, čo o ich podniku hovoria dokumenty uložené v Slovenskom národnom archíve
v Bratislave a Štátnom archíve v Modre.

a živností, Odbor hostinských a kaviarnikov pri živnostenskom spoločenstve
v Malackách, aj okresný úrad. Všetky orgány
v Dujničovom prípade zohľadňovali, že
nebol trestaný, označili ho za morálneho, poriadneho, spoľahlivého a slušného človeka,
ktorého činnosť v obci bola bezproblémová.
Zdôraznili, že u neho ani u jeho rodiny
nebol dôvod sa domnievať, že by zneužívali
živnosť na nekalú činnosť. V tom čase mali
Dujničovci tri deti (13-ročnú Annu, 7-ročnú
Albínu a 4-ročnú Filoménu) a majetok vo
výške asi 43 000 Kč.

Dom Dujničovcov dnes

Ján Dujnič sa narodil v Jablonovom
6. februára 1887. Roku 1910 sa oženil s Máriou, rod. Gašparových (nar. 1895). V prvej
svetovej vojne utrpel zranenia, v dôsledku
ktorých bol vojnovým invalidom. V januári
1923 dostal licenciu a v roku 1930 koncesiu
na výčapnícke služby. Živnosť vykonával vo
svojom dome, ktorý mal vtedy popisné číslo
12 (čísla domov v obci sa odvtedy zmenili).
V šenku sa čapovalo pivo, víno (aj ovocné),
podávala sa káva, čaj, čokoláda a iné teplé
nápoje a občerstvenie. Mali vraj veľmi chutnú kuchyňu. Dujničovcom na prevádzku
krčmy slúžili dve miestnosti: nálevňa (čiže
výčap či šenk) a svetlica (čiže kuchyňa). Ako
ukazuje plán s rozmermi miestností, bola to
veľká krčma a konali sa tu aj tanečné zábavy.
Od školy bola vzdialená 100 m, od kostola
200 m a od najbližšieho hostinca 300 m. Vy-

bavenie a miestnosti podniku zodpovedali
predpisom. Hygienici oceňovali, že krčma
bola dobre zariadená z hľadiska ventilácie
a toaliet. Policajné orgány zase to, že vchod
mala od ulice, a teda na ňu v prípade potreby
mohli pohodlne dozerať.
Na prevádzkovanie krčmy sa vyžadovali
rozličné úradné dokumenty a potvrdenia.
Musela ju odobriť obec, ako aj príslušné
živnostenské spoločenstvá a okresný úrad.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom pod
vedením vtedajšieho starostu Tomáša
Růžičku a poslancov (Michal Baláž, Ján Martinkových, Štefan Cibulka, Valent Prokop,
Lenhart Jurových, Anton Filipovič, Jan Michalových, Ján Adámek, Štefan Jankových,
Pavel Majerník) prijalo jednohlasne súhlasné
uznesenie. Dujničovu živnosť podporilo aj
Miešané spoločenstvo remesiel, obchodu

Ján a Mária Dujničovci

Plán šenku z 20. rokov 20. storočia
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Vtedy malo Jablonové 1 108 obyvateľov
(podľa sčítania z roku 1921) a okrem
Dujničovho šenku sa tu nachádzali ešte dve
krčmy dedinského typu: Anny Brestičovej (č.
d. 228) a Vendela Záriša (č. d. 229). Všetky
tri fungovali aj za druhej svetovej vojny
a konali sa v ich napr. aj verejné zábavy či
spoločenské akcie. Ako sme sa dozvedeli od
Jabloňákov, ktorí sa na Dujničovcov dobre
pamätajú, ich šenk fungoval aj v nasledujúcich rokoch, pričom postupne sa už len
prenajímali jeho priestory na rôzne oslavy či
rodinné príležitosti. Konali sa tu fašiangové
zábavy, počas ktorých zvedaví malí frkani
cez okná nakúkali do šenku. Ján Dujnič zomrel roku 1974, jeho manželka roku 1965.
Jaroslava Roguľová, historička

šport

Beach volejbal - Jablonové open 2014
V PRIEBEHU LETNEJ SEZÓNY si
znovu zahráme beach-volejbal! Pre tých
súťaživých volejbalistov budeme koncom
júla organizovať už tretí ročník obecného turnaja. Presný termín vzhľadom na tohtoročné

počasie bude oznámený všetkými možnými
prostriedkami. Zatiaľ po večeroch treba
trénovať, pretože úroveň hráčov z roka na
rok stúpa.
Základná propozícia turnaja zostane

nezmenená: 3-členné družstvá z toho aspoň
jedna žena!
Takže trénujte a v júli sledujte web!

Vydarený
Pokračovanie nepresvedčivých
minifutbalový výsledkov
turnaj
Prvú májovú sobotu, napriek daždivému
počasiu, si prišli zahrať na minifutbalový
turnaj tí priaznivci futbalu, ktorým sa nestačí
na futbal len pozerať. Turnaj už po 4. rok
organizoval obecný úrad a starí páni. Tak
isto ako v minulo roku aj teraz sa vyskladali
4 družstvá. Turnaj sa hral systémom „každý
s každým“. Ani daždivé počasie neznižovalo
športovú kvalitu jednotlivých zápasov.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo poskladané na poslednú chvíľu, v zložení Pavol
Laki, Zdeno Guman, Mišo Baleja, Miro
Šarkézy, Marek Mackovič, Štefan Hilka.
Všetky námietky a reklamácie k výsledkom
a vedeniu turnaja boli „prejednávané” pri
výbornom guláši, ktorý uvaril Ivan Jurný,
až do neskorého večera, a všetky boli zamietnuté ako nepodstatné. Podstatné je to, že sa
znovu stretla dobrá partia a zabavila sa pri
športe, ktorý má u nás dlhú tradíciu.
- Red -

Na konci apríla a v máji sme odohrali
ďalšie majstrovské zápasy. Bilancia štyri zápasy, z toho tri prehry a len jediné víťazstvo
svedčí o neschopnosti zvládať zápasy na
ihriskách súperov, pretože v tomto súťažnom
ročníku sme zvládli víťazne len jediný zápas
na vonkajšom ihrisku a to v Závode.
Naďalej
trpíme
na
nepremieňanie
vyložených príležitostí, čo súper okamžite
využije a často sa stáva, že inkasujeme
góly veľmi lacné, čo sa nemôže stávať ani
v kategórii prípraviek. Ďalším negatívnym
zistením je chýbajúce srdiečko. Prejavuje
sa to nedôrazom v osobných súbojoch
a nedostatočnou agresivitou v niektorých
fázach hry.
Zostáva nám odohrať posledné tri zápasy,
z toho dva domáce s mužstvami bojujúcimi
o postup, verím, že aj napriek zraneniu viacerých kľúčových hráčov chlapci predvedú
bojovné výkony a budú so cťou reprezentovať
našu obec. Zároveň sa pomaly chystáme na
nový ročník, ktorý bude nesmie-rne dôležitý

z hľadiska reorganizácií súťaží na regionálnych úrovniach.
Výsledky:
Veľké Leváre – Jablonové 1:0 (0:0)
Cajla Pezinok – Jablonové 2:1 (0:0), gól:
Čermák
Jablonové – Zohor 4:1 (1:1), góly: Bednárik,
Hon 2, Andrisek
Kostolište – Jablonové 5:3 (4:2), góly: Hon 2,
Andrisek
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