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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V JABLONOVOM

POĎAKOVANIE

Miestna volebná komisia pre vykonanie volieb do orgánov samosprávy konaných 15. novembra 2014 v obci Jablonové zverejňuje zápisnicu o výsledkoch volieb.
– Počet osôb zapísaných v zozname voličov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1021
– Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 689
– Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva  .  .  .  .  .  .  .  . 688
– Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  .  .  .  .  .  .  .  . 685

Veľmi ma teší účasť voličov, ktorá bola skoro 68 %. Takáto účasť v Jablonovom nebola
už 20 rokov. Svedčí to o záujme Jabloňákov
o svoju obec. Chcel by som poďakovať za hlasy a dôveru, ktorú mi voliči dali. 465 hlasov
je pre mňa nesmierna pocta a zároveň veľký
záväzok na ďalšie 4 roky. Skončila sa hektická
volebná kampaň a začína sa obdobie tvrdej
a poctivej práce.
Taktiež by som rád zablahoželal všetkým
zvoleným poslancom. Teším sa na spoluprácu
s nimi na prospech celého Jablonového a jeho
Ondrej Uhliarik
občanov.

Kandidáti na starostu získali nasledovný počet platných hlasov:
Ing. Ondrej Uhliarik, KDH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 465 platných hlasov
Gabriel Balejčík, nezávislý kandidát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126 platných hlasov
Ing. Ondrej Jurčák, nezávislý kandidát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94 platných hlasov
Za starostu obce bol zvolený Ing. Ondrej Uhliarik, kandidát KDH.
Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:
Marian Toth, PaeDr., KDH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marián Kimlička, KDH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Juraj Sabač, KDH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Peter Prokop, nezávislý kandidát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Peter Hittman, SMER-SD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Martin Rybár, Ing., KDH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ľuboš Baník, Mgr., nezávislý kandidát  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sidónia Rusnáková, nezávislá kandidátka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stanislav Tesarik, nezávislý kandidát .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Za náhradníkov do Obecného zastupiteľstva boli zvolení: Michaela Mihaljevičová,
SMER-SD – 207 platných hlasov, Milan Tesarik, nezávislý kandidát – 174 platných hlasov, Alžbeta Čechová, nezávislá kandidátka
– 170 platných hlasov, Ján Benčurík, nezávislý kandidát – 169 platných hlasov, Vladimír
Dávid, nezávislý kandidát – 166 platných
hlasov, Valerian Kaňka, nezávislý kandidát
– 143 platných hlasov, Erik Dávid, nezávislý
kandidát – 134 platných hlasov, Bruno Pollák, nezávislý kandidát – 95 platných hlasov.
Zápisnicu podpísalo všetkých 5 členov
miestnej volebnej komisie. K urne pristúpilo 67,48 % voličov, počas volebného aktu
i pri samotnom sčítaní hlasov boli prítomní
aj pozorovatelia. Miestna volebná komisia
blahoželá zvolenému starostovi i poslancom Obecného zastupiteľstva a praje im veľa
úspechov pri plnení úloh v prospech všetkých občanov obce Jablonové.
Ustanovujúce zasadnutie OZ je naplánované na 15. 12. 2014 a je verejné. Úlohou tohto zasadnutia je zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov OZ, zriadiť obecnú
radu a zvoliť jej členov, zriadiť komisie podľa
potreby, určiť náplň ich práce a zvoliť ich
predsedov a členov.
-IF-

464 platných hlasov
321 platných hlasov
295 platných hlasov
291 platných hlasov
289 platných hlasov
278 platných hlasov
275 platných hlasov
268 platných hlasov
215 platných hlasov

Komunálne voľby v Jablonovom 2002 – 2014
Roku 1990 vstúpil do platnosti nový zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí (č. 346/1990 Zb.)
Odvtedy sa ich na Slovensku uskutočnilo sedem. V nasledujúcej tabuľke prinášame krátky prehľad
o výsledkoch v Jablonovom v rokoch 2002 – 2014. K voľbám z rokov 1990, 1994 a 1998 sa na webových
stránkach štatistického úradu a v Unikátnom dátovom projekte Pravda.sk, ktorý prináša volebné
výsledky v obciach Slovenska v minulosti, nachádzajú len čiastkové údaje, a teda majú neúplnú
výpovednú hodnotu. Volebné zápisnice obce k týmto voľbám sa nachádzajú v archíve Modre.
V tohoročných voľbách voleb- Rok
Počet
Počet
Zvolený
Zisk
zapísaných vÚčasť
ná účasť v Jablonovom dosiahla konania
obci
poslancov
starosta
hlasov
volieb
voličov
vysokú hodnotou – 67,48 %. Naša
9 (4 NEKA,
Brichta 404
obec sa umiestnila na 4. mieste 2002, december
nezistené 64,73 % 3 KDH, 1 SDKÚ, Ľudovít
(NEKA)
1 SDĽ)
v malackom okrese, ktorý má 25
2004, september
poslancov Peter Klamo
volebných obvodov a priemerná (mimoriad. voľby
871
62,6 % voľby
177
sa nekonali
(NEKA)
starostu
obce)
účasť tu dosiahla 45,22 % (na ce9 (3 NEKA,
lom Slovensku 48,34 %). Najvyššiu 2006, december
Jurčák 222
884
66,4 % 2 KDH, 2 Smer, Ondrej
(NEKA)
2
HZDS+SNS)
účasť mali Plavecké Podhradie
(76,54 %), Suchohrad (71,74 %) 2010, november
9 (4 NEKA,
Ondrej Uhliarik 234
946
46,09 % 3 KDH,
1 Smer)
(KDH)
a Borinka (68,21 %). Za Jablono9 (4 NEKA,
Ondrej Uhliarik 465
vým nasledovali Láb (67,46 %) 2014, november
1 021
67,48 % 4 KDH,
1 SMER)
(KDH)
a Marianka (66,09 %). V tohoročných voľbách bol v Jablonovom najvyšší počet zapísaných voličov (1 021) a zároveň od roku 2002
bolo najviac odovzdaných hlasov jednému kandidátovi na starostu (465).
(Skratky: NEKA – nezávislý kandidát, KDH – Kresťanskodemokratické hnutie, DÚ – Demokratická únia,
SDKÚ – Slovenská demokratická a kresťanská únia, SDĽ – Strana demokratickej ľavice, HZDS – Hnutie
za demokratické Slovensko, SNS – Slovenská národná strana). Zdroj: Zápisnice z komunálnych volieb v obci,
Unikátny dátový projekt Pravda.sk http://volby.pravda.sk, http://www.statistics.sk. 
-ROG-
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OCÚ INFORMUJE

Osobnosť roka 2014 – nominácie Jablonovský
kalendár
na rok 2015

Vyhlasujeme tretí ročník ankety Osobnosť roka. Cenu udeľuje starosta obce občanom,
ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, obohacujú kultúrny, športový či spoločenský život ostatných Jabloňákov a ukazujú, že aktívnym prístupom i malými krôčikmi sa dá meniť svet
okolo nás k lepšiemu. V prvom ročníku sa Osobnosťou roka stala pani Anna Masarovičová, v druhom pani Emília Prokopová.
Nominácie v treťom ročníku sú nasledovné (v abecednom poradí):
Žofia Boškovičová in memoriam za propagáciu obce v oblasti ľudového liečiteľstva.
Stanislav Brichta za dlhoročnú propagáciu jablonovského futbalu.

Folklórny súbor Jabúčko ako celok za udržiavanie tradícií našich predkov, za spestrenie
každej obecnej akcie, za reprezentáciu Jablonového i mimo obce.
Plaketa bude víťazovi hlasovania odovzdaná na 3. Súsedských vianočných trhoch
13. decembra 2014.
-RED-

Súťaž o najkrajšiu vianočnú
výzdobu
Poslanec Peter Hittman inicioval po súťaži o Najkrajšiu predzáhradku aj aktuálnu súťaž
o Najkrajšiu vianočnú výzdobu. Trojčlenná porota v zložení Martin Pástor, Anna Masarovičová
a Alena Martinkovičová budú v období vianočných sviatkov obchádzať ulice našej obce a hodnotiť sviatočnú výzdobu našich domov, okien a predzáhradiek. Víťaz získa odmenu v podobe
nákupnej poukážky v hodnote 50,- eur a bude vyhlásený v ďalšom čísle novín.
-RED-

Rozlúčka s pani bylinkárkou
Žofiou Boškovičovou

V sobotu 15. novembra 2014 skonala vo veku 81 rokov vzácna žena, pani bylinkárka Žofia
Boškovičová. Známa a obdivovaná bola nielen pre znalosť byliniek a ich liečivej sily, ale najmä pre svoju láskavú povahu a nezlomný životný elán, ktorý inšpiroval mladých i starších.

Pani Boškovičová, rodáčka z Kuchyne,
v Jablonovom prežila vyše šesťdesiat rokov.
Bylinkám rozumela už od detstva, no naplno
ich liečivú silu začala využívať až v dospelom
veku, keď jej pomohli v ťažkej chorobe. Osobná skúsenosť ju povzbudila natoľko, že sa rozhodla prostredníctvom byliniek prinavrátiť vitalitu a zdravie aj iným. Ľudia za pani Žofkou
chodili zo všetkých kútov Slovenska i z Čiech.
S láskou nazbierané a starostlivo spracované
dary Božej lekárne vyše 20 rokov ponúkala
na predaj v Bratislave na trhu na Miletičovej
ulici, no ochotne pomohla, kedykoľvek bol záujem. Pani Boškovičová prežila neľahký život,
no mala veselú myseľ a životný optimizmus.
Aj napriek pokročilému veku bola takmer do
poslednej chvíle aktívna a pracovala vo svojej
milovanej záhradke či zbierala bylinky v lesoch v okolí Jablonového. Jej práca a múdrosť
pritiahla aj pozornosť médií – Slovenská televízia o pani Boškovičovej natočila dokument
s názvom Darovaný čas, objavila sa v známej
relácii o varení TV JOJ, vo vysielaní Slovenského rozhlasu s názvom Liečivá príroda a o jej
živote a práci sa písalo i v časopisoch.
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Občania Jablonového istotne nezabudnú na
jej neodmysliteľný moped, na ktorom jazdila
za bylinkami, ktoré neskôr spracovávala sušením, či z nich vyrábala liečivé maste a výluhy.
Pani Žofia Boškovičová sa navždy zapísala
do sŕdc nielen svojej najbližšej rodiny, ale i susedov, známych a tých, ktorým počas svojho
života pomohla. Bola a je inšpiráciu pre všetkých, ktorí cítia, že služba ľuďom je najvyšším
poslaním človeka.
Česť jej pamiatke.
Paulína Feriancová

Pani Žofka s milovanou
fenkou Lunkou

Obecný úrad pre Jabloňákov pripravil kalendár na rok 2015 Jablonové kedysi. Nachádzajú sa v ňom historické fotky, ktoré na výstave na tohoročných Sviatkoch Pomoravia
získali v hlasovaní najviac hlasov. Na kalendár
má nárok každá domácnosť v obci bezplatne.
Pani učiteľka Mirka Mazurová ho rozdávala
rodičom v materskej škole, niekoľkokrát sme
ho roznášali po dedine. Keďže má väčší rozmer než drvivá väčšina poštových schránok,
museli sme ho odovzdať ľuďom priamo do
rúk. Mnohých sme však nezastihli doma a tak
sa k nim kalendár nedostal. Kto ho nemá a má
oň záujem, môže si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade v stránkových dňoch. Imobilní občania môžu zavolať na obecný úrad a kalendár
im prinesieme. Kalendár sa bude rozdávať aj
na Súsedských vianočných trhoch 13. decembra 2014 od 13,00 hod. Jaroslava Roguľová

Pár slov na pamiatku
Žofie Boškovičovej
Vo veku 81 rokov
nás opustila výnimočná žena, Žofia
Boškovičová, hlbokoveriaca, vedome
žijúca podľa Božích
prikázaní,
človek
so súcitiacim srdcom, pripravená pomôcť každému, kto
to potreboval. Bola držiteľkou Pamätného listu obce Jablonové za propagáciu
obce v oblasti ľudového liečiteľstva, Slovenská televízia o nej natočila dokumentárny film, v Jablonovských novinách
sme s ňou urobili rozhovor a niekoľkokrát nám do nich prispela svojimi receptami a radami. Každý, kto ju mal česť
spoznať, si ju bude pamätať ako vzácnu
osobu. Chceli by sme sa ňou rozlúčiť jej
vlastnými slovami, ktoré by mali byť pre
nás motivujúce: „Ja som spokojná so svojím životom. To, čo som mala zvládnuť, som
zvládla s Božou pomocou. Ale ešte by som si
želala, aby boli ľudia voči sebe dobrí, pomáhali
si, mali voči sebe väčšie pochopenie a vychádzali si v ústrety.“
Česť jej pamiatke.
-Za redakciu, Jana Baráková-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Vystúpenia DFS JABÚČKO
v októbri posunuli výrazne
umeleckú úroveň!
V sobotu 4. októbra 2014 v popoludňajších hodinách sa naše ratolesti z DFS Jabúčko
zúčastnili vystúpenia na „Dni zelá“ v Stupave pred mnohopočetnými návštevníkmi významného podujatia regiónu BSK.
Keďže nám slniečko prialo, tak naše „Jabúčko“ pekne tancovalo. Úvodnú reč mal
v rozhovore s moderátormi podujatia jeden
zo zakladajúcich členom Filip Tóth a najmladšia členka súboru Eliška Pernecká pridala básničku, no a ostatní sa už smelo pridali a v plnej paráde roztancovali všetkých
hostí. Ale bolo veselo, deti boli úžasné a prekonali aj menšiu trému, pretože vystupovali
naozaj pred veľkým obecenstvom a dokázali
si obhájiť svoju už „detskú profesionalitu“.
Týmto im veľmi pekne ďakujeme, pretože sú
skvelí. Poďakovanie patrí všetkým Jabloňákom, ktorí nás prišli podporiť, rodičom, šoférom, títo všetci boli pri tom a deťom fandili.
Prvý krát naše deti mali 26. októbra vystúpenie v Bratislave v Petržalskom dome
seniorov. Je to zariadenie pre seniorov, ktoré
poskytuje sociálnu službu: fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ale-

bo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych
dôvodov. Pred takýmto publikom je vystúpenie vždy silne emotívne a sprevádzané
hlasnými prejavmi, potleskom, spevom ba
i slzami. V improvizovaných priestoroch jedálne sme videli prekrásne spojenie detskej
a seniorskej povahy, keď si časť publika pri
vystúpení pospevovalo a vytlieskávalo známe ľudové pesničky. 
-Vedenie súboru-

Z činnosti ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska
O tom, že členovia ZO JDS v našej obci
prežívajú jeseň života aktívne, vás pravidelne informujeme. Poslednou spoločnou
akciou našich členov bolo posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré bolo
15. októbra 2014 a zúčastnilo sa ho 41 členov.
Milý kultúrny program nám pripravili žiaci základnej školy pod vedením p. učiteľky
Evy Orthovej. Prítomný bol i pán starosta
Ing. Ondrej Uhliarik, ktorý seniorom zablahoželal a poprial im aby ich jeseň života bola
taká krásna a pestrá, aká krásna a pestrými
farbami oplývajúca je okolitá príroda v jesennom období. Prítomným sa prihovorila
i predsedníčka ZO JDS p. Emília Prokopová,
ktorá prítomným popriala, aby v živote našli
mier v srdci a pokoj v duši, aby ich v ďalších
rokoch sprevádzala láska a porozumenie
blízkych, aby nepoznali samotu a opustenosť. Potom sa už miestnosťou niesla vôňa
chutného guláša, ktorý prítomným uvarili
členovia výboru ZO a na ktorý nám srnčím

mäsom prispel člen poľovného združenia
Alexander Masarovič. Ostatné občerstvenie
– kávu, víno, nealko nám poskytol starosta
obce a o sladké občerstvenie – zákusky – sa
postarali členky JDS. U všetkých prítomných
mala táto akcia veľmi dobrý ohlas.
Najbližšou akciou, ktorú pre členov ZO
pripravujeme, je Katarínske posedenie, ktoré
bude 26. novembra 2014 a už teraz si chutíme na kapustnicu a vianočný punč.
Emília Prokopová

Lampiónový
sprievod
Vďaka ďalšej výbornej spolupráci medzi
obecným úradom a Rodinným klubom nám
pribudol do kalendára jabloňáckych udalostí
lampiónový sprievod. Akcia sa konala v stredu 19. 11 o 16:30. Aj keď nám cestou mrholilo,
25 detí s odhodlanými rodičmi to od pochodu neodradilo. Svietiace lampióny štartovali
pred budovou ZŠ+MŠ. Raketovou rýchlosťou
na čele s chalanmi – vodcami sme prešli cez
park smerom na futbalové ihrisko. Tam nás
už čakala pani Irenka Fodorová s voňavým
čajom a sladkou odmenou pre deti a rodičov.
Po doplnení síl sme si spolu vypustili lampióny šťastia. Nadšené deti boli vizitkou, že
akcia sa vydarila. Keďže išlo o našu prvotinu,
zaznačili sme si všetky postrehy a budúci rok
sa na vás tešíme s vylepšenou verziou
Za Rodinný klub Martina Masopustová

Počas fašiangu
budú u nás dva
skvelé plesy
• Športovci pozývajú svojich fanúšikov na 6. PLES ŠPORTOVCOV, ktorý
sa uskutoční v sobotu 24. januára 2014
v sále Kultúrneho domu Jablonové.
• Obecný úrad, Materská a Základná
škola pozývajú všetkých na v poradí už
3. OBECNÝ BENEFIČNÝ PLES, ktorý
sa rovnako ako vlani uskutoční poslednú
fašiangovú sobotu, tento rok teda 14. februára 2014, tiež v sále Kultúrneho domu.
Organizátori sa rozhodli pokračovať v tradícii kostýmových plesov
a tentokrát vás pozývajú
do atmosféry 50. rokov,
rock´n´rollovej
hudby
a módy doby kráľa tohto
žánru, Elvisa Presleyho.
Viac informácií o oboch plesoch vám
prinesieme v ďalšom čísle novín. -RED-
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VIANOCE

Program 3. Súsedských
vianočných trhov

Vianočný stánok
Ľudia ľuďom

V sobotu 13. decembra 2014 sa na našom obecnom námestí od 13.00 hod. budú konať
3. Súsedské vianočné trhy. Akcia založená pred dvoma rokmi sa stretla s výborným ohlasom, preto sa Obecný úrad a niekoľko aktívnych obyvateľov rozhodli zorganizovať aj jej
tretí ročník.

Drahí priatelia, určite každý z vás má
v dome nepoškodené, funkčné veci, ktoré
už nikdy nevyužije, je mu ich ľúto vyhodiť,
a predať ich nemá zmysel (hračky, fotorámiky, dekoratívne predmety). Ak by ste chceli
uvedené veci použiť na dobrý cieľ, doneste
ich do stánku „Ľudia ľudom“ na Súsedské
vianočné trhy v Jablonovom, na námestie
pred obecným úradom 13. 12. 2014, kde ich
za symbolickú (a dobrovoľne zvolenú) cenu
posunieme ľuďom, ktorí by ich dokázali využiť, pričom výťažok z predaja by putoval do
materskej škôlky na kúpu potrebných vecí
pre našich najmenších Jabloňákov.
Všetky nepredané predmety poputujú na
charitu. Všetko od vášho odovzdania bude
zabezpečené dobrovoľníkmi v stánku. V prípade otázok volajte Marie, 0908 740 786.
Pomôžete sebe a v duchu Vianoc rozdáte
radosť iným okolo seba!

Trhy sa návštevníkom otvoria od 13.00 h,
okrem vianočných ozdôb sa budú predávať
aj koláčiky a iné dobroty, punč, varené vínko a kapustnica pani starostovej. Novinkou
bude stánok Ľudia ľudom, kde budete môcť
za symbolickú cenu predať nepotrebné veci
z vašej domácnosti. Škola, škôlka aj Obecný
úrad už tradične využijú výťažok z predaja
na zmysluplný účel pre deti z Jablonového.
Už tradične sa na trhoch budú predávať výrobky našich detí zo škôlky a školy
– vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby
z papiera, korálok, moduritu, svietniky, ikebany, vianočný punč, grog možno aj varené
vínko. Výrobky na predaj budú ponúkať
i naši šikovní spoluobčania, v stánku Kvetky
Pavlíčkovej nájdete vlastnoručne vyrobené
vianočné dekorácie a darčeky , u šikovného
školáka Huga Bílka prekrásne korálkové
zvieratká, vianočné ozdoby z papiera a moduritu a nebude chýbať ani stánok pani Vierky
Morávkovej, u ktorej nájdete svietniky, vianočné ozdoby, vonné sviečky a veľa iných
pekných vecí.

Ak máte záujem o predaj, tak neváhajte a kontaktujte Obecný úrad telefonicky,
e-mailom alebo osobne do 2. 12. 2014. Všetci
ste srdečne vítaní.
Dobrovoľníci v spolupráci s Obecným úradom prichystajú aj tento rok rôzne súťaže
a aktivity pre deti s rodičmi a program vyvrcholí betlehemským príbehom, ktorý nám
zahrajú a zaspievajú naši škôlkari, školáci
a seniori. „Naše Vianočných trhy by v prvom rade
mali slúžiť na príjemné, priateľské stretnutie obyvateľov našej obce v atmosfére najkrajších sviatkov
roka, veď preto sme ich aj nazvali Súsedské“, povedal starosta obce Ondrej Uhliarik. -RED-

Vyrobme si
ozdobu ako kedysi
Tradičné vianočné ozdoby si môžeme
vyrobiť aj dnes, netreba k nim veľa, stačí sa
poobzerať v prírode a popýtať sa starých rodičov. Prinášame vám pár tipov.

Program 3. Súsedských vianočných trhov

Sobota 13. decembra o 13.00 h
Predajné stánky s vianočným tovarom a ozdobami.
❆ Vianočné pochúťky, starostovej kapustnica, punč, varené vínko.
❆ Hry pre deti a dospelých.
❆ Živý betlehém.
❆

Čo a kde zohnať na Vianoce
Pri vianočnom strese určite pomôže gazdinkám malé info, čo a kde za dá zohnať
v našej dedine.
Vianočné pečivo alebo vynikajúce zákusky si môžete objednať u našej vychýrenej
cukrárky pani Evičky Pavlíčkovej, číslo
domu 404, tel.: 0902 488 857.
Pani Alenka Kostková , číslo domu 133,
tel.: 0944 296 095 ponúka na predaj chrumkavé, voňavé vanilkové oplátky a škoricové trubičky.
U pána Pavla Pavlíčka, číslo domu 404,
tel.: 0902 199 902 si môžete objednať veľmi
fajné trubičky a tak isto krehučké oplátky.
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(Viete, že oplátky chutia veľmi dobre s cesnakom, medom a orechmi?)
Ak nemáte v mrazničke nachystaného
vlastnoručne uloveného kapra, neváhajte
a kúpte si čerstvého v Stupavskom Rybárstve, predpokladám, že našinci už poznajú
adresu, ale pre istotu ešte raz: ulica – Park
č. 20, Stupava (odbočka v Stupave smer na
Borinku), tel.: 0915 766 600, otváracie hodiny: Pondelok až piatok: od 9:00 do 17:00,
sobota: od 9:00 do 13:00. Ceny živej váhy
ryby za 1 kg: kapor – 3,70 Eur, amur – 3,90
Eur, pstruh – 5,80 Eur, pleskáč – 2,80 Eur,
v ponuke je i predaj mrazených rýb – zubáč
filet 17,00 Eur.
-IF-

VIANOCE

Vianočný stromček kedysi
Neodmysliteľným a dominujúcim prvkom Vianoc je vianočný stromček. Na území
Slovenska sa začali vianočné stromčeky používať od konca 18. storočia. Zo začiatku sa
objavovali len v zámožných rodinách, na vidieku sa začali objavovať v druhej polovici
19. storočia. Tieto stromčeky sa svojou výzdobou ani zďaleka nepodobali na tie, ktoré si
pripravujeme v dnešných časoch.

V našich končinách to boli zväšča smrekové alebo borovicové stromčeky. Ich ozdobou boli za stopku uviazané jabĺčka, orechy
omaľované striebrenkou alebo pozlátkou.
Používali sa i po domácky vyrobené salónky

alebo rôzne figúrky. Salónkami boli v staniole zabalené kocky cukru alebo štolverky,
v chudobnejších rodinách i kôrky chleba.
Figúrky boli odlievané z karamelu do formičiek a zabalené do staniolu. Z obchodu
kupované čokoládové figúrky boli zriedkavosťou. Pamätám si, ako mi moja mama
rozprávala, že keď bola ešte dieťa poslala ju
jej mama kúpiť do „sklepa“ (obchodu) cukor
a ona neodolala a v obchode namiesto cukru
si kúpila jedného čokoládového „pandrláka“
(figúrku) na stromček. Samozrejme, že trest
ju neminul, ale pandrláka nemusela ísť vrátiť
a mohla si ho zavesiť na stromček.
Vo viacpočetných domácnostiach býval
stromček zavesený na strope, aby nezaberal
na zemi veľa miesta, ktorého bolo v príbytkoch i tak málo. Od začiatku 20. storočia sa
začali pod stromček dávať darčeky pre členov rodiny. Stromček sa ponecháva ozdobený do sviatku Troch kráľov. Dnes si Vianoce
bez stromčeka už nevieme ani predstaviť,
škoda len, že tie živé, voňavé nahrádzajú čoraz viac stromčeky umelé.
E.P.

Slamený a živý Betlehem
v Jablonovom
Tak ako k Vianociam neodmysliteľne patrí ozdobený stromček, polnočná omša a obdarúvanie najbližších, patria k nim aj jasličky alebo Betlehem.

Slamený Betlehem z Moldavy

Jasličky
Autorom prvých jasličiek na svete bol svätý František z Assisi, ktorý chcel vyrozprávať divadelným spôsobom príbeh narodenia
Ježiša Krista. Ponúkol ho najmä deťom a ľu-

ďom, ktorí v živote nemali v rukách Bibliu.
Do jaskyne nad talianskym mestečkom Greccia uložil živé bábätko, na ktoré dohliadali
Jozef s Máriou, nechýbal ani živý osol a vôl,
požičané z blízkeho gazdovského dvora.
V našich krajoch sa jasličky začali udomácňovať v 13. storočí a odvtedy sa s výnimkou minulého režimu stavajú až dodnes.
Základ Betlehemu tvorila pôvodne Svätá
Rodina, neskôr sa začali pridávať postavy
anjelov, troch kráľov, pastierov i dobytok. Na
Slovensku sú mnohé obce, kde je stavanie
Betlehemu celoobecnou tradíciou a na jeho
výrobe sa podieľajú tí najšikovnejší rezbári
alebo ľudoví umelci.
Betlehemská hra
Je vlastne ľudová vianočná hra o narodení
Ježiška. Vznikala pod vplyvom stredoveké-

Zdobenie
vianočného
stromčeka
pre zvieratá
Obecný úrad pozýva všetky deti na už
tradičné zdobenie vianočného stromčeka pre zvieratká. Pôjdeme spolu do lesa
a o prinesené maškrty sa podelíme s lesnými zvieratami. Zraz je v sobotu 6. 12.
2014 o 10.00 h pred Obecným úradom.
Prineste si suchý chlieb, jabĺčka, slaninu
a iné dobroty a samozrejme, špagát. Tešíme sa na vás.
-OcÚ-

ho liturgického divadla a kultu jaslí. Vychádza z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým
pastierom, nocujúcim pri stáde. Hry aj postavy sa krajovo líšia, ich počet kolíše od 3 do 7.
Predvádzajú sa formou obchôdzky z domu
do domu alebo staticky v kostoloch či na
námestiach.
Betlehem u nás
Našu obec bude tento rok zdobiť figurálny
Betlehem, ktorý na námestí pred Obecným
úradom postavia v deň konania Súsedských
Vianočných trhov dobrovoľníci v spolupráci
so starostom. Počas trhov ho na chvíľu nahradí Betlehem živý, teda hraný príbeh Narodenia Ježiša, ktorý je súčasťou programu
našich trhov.
Na výrobe postavičiek Svätej rodiny a výzdobe sa bude spolupodieľať mnoho detí aj
dospelých dobrovoľníkov a Betlehem by mal
stáť na námestí počas celých Vianočných
sviatkov. Starosta obce dúfa, že sme natoľko
kultúrna obec, že tento náš prvý spoločný
Betlehem nebude zničený vandalmi.

-ZF-
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SVIATOČNÉ POZDRAVY Z JABLONOVÉHO
Naši seniori Naši hasiči
Naše
Jabúčko
Už sa končí tento rok, ako káže dobrý mrav,
treba všetkým do nového, čosi dobré zaželať.
Nech je celá dedina ako jedna rodina,
bez sporov a bez hádok, nech funguje celý rok.
Športovcom a fanúšikom krásne góly,
radosť z hry, nech im to športové šťastie
po celý rok vydrží.
Hasičom nech nehorí, aby nemuseli hasiť,
ale radšej každý výjazd riadne u Melónka zapiť.
Škôlkárom a školákom včeličky a jedničky,
nech si občas s nami v klube zaspievajú
starodávne Jalonovské pesničky.
A nám všetkým dobré zdravie,
úsmev v tvári, ľahký krok,
ale hlavne aby sme sa všetci zišli
aj budúci rok
prajú seniori z JDS

Naši futbalisti
Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa
lásky, pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších a do Nového roku hlavne zdravie
a spokojnosť praje našim občanom a fanúšikom futbalu kolektív starých pánov Jablonového. 
Juraj Sabač
Okrem radostných a šťastných vianočných
sviatkov by som chcel zaželať svojim zverencom, aby ich rodičia viac podporovali pri
futbale. To by bol dobrý príspevok k tomu,
aby ich deti zažili detstvo, v ktorom majú
dostatok pohybu a naučia sa spolupracovať
v kolektíve.
Tréner mladších žiakov
Rudolf Uhliarik
Som veľmi spokojný s družstvom, s ktorým pracujem. Sú to slušní chalani a výborný
kolektív, čo je nevyhnutný základ pre dobre
fungujúce družstvo. Chceme vytvoriť stabilnú hráčsku základňu pre našich mužov.
Okrem šťastia a radosti počas vianočných
sviatkov želám im, ich rodinám aj ich priaznivcom veľa zdravia, aby sa im v budúcnosti
vyhýbali zranenia a stretávali sa pri futbale
v čo najväčšom počte.

Tréner dorastu Pavol Laki
V mene výboru FK Jablonové by som sa
chcela poďakovať všetkým sponzorom,
obecnému úradu za finančné dary, fanúšikovskej verejnosti za kultúrne správanie sa
na domácej pôde, ale aj na súperových ih-
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Hasičský zbor Jablonové za veľkého prispenia našej obce a hlavne p. starostu Ing.
Ondreja Uhliarika úspešne plnil neľahké
úlohy, ktoré si naplánoval. I keď vznikli
„myšacie nedorozumenia“. Ja ako veliteľ
hasičov a Ondrej ako starosta obce sme
vždy našli najschodnejšiu cestu, aby nedorozumenia nepociťovali naši občania veď
obidvaja pracujeme pre našu obec na 100 %
a to nás spája.
Touto cestou si dovoľujem poďakovať
Vám všetkým občanom za nezištnú pomoc
a obci prajem, aby sa naďalej zveľaďovala
a aby všetky prírodné katastrofy a požiare ju
zďaleka obchádzali.
Veliteľ Hasičského zboru Jablonové
Jozef Katerinec

riskách, aj keď nie vždy sú výsledky podľa
vašich predstáv, pretože nie vždy sa dá iba
vyhrávať. Ďalej by som chcela sa poďakovať
rodičom ako p. Hoffmanovi, Polakovičovcom, p. Lízalovi a ďalším, ktorí pomáhajú
nielen pri svojich deťoch, ale aj pri ostatných,
odvozom detí na súperove ihriská, doma pri
príprave, ale aj zvládnutím na tréningu, pretože všetci vieme, že chýba nám ešte jeden
tréner. V nemalej miere chcem poďakovať
trénerom dorastu p. P. Lakimu, trénerovi
žiakov p. Uhliarikovi za ich náročnú prácu,
a samozrejme trénerovi mužov p. Tothovi.
Osobne by som chcela poďakovať Miškovi
Balejovi, ktorý nám tradične vždy prispeje
na ich občerstvenie, či už dorastencom alebo
žiakom. V neposlednom rade by som chcela
poďakovať aj dievčatám v Bufete Polákovej
a P. Prokopovej, ktoré sa celú tuto sezónu
každú nedeľu postarali o občerstvenie bez
nároku na odmenu, aj ostatným dievčatám
ako p. Kimličková, Sabačová, Prokopova
Lucia. Chcem sa poďakovať členom výboru
ako Julkovi Pavlíčkovi, ktorý sa hodne venuje mládeži, ale aj mužom, a aj ostatným
usporiadateľom, ktorí dozerajú, aby domáce
zápasy prebehli bez akýchkoľvek problémov. A na záver ďakujem všetkým hráčom,
ktorí reprezentujú našu malú, ale za to krásnu dedinku pod horami. V mene mojom, ale
aj v mene výboru Vám chcem k blížiacim sa
sviatkom popriať krásne prežitie v kruhu Vašich najbližších a do nového roku veľa šťastia
a zdravia. A ešte raz všetkým jedno veľké
Ďakujem.

Jana Jurná

„Vinšujeme Vám tieto sviatky,
ponajprv šťastie, zdravie,
hojné božské požehnanie,
na poli úrody,
v stodole plnosť,
v komore hojnosť,
v pitvore svornosť,
v izbe lásku, úprimnosť
a na dietkach radosť,
aby ste boli veselí,
tak ako v nebi anjeli.“
Členovia
DFS JABÚČKO
k Vianočným
a Novoročným sviatkom

Naši poľovníci
Ďakujeme občanom obce Jablonové za
prejavenú dôveru, nezištnú pomoc a spoluprácu v uplynulom roku. Dovoľte nám, aby
sme Vám všetkým zaželali  sviatky plné pokoja a mieru, strávené v príjemnej vianočnej
atmosfére v kruhu rodiny a v Novom roku
2015 veľa zdravia, šťastia, lásky, osobných
i pracovných úspechov. Priateľom poľovníctva želáme veľa krásnych zážitkov z našej
vzácnej prírody.
Poľovnícke združenie
Jablonové

VIANOCE

Naši škôlkari
Vianoce sú sviatkom pokoja, lásky a spolupatričnosti. Pochádzajú z kresťanstva a oslavujú narodenie Ježiša Krista vo všetkých
kresťanských krajinách. Čaro a neopakovateľnú atmosféru Vianoc umocňuje typická
vianočná výzdoba, vianočné jedlá, vianočné
pozdravy a darčeky, a na túto tému sme sa
rozprávali s deťmi aj my v Materskej škole.

„Čo sú to Vianoce?“
Veronika: „Príde Ježiško a prinesie nám darčeky.“
Barborka: „Na Vianoce lietajú anjeliky s Ježiškom.“
Filip: „Že sa stretne celá rodina a všetci sú spolu.“

„Kto nám nosí darčeky?“

Naši školáci

Jednohlasne deti odpovedali, že darčeky
im prináša Ježiško. Predstavu o tom, aké
darčeky očakávajú, píšu Ježiškovi. Napísaný
list odnesú na poštu, alebo ho vložia do okna
a Ježiško si príde preň.
Filip nám poskytol návod, ako sa Ježiško
privolá, a viete to?
Na Ježiška musíte zakričať silným hlasom:
“Ježiško, príď k nám!“ a pritom silno musíte
blikať lampou. Ak sa Vám to nepodarí, musíte silnejšie blikať.
Tesne pred Štedrou večerou skoro všetky
deti číhajú na Ježiška. Niektorí ho videli,
niektorí ho počuli:
Barborka: „Ježiško v červenom kabátiku lieta
s anjelikom, ktorý má trblietavé krídielká. Ak ste
ho nevideli, pozývam Vás k nám, budeme ho pozorovať spolu.“
Filip: „Videl som ho chodiť s prskavkou a niečo
si zapisoval.“
Veronika: „Ja som zase počula Ježiška, ako cinká
so zvončekom. Nie je to obyčajný zvonček, tento
má zvláštny zvuk. Počula som ho vtedy, keď som
spala a letel nad našou strechou.“
Až príde ten očakávaný moment prekvapenia (po Štedrej večeri), deti sa tešia z darčeka.
Filip: „Nenapísal som Ježiškovi, aby mi priniesol udicu a on mi ju naschvál doniesol.“

Regína Lakiová (1. roč.)

Eliška Pernecká (1. roč.)

Hugo Bilka (1. roč.)

Branko Suchánek (1. roč.)

Veselé Vianoce Vám prajú deti a kolektív
zamestnancov MŠ Jablonové

Filip Zárecký (1.roč.)

Nikolaj Pavlíček (1. roč.)

Viktória Humajová (1. roč.)
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Víťazné recepty
z Jablkového hodovania

JABLKOVO-TVAROHOVÝ
KOLÁČ
(2. miesto, č. 9)
Cesto:
200 g masla
2 šálky polohrubej múky
¼ šálky kryštálového cukru
½ lyžičky mletej škorice
štipka soli
Plnka:
500 g tvarohu
¼ šálky kryštálového cukru
2 vajcia
1 lyžička vanilky
Jablková plnka:
4 jablká
2 PL kryštálového cukru
1 lyžička mletej škorice
štipka muškátového orieška
Posýpka:
80 g masla
2 šálky polohrubej múky
½ šálky ovsených vločiek
½ kryštálového cukru
½ lyžičky mletej škorice

JABLKOVO-ORIEŠKOVÉ REZY
(1. miesto, č. 60)
Cesto:
300g práškového cukru
300g mletých orechov
3 bielka
5 väčších jabĺk+škorica+vanilkový cukor
½ balíčka Zlatého klasu

Postup:
1. Všetky suroviny na cesto zmiešame
spolu a povtláčame na plech, ktorý sme
predtým vystlali papierom na pečenie.
Pečieme pri 200 stupňoch asi 15 – 20 minút do zlatista.

Krém:
3-4 celé vajcia
15dkg kryštálového cukru
250g masla
kakao

2. Zmiešame tvaroh s cukrom a miešame dohladka. Potom postupne pridáme
vajcia a vanilkovú esenciu. Plnku rovnomerne roztrieme na upečené cesto.

Postup:
Nad parou vymiešame metličkou bielka spolu s cukrom, pridáme orechy a miešame
varechou, kým to nezhustne. Nemusí to byť úplne husté. Vylejeme to na menší plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme pri 160°C asi 20min (záleží na rúre akú máte). Necháme vychladnúť.
Očistíme jablká a postrúhame ich na hrubšom strúhadle. Povaríme spolu so škoricou
a vanilkovým cukrom. Keď sú jablká mäkké, pridáme Zlatý klas rozmiešaný s trochou
vody (množstvo závisí od šťavnatosti jabĺk), aby sme to nemali príliš riedke, ale ani husté.
Dáme to na upečený korpus a necháme vychladnúť.
Celé vajcia s cukrom a kakaom vyšľaháme nad parou na hustý krém. Necháme trochu
vychladnúť. Medzi tým vyšľaháme maslo a postupne k nemu pridáme vychladnutý krém.

3. Jablká olúpeme, nakrájame na drobno
a dáme variť do hrnca. Pridáme cukor,
škoricu a muškátový oriešok. Dôkladne
premiešame, prikryjeme a dusíme, kým
sa jablká nerozpadajú. Jablkovú zmes
potom natrieme na tvarohovú plnku.
4. Všetky ingrediencie na posýpku zmiešame (má sa to mrviť medzi prstami). Posypeme ňou koláč. Dáme opäť piecť do
rúry na 180 stupňov °C na asi 40 minút.

Ak je to riedke, alebo sa to nespája, pridajte maslo, nakoniec sa to pekne vyšľahá.
Necháme vychladnúť a ponúkneme sa.
Dobrú chuť!
Barbora Alföldyová
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Tretí ročník Športových hier
Pre zvedavé
seniorov v Seniorville Jablonové slobodné devy
Už v minulosti sa v našom zariadení organizovali Športové hry pre seniorov, na ktorých
sa zúčastnili seniori z Bratislavy a blízkeho okolia. Tento rok sme sa zamerali na vytvorenie
a prehĺbenie vzťahov s okolím na Záhorí a na 3. ročník Športových hier pre seniorov v ZSS
Seniorville Jablonové, ktoré sa konali 25. 9. 2014, sme pozvali ľudí z Jablonového, Stupavy,
Zohora, Lozorna, Perneku, Rohožníka a Kuchyne. Návštevníci mali možnosť, okrem športového vyžitia, priamo sa zoznámiť s klientami zariadenia, porozprávať sa s nimi o živote
v zariadení, prezrieť si celý komplex, jeho vybavenosť, vidieť poskytované služby, popýtať
sa personálnu na to, čo ich zaujíma. Od 1. 1. 2015 otvárame denný stacionár, a aj takýmto
spôsobom sa mohli návštevníci už oboznámiť s prostredím a službami. Vďaka dennému
stacionáru budú mať ľudia z okolia možnosť celodenného stravovania, zúčastňovať sa na
aktivitách v zariadení, využívať fyzioterapiu alebo liečebno-terapeutickú intervenciu.

So sviatkom Barbory 4. decembra sú spojené viaceré zvyky. Podľa jedného z nich
slobodné dievčatá a ženy môžu práve vtedy zistiť, či sa do roka vydajú. V tento deň
treba odlomiť halúzku s pukmi z čerešne,
ktorá má najmenej desať rokov, a dať ju do
vody. Keď vykvitne do Vianoc, do roka bude
svadba. Keď halúzka do Vianoc nevykvitne,
na svadbu si bude treba počkať a na rovnakú otázku sa opýtať čerešňovej halúzky na
Barboru v nasledujúcom roku. Aj keď halúzka nezvestuje svadbu, predsa prináša dobré
správy do Nového roka. Treba si zapamätať
deň, kedy vykvitla, lebo práve tento deň
v každom mesiaci nasledujúceho roka bude
pre majiteľku halúzky šťastlivý.

– rog –

Kŕmidlá
pre vtáčiky

Pozvanie prijalo vyše 30 športovcov
z okolia a spolu so seniormi zo Seniorville a Alzheimer centra Avalon vytvorili 11
družstiev s názvami ako Šmolkovia, Mladší pohoďáci, Šikovné baby, Pernek, Jabĺčko,
SK Jablonové, Chryzantémy, Zohor, Tulipán,
Láska a Ruža. Počas hier nám išlo nielen
o súťaženie, ale hlavne o vytvorenie pohody
a priestoru na spoznávanie sa seniorov žijúcich na Záhorí. Ale neboli by to športové hry
bez rôznych disciplín. Súťažilo sa v petangu,
zhadzovaní kolkov, prekážkovej jazde na invalidnom vozíku, z pamäťových disciplín to
bolo bludisko a pexeso. Počasie nám nakoniec vyšlo a mohli sme súťažiť na všetkých
stanovištiach – aj vo vnútri zariadenia, aj
v záhrade a terase. Po fyzickom výkone sa
všetci účastníci občerstvili a po pohode pri
káve a zákusku sme mohli prejsť k vyhlasovaniu výsledkov 3. ročníka Športových hier
v Seniorville.

Vo vyrovnanom súboji nakoniec zvíťazil tím Chryzantémy z obce Kuchyňa. Na
druhom mieste sa umiestnil tím Zohor
z rovnomennej obce a na treťom tím Šmolkovia z mesta Stupava. Z jednotlivcov sa na
prvej priečke umiestnila pani Joklová z obce
Kuchyňa, na druhom mieste pán Greger
z obce Zohor a na treťom pán Zvara, tiež
z obce Zohor. Výhercom ešte raz gratulujeme.
Tretí ročník Športových hier v Seniorville sme mohli usporiadať aj vďaka sponzorom, ktorý nás podporili. Týmto by sme chceli srdečne poďakovať spoločnostiam Berto
sk, s.r.o., Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.,
Tena - SCA Hygiene Products Slovakia, spol.
s.r.o., obci Kuchyňa a pani Kataríne Bezákovej za podporu vo forme občerstvenia a cien
pre účastníkov podujatia. Ďakujeme.
Sláva víťazom, česť porazeným!

Vtáky, ktoré ostávajú u nás na zimu je
vhodné začať kŕmiť už na konci novembra.
Dôležité je to vraj preto, aby si vtáky zvykli,
kde potravu nájdu, keď prídu naozaj kruté
mrazy a sneh.
Kŕmidlo by malo
byť v dostatočnej výške, inštalované tak,
aby na neho nedosiahla mačka alebo kuna.
Sýkorky, vrabce a brhlíky si radi pochutnajú na semienkach
slnečnice, orechoch,
kukurici a obilninách,
drozdy majú radi aj
jabĺčka a bobuľoviny.
Ale určite im nehádžte
chlieb alebo zvyšky
z domácnosti.
Najlepšie na tom
všetkom je, že kŕmidlo
naozaj nemusíte kupovať, je možné si
ho vyrobiť z rôznych
recyklovaných materiálov. Pár tipov vám
ponúkame na obrázkoch. Ak si aspoň jedno podobné postavíte,
budete mať celú zimu
za oknom parádne
vtáčie divadlo. -ZF-
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Bariérová chemická ochrana zveri
Jablonovská poľovnícka spoločnosť je jedným z piatich subjektov v okrese Malacky, kde je pri preventívnej ochrane pred nežiaducimi stretmi zveri
s motorovými vozidlami využívaná bariérová chemická ochrana v tesnej blízkosti štátnej komunikácie č. 501. Sú to žlté chumáčiky peny na malých drevených klíčkoch pri ceste z Lozorna po katastrálnu hranicu s Pernekom v Háji.
Vzhľadom na to, že táto činnosť je monitorovaná v rámci projektu i Okresnou poľovníckou komorou v Malackách, je účinnosť
opatrenia podrobne monitorovaná a vyhodnocovaná samotnou poľovníckou spoločnosťou. Ako ukazovateľ efektívnosti sa hodnotí
počet stretov zveri s motorovými vozidlami
za rok, ktoré sú hlásené políciou, ale i vlastnou kontrolnou činnosťou našich členov. Situácia je už prepracovaná tak dokonale, že
často, než nám hlási polícia nehodu, tak sme

už na mieste na základe našich vlastných
informácií. Príslušná Poľovnícka spoločnosť
je v zmysle zákona o poľovníctve povinná
o zrazenú zver sa postarať, t. j. bezpečne
v zmysle veterinárnych predpisov odstrániť
zvyšky usmrtenej zveri z komunikácie, resp.
ukončiť šetrným spôsobom život ťažko poraneného zvieraťa. Konzumácia takto získanej
diviny je zo zákona prísne zakázaná. Na
základe našich štatistických ukazovateľov
môžeme jednoznačne konštatovať, že toto

Tabuľka štatistických ukazovateľov:
Rok

Počet stretov s mot. vozidlami

Vyjadrenie v %

2011

25

100 %

2012

16

64 %

2013

13

52 %

preventívne opatrenie má význam, chráni
motoristov, ale i samotnú zver, ktorá nám
v poslednom období neúmerne hynula pod
kolesami vozidiel.
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v hodnotenom období bol zaznamenaný pokles stretov zveri s motorovými vozidlami.
Bariérová chemická ochrana je stále funkčná, priebežne počas roka sú doplňované kolíky pri ceste a pravidelne po 2 mesiacoch je
obnovovaná chemická dávka do peny, resp.
je nanášaná nová pena. V tejto činnosti sme
odhodlaní pokračovať i napriek značnej finančnej náročnosti projektu. Len pre informáciu čitateľom, peňaženky našich členov
PS táto činnosť vyjde na 700 eur.
V závere by som znovu vyzval vodičov
k zvýšenej opatrnosti i napriek tomu, že vidia pri ceste tieto chemické zábrany, lebo registrujeme občas strety zveri s motorovými
vozidlami. Zábrana totiž funguje tak, že zver
sa v jej blízkosti normálne nezdržuje, lebo jej
to zapácha, ale pokiaľ je napr. niekde v lese
vyplašená, alebo silne cíti potrebu prekážku
prekonať, tak ju prekoná a vtedy môže prísť
k nežiaducej kolízii.
Ing. Pavol Ferenčič, predseda PS

Zažiarte!
Prišla jeseň, hmly, sychravosť, mrholenie, dážď a znížená viditeľnosť. Chodci, cyklisti,
deti, ľudia tlačiaci káry a podobne, ktorí nenosia reflexné prvky, sa môžu ľahko stať obeťou dopravnej nehody. Ak vodič zbadá chodca na poslednú chvíľu, veľmi ťažko dokáže
zareagovať a zrážke zabrániť. Ak má chodec reflexné prvky, vodič ho vidí z dostatočnej
diaľky a svoju jazdu vie prispôsobiť pohybu osoby po ceste. Opätovne preto pripomíname chodcom, aby používali reflexné prvky a v záujme vlastnej bezpečnosti žiarili farbami.
Pár bezpečnostných rád
• Noste vhodnú farbu oblečenia a doplnky z fluorescenčných a reflexných materiálov. Kombinujte ich, aby vás bolo dobre vidieť za svetla i v tme (reflexné vesty, reflexné
pásy zámkové a elastické a rôznofarebné
reflexné nálepky.)
• Reflexné prvky použite na strane tela,
ktorá je privrátená k vozovke (nie ku krajnici).
• Reflexné predmety umiestnite najlepšie blízko ku kolenám a do úrovne pásu, na
rameno, cyklisti tiež na prilbu a bicykle. Reflexné nálepky môžete nalepiť na podrážky
topánok, bicykle, korčule, prilby, kolobežky,
školské tašky, barle či kočíky.
• Deťom zabezpečte oblečenie, školské
tašky a doplnky vybavené reflexnými a fluorescenčnými bezpečnostnými prvkami.
• Zviditeľniť by sa mali aj starší ľudia, práve oni často uprednostňujú oblečenie nevýrazných tmavých farieb. Ich reakcie na ceste
sú často oslabené vyšším vekom.
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• Zvýšte opatrnosť pri prechádzaní cez
cestu a na neosvetlených miestach, kde chýba chodník a ste nútení ísť pri okraji vozovky.
• Obzvlášť nebezpečná je kombinácia
tmavého oblečenia, nepozornosti a alkoholu.
• Ostražití a pozorní by mali byť aj samotní vodiči, a to najmä na miestach so zvýšeným pohybom chodcov.
-ROG-

Štatistika dopravnej nehodovosti
• Za prvých 9 mesiacov roku 2014 sa stalo
9 964 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 202
osôb usmrtených, ťažko sa zranilo 754 a ľahko
sa zranilo 4 072 osôb.
• Polícia riešila 808 nehôd s účasťou chodca, pri ktorých bolo 43 osôb (42 chodcov)
usmrtených, 165 osôb (163 chodcov) ťažko
zranených a 565 osôb (541 chodcov) ľahko
zranených.
• Z uvedeného počtu samotní chodci zavinili 325 nehôd (z toho deti 131), pri ktorých
bolo 13 chodcov usmrtených (2 deti), 58 ťažko
(z toho 20 detí) a 226 ľahko zranených osôb
(z toho 102 detí).
• Nehôd s účasťou cyklistu (zrážka s cyklistom) bolo celkom 379 (z toho s dieťaťom
63). Usmrtených bolo pri nich 14 osôb (1 dieťa), 56 ťažko (7 detí) a 266 (47 detí) cyklistov
ľahko zranených. Z uvedeného počtu samotní cyklisti zavinili 318 nehôd.

Zdroj: www.minv.sk

ŠPORT

FK Jablonové
Posledným kolom, ktoré sme odohrali 9. 11. 2014 v Dubovej, sa skončilo účinkovanie
nášho A mužstva v prvej polovici jesennej časti sezóny 2014/2015. Obsadili sme 4. miesto,
so štvorbodovou stratou na vedúce mužstvo z Pezinka.
Naša bilancia je nasledovná:
13 zápasov, 8 výhier, 2 remízy a 3 prehry, 26
bodov a skóre 24:15.
Naposledy som vás informoval o zápase
s V. Levármi, ktorý sme vyhrali 3:2. Do konca
jesene sme odohrali zostávajúcich 8 zápasov,
vrátane dohrávaného v Pl. Štvrtku. To bol
zápas, v ktorom sme podali najslabší výkon
na jeseň, spolu s podcenením súpera sme sa
dopracovali k zahanbujúcej prehre 1:2. Musím
však pochváliť chlapcov, že od toho zápasu
krivka našej výkonnosti len stúpala. Z posledných 8 zápasov sme až 6 vyhrali a aj to bol dôvod, prečo sme vo vyrovnanej tabuľke skončili
štvrtí s tesným odstupom za vedúcou trojicou.
Záverečné hodnotenie súťaže spojené
s posedením sme naplánovali na 14.11.2014.
Tréningový proces v tomto roku ukončíme
posledným tréningom 28.11. Týmto dňom

dostanú chlapci „ futbalovú dovolenku“ do
13. 01. 2015, aby si poriadne oddýchli a načerpali veľa nových síl do náročných bojov
v jarnej časti.
V zimnej príprave sa tímy A mužstva aj
dorastu zúčastnia zimného turnaja, ktorý
organizuje Bratislavský futbalový zväz.
Dorast FK Jablonové obsadil po jesennej
časti 2.miesto, so ziskom 15 bodov, 4 výhry,
3 remízy a 2 prehry pri skóre 26:12 a päť bodovou stratou na vedúce Jarovce.
Mladší žiaci FK Jablonové obsadili 10.
miesto so ziskom 1 bodu pri skóre 7:92.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek činnosťou
podieľali na chode FK Jablonové, aj našim
fanúšikom ďakujem za pomoc a podporu
a prajem milostiplné prežitie Vianočných
sviatkov a úspešný rok 2015.
Marian Tóth, tréner FK Jablonové

Zohor – Jablonové

1:2 (0:2)

Jánoš, Orth

Pl. Štvrtok – Jablonové

2:1 (2:0)

Danihel

Jablonové – Kostolište

3:0 (1:0)

Jánoš 2, Hon

Budmerice – Jablonové

0:4 (0:3)

Jánoš, Bednárik, Ščepka, Špoták

Jablonové – Šenkvice

3:2 (1:1)

Špoták, Bednárik, Hon

Malacky – Jablonové

2:0 (1:0)

Jablonové – Jakubov

2:1 (0:1)

Hon, Špoták

Dubová – Jablonové

0:3 (0:3)

Hon, Špoták, Adámek

Vianočný stolnotenisový turnaj
O pohár starostu obce
Riaditeľ turnaja: Ing. Uhliarik Ondrej
Hlavní rozhodcovia: Ing. Uhliarik Rudolf
PaedDr. Tóth Marian
Termín: 28. 12. 2014,nedeľa
Začiatok: 11.00 h
prezentácia hráčov do 10.30 h
Ukončenie: podľa prihlásených hráčov.
Miesto konania: sála OÚ Jablonové.
Účastníci: prihlásení hráči od 15 rokov.
Prihlasovanie: do10.00 h dňa 28. 12. 2014
– na OU Jablonové
– starosta@obecjablonove.sk,
– marian23.toth@gmail.com

Hrací systém: h
 rá sa KO systém, na 2 víťazné
sety do 11.

Pozvánka
na Silvestrovskú
zábavu
Reštaurácia u Melónka
vás už tradične pozýva stráviť

silvestrovský večer
a privítať Nový rok
v sále Kultúrneho domu Obecného
úradu v kruhu známych a priateľov
pri dobrom jedle a pití.
Čaká na vás i bohatá tombola!
Do tanca hrá hudobná skupina
Eminem.

Vstupné: 20 Eur
V cene lístka sú bohaté a chutné
švédske stoly, novoročný prípitok,
polnočná kapustnica a divinový guláš.
Lístky si rezervujte v Reštaurácii
u Melónka.

Losovanie prebehne na OU Jablonové dňa
28. 12. 2014.

Konverzácia
vo francúzštine

Každý hráč si prinesie vlastnú raketu, prezuvky do telocvične a športovú výstroj.
Traja najlepší hráči budú odmenení vecnými cenami, ktoré venuje OU Jablonové.

Hľadám niekoho, kto hovorí francúzsky a mal by záujem z času na
čas o nezáväzné konverzovanie kvôli
osvieženiu slovnej zásoby.
Ďakujem

Z. Vidová
Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel stolného
tenisu.

Mobil: 0907 296 447
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