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ROZHOVOR

Ako si založiť kurín
Domáce vajíčka sa s tými z obchodu nedajú porovnať a chov sliepok nie je taký náročný, ako sa zdá. Ako si založiť kurník a či sa oplatí chovať vlastné sliepky kvôli vajciam,
sme sa opýtali šéfa jablonovských chovateľov Pavla Pavlíčka.

• Je založenie vlastného kurína náročné?
- Nakoľko bývame na dedine v starších
domoch, sú kuríny vystavané, čo je dedičstvo po našich rodičoch. Pri stavbe domu
bolo zvykom stavať aj hospodárske budovy
na chov zvierat ako ošípaných a aj hydiny.
V období totality a poľnohospodárskych
družstiev sa sliepky chovali na každom

Ideálne kuríny

dvore. Ľudia už zistili, že slepačie mäso
a vajcia od doma dochovaných sliepok
majú inú kvalitu ako z veľkovýkrmných
liniek fariem na chov hydiny. Sliepka je ne-

náročné zviera, ktoré dokáže vyžiť z toho,
čo si vykutre zo zeme alebo pozbiera
po dvore alebo na poli.
• Aký veľký kurín potrebujeme pre chov
sliepok?
- Tak ako my ľudia máme radi svoje pohodlie, tak i zvieratá potrebujú určitú pohodu
k odpočinku, a to hlavne v noci. Stavba kurína v dnešných pomeroch je pre domáceho
kutila hračkou a kurín postaviť alebo, lepšie
povedané, zhotoviť ho musí dokázať každý
trocha zručný domáci pán. Ku stavbe kurína nám stačí zakúpiť OSB dosky o hrúbke
2 cm, hranoly na zhotovenie rámu o rozmere
8x8 cm a strešné laty 4x4 cm. Kurín by mal
mať rozmery dĺžka 150 až 200 cm, šírka 120
až 180 cm, výška 150 až 200 cm, dno kurína
by malo byť aspoň 30 cm od zeme, aby bolo
vidieť, že stojí na nožičkách. Vstupné dvere by mali mať takú veľkosť, aby nebránili
chovateľovi k čisteniu vnútra, treba urobiť
dvierka pre hydinu 40x40 cm, aby mohla vychádzať a vchádzať do kurína. Je potrebné,
aby bol kurín vetrateľný. Zariadenie kurína
by malo obsahovať aspoň 3 znáškové miesta
na vajcia a bydlá pre sedenie sliepok. Bydlo
zhotovíme z hranolov 3x3 cm a vrchné hrany
je potrebné zaobliť, a to preto, lebo sliepka
musí mať prsty na nohách pri sedení pokrčené. Na dno kurína je dobré dať hoblovance
pre lepšie čistenie.
• Kedy je najvhodnejší čas na založenie
chovu sliepok?
- Chov sliepok sa zakladá v jarných mesiacoch, najlepšie podľa možnosti obstarania mládok hydiny sa dá už i začiatkom
roka. Chovateľ, ktorý si chce chov založiť,
sa musí rozhodnúť, či si kúpi vynesené
a vyradené sliepky od priekupníkov alebo mládky (asi 12 týždňové), ktoré si pripravuje na obdobie 2 – 3 rokov. Musí však
počítať s tým, že mládky začnú s prvou
znáškou po 5 mesiacoch od kúpy, niekedy
sa stane, že aj o niečo skorej.

Pavel Pavlíček, predseda jablonovských chovateľov

• Koľko priestoru a aký výbeh potrebujú
sliepky?
- Pri spomínaných rozmeroch kurína môžeme chovať 1 kohúta a 6 – 8 sliepok. Výbeh,
ak ich nechceme chovať na voľno po celom
dvore, postačí o rozmeroch 3x3 m.
• Čo všetko by mal obsahovať výbeh pre
hydinu?
- Výbeh pre hydinu by mal byť aspoň z polovice zatrávnený, lebo sliepky radi vyzobávajú trávnatý porast. Druhá polovica by mala
byť vysypaná drobným štrkom s pieskom.
Ako je známe, hydina sa rada vyvaľuje –
peleší v sypkej zemi a drobné kamienky
a piesok jej pomáhajú pri trávení. Vo výbehu
nesmie chýbať napájadlo na vodu a kŕmidlo
na obilniny. V dnešnej dobe sa používajú kŕmidlá a napájačky z plastu, ktoré zavesíme
do takej výšky, aby ich hydina mohla pohodlne využívať. Závesné kŕmidlá a napájačky
majú výhodu, že sliepky radi hrabú a zem
lieta okolo a nedostane sa do nich. V letných
mesiacoch môžeme do vody zamiešať 1 dcl
octu na 10 l vody. Tento spôsob môžeme opakovať 5 – 7 dní v mesiaci. Ak prerábame dom
alebo máme možnosť zohnať starú omietku,
i tú môžeme dať sliepkam smelo do výbehu.
• Akí predátori ohrozujú sliepky?
- Nakoľko bývame v okolí lesov a neobrábaných poľných lánov, ktoré lemujú zarastené
kanálové stoky vody, je pravdepodobné, že
v týchto lokalitách sa zdržiava líška, tchor
a kuna, ale i zatúlané psy, ďalej nevítaným
hosťom je i jastrab. Preto je potrebné chrániť
výbeh pletivom alebo sieťou z vrchnej strany
a tiež musíme dbať, aby sa nám škodná nedostala do výbehu aj podhrabaním.
Pokračovanie na str. 3
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OCÚ INFORMUJE

Predpokladaný
rozpočet 2015
Rozpočet obce je základným vodítkom prevádzky a investícií pre jednotlivé kapitoly
a zložky obce. Najväčšiu časť príjmov bežného rozpočtu tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) vo výške
386 369,00 Eur, ktorá je poukazovaná obci zo
štátneho rozpočtu na základe celoštátneho
výberu daní, ďalšiu časť tvoria účelovo viazané transfery a granty 104 334 Eur, miestne
dane vo výške 52 521,00 Eur, poplatky za odpad 62 005,00 Eur. A v súhrne administratívne poplatky a iné poplatky 26 064 Eur, iné
nedaňové príjmy 8 409,00 Eur a príjmy z prenájmu 3 020,00 Eur.
Bežné výdavkové položky sú rozdelené na
jednotlivé logické oblasti. Treba ich však chápať
ako komplex výdavkov na energie, prevádzkové náklady, mzdy, odvody, a iné poplatky, ktoré
sú účelovo viazané k danej oblasti.
Podrobný rozpis položiek rozpočtu je verejne prístupný na obecnom úrade a aj prostredníctvom svojich poslancov môžu občania nahliadnuť do jednotlivých oblastí.

V skratke sa dá povedať, že sme nastavili
rozpočet ako vyrovnaný a budeme sa snažiť
naďalej zodpovedne pristupovať k financiám, aby sme ho aj vyrovnaný udržali.

Transfer- súkromnej ZUŠ

107167.00

Výdavky spolu za správu

185094.00
6600.00

94,445.00

Výdavky spolu CO

465.00

Výdavky spolu -PO

2508.00

Miestne dane

52,521.00

Výdavky spolu - doprava

Daň za komunálny odpad

62,005.00

Výdavky spolu - odpad

Za užívanie verej priestr.

1,700.00

Výdavky spolu- ČOV

Dividendy - BVS

3,049.00

Výdavky spolu - verej.zeleň

2410.00

Príjmy z prenájmu budov

3,020.00

Výdavky spolu -VO

8550.00

Admin.poplatky

3,640.00

Výdavky spolu- FK

7648.00

Poplatky -rôzne

600.00
60800.00
150.00

10,184.00

Výdavky spolu - kultúra

7310.00

Poplatky za režijné náklady

3,240.00

Výdavky spolu - cintorín

1955.00

Poplatok za služby v ŠJ

2,000.00

Výdavky spolu-objekt SP

5245.00

Poplatky za školné v MŠ

3,250.00

Výdavky spolu ZŠ

Poplatky za školné v ŠKD

3,750.00

Výdavky spolu MŠ

76911.00

Výdavky spolu ŠKD

10715.00

Úroky z vkladov

60.00

94445.00

Výdavky spolu Škol.jedáleň

30655.00

Príjem z recyklačného fondu

1,500.00

Výdavky spolu ZOS

15007.00

Ostatné transfery

6,889.00

Dávky soc. pomoci - HN - deti

1,500.00

Splátka úveru - telocvičňa

Prijmy z dobropisov

600.00

Granty
Bežné príjmy spolu

639,722.00

o dotácie z európskych fondov. Pri analýze súčasného stavu nám budú pomáhať aj
študenti Prírodovedeckej fakulty UK zaoberajúci sa regionálnym rozvojom. Študenti budú vykonávať anonymný dotazníkový prieskum názorov občanov našej
obce v termíne od 16. marca 2015 do 30.
apríla 2015. Anketári budú mať pri sebe

Vtlačil sa nám do sŕdc
Alojz Hittman vyštudoval polygrafickú školu ako tlačiar v rokoch 1968
– 1972. Po ukončení školy v Polygrafických závodoch pracoval až
do roku 1992 v Západoslovenských
tlačiarňach v Bratislave, kde získal
v roku 1985 ocenenie ako najlepší pracovník podniku. Bol zároveň členom
vedecko-technickej spoločnosti, kde
sa zapísal svojou tvorivou činnosťou
v inovatívnych návrhoch a zúčastňoval sa na domácich i zahraničných sympóziách. V roku 1992 si
založil rodinnú firmu Alojz Hittman-Alma Press, a tu pracoval
nepretržite až do 22. 01. 2015. Nie preto, že už nechcel pracovať,
ale predčasná náhla smrť ukončila dráhu jeho života. Mal len
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1802.00

386,369.00

Transfery ZŠ deti v HN

Plán rozvoja obce Jablonové
Každá obec má vypracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. My takisto
máme platný plán rozvoja obce. Do konca
roka 2015 máme však povinnosť prehodnotiť doterajší stav a pripraviť a schváliť
plán rozvoja pre obdobie do roku 2020
podľa novej metodiky. Tento plán je povinnou a neoddeliteľnou súčasťou žiadostí

Výdavky spolu matrika

Výdavky spolu finan.oblasť

Bežné príjmy
Výnos dane z príjmov

Bežné výdavky

Spolu bežné výdavky

1685.00
12000.00
639722.00

potvrdenie o tom, že vykonávajú tento
prieskum a nebudú vstupovať do súkromných objektov a dvorov. Prosíme občanov
o spoluprácu pri tomto zbere údajov, čím
viac údajov získame, tým väčšiu mieru
názorov budú reprezentovať. Vyzbierané
dáta budú slúžiť na analýzu a prípravu
plánu rozvoja našej obce, ktorý má dlhodobý a strategický charakter. Ďakujeme
za porozumenie a spoluprácu.
- OcÚ -

62 rokov. Pracoval pre rôzne významné spoločnosti a inštitúcie.
Bol vášnivým hubárom a milovníkom prírody, rád cestoval a plnil si svoje sny o spoznávaní nových krajov a obyčají. V mladosti
sa venoval filatelistike ako člen medzinárodného filatelistického
klubu. Za jeho obetavou, pracovitou a kamarátskou osobnosťou
sa skrývala veľká srdečnosť. Nadovšetko miloval svoju rodinu.
Do posledného dňa sa s láskou staral o svoju 93-ročnú matku.
Ukázal nám, ako má vyzerať naplnený život. Je to život lásky,
práce a starostlivosti. Za jeho činmi stálo vždy jediné prianie:
nasadiť svoje sily k prospechu všetkých, s ktorými sa cítil byť
spojený. Vždy obetavo a ochotne pomáhal s tlačovinami pre našu
obec, za čo mu patrí naša veľká vďaka a večná spomienka.
Ďakujeme Ti za to, že si bol vždy pripravený pomôcť radou
i činom. Mala to byť oslava jeho štyridsaťročného výročia svadby s manželkou, no stala sa ňou rozlúčka a odchod zo spoločného života. Napriek nepriazni osudu žiješ a budeš naďalej žiť
v srdciach svojich najbližších, lebo láska je silnejšia ako smrť.
Rodina, OcÚ

ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
• Kde je možnosť zaobstarať hydinu
na chov a aké plemená sú najvhodnejšie?
- Tu chcem zdôrazniť, že musíme byť rozhodnutí, na aké účely si chceme hydinu za-

dinu na týchto burzách zakúpiť. Pravidelne
pozývame Hydinárske farmy na predaj mládok hydiny (asi 12 týždňové kurčatá) a naši
občania tak majú možnosť kúpiť si hydinu
od prvovýrobcu (a nie od rôznych priekupníkov) na chov. Tento spôsob zaobstarania
si hydiny na našich burzách využívajú prevažne občania z okolitých dedín, ktorí si túto
možnosť nevedia vynachváliť.
Kalendár búrz chovateľov v Jablonovom
n 15. marec
n 19. apríl
n 17. máj
n 21. jún
n 19. júl
n 16. august
n 20. september
n 18. október
n 15. november
n 20. december
n 2.-4. október – XII. Podhorská
výstava zvierat

Predátori: líška a tchor

obstarať. V dnešnej dobe sa hydina chová
už i pre krásu a na spestrenia dvora, teda
okrasná, ktorú zastupujú malé plemená ako
paduánka, holanďanka, kočinka, mileflérka
porcelánová pri znáške okolo 120 ks vajec,
alebo veľkú hydinu na mäso a vajcia ako
napr. hempšírka, oravka, sasexka, australorpka o váhe 3 až 4 kg s produkciou vajec

Sliepka hemšpírka

180 až 240 ročne. Ďalším rozhodnutím je, či
sa chceme so zakúpenou hydinou zúčastňovať na výstavách alebo hydinu chceme
chovať len pre vlastnú potrebu, teda iba
mäso a vajcia. Hydina sa dá zakúpiť na výstavách alebo burzách chovateľov, to znamená, že priamo i u nás v obci. Naša ZO SZCH
usporadúva pravidelne každú tretiu nedeľu
v mesiaci tieto burzy chovateľov a my vám
už piaty rok po sebe dávame možnosť si hy-

Niet nad domáce vajíčka

• Treba si zaobstarať aj kohúta?
- Naši dedovia hovorievali, že dvor bez kohúta je ako maštaľ bez teľaťa. Prvým brieždením sa krik kohútov rozliehal po celej
dedine a gazdovia už vedeli, že je čas vstať
a nachovať zvieratá. Tak ako každý dvor má
svojho pána v podobe hospodára, tak i výbeh so sliepkami má svojho pána v podobe
kohúta. Ak si chceme v budúcnosti dochovať
kurčatá pod kvočkami, kohúta potrebujeme
kvôli oplodneniu vajíčok. Kohút je zároveň
i ochrancom svojho kŕdľa a sliepky sú temperamentnejšie.
• Aké krmivo sa používa na kŕmenie sliepok
a kde ho zohnať?
- Sliepky kŕmime obilninami – pšenica, jačmeň, sója, kukurica, môžeme podávať aj
v rozomletom stave v podobe miešaných
šrotov s primiešaním plastínu a konvitu,
máme možnosť zakúpiť si rôzne sypké zmesi pre chov hydiny. Obilniny je možnosť zakúpiť u súkromných roľníkov alebo v poľnonákupe v Malackách. Zmesku pre nosnice
a kurčatá, napájačky, hniezda, kŕmidlá, rôzne vitamíny a liečivá si môžete zakúpiť
na našich burzách.
• Dajú sa využiť i zvyšky z domácej kuchyne?
- Samozrejme, že zvyšky jedla, ktoré nám ostávajú z domácnosti, môžeme dať na skŕmenie
hydine. Jedná sa predovšetkým o zemiaky,
ryžu, knedle, chlieb, kapustu, kel, karfiol, atď.

Chlieb by sme mali pred skŕmením rozmočiť
vo vode, vodu z časti vytlačiť posypať šrotom,
pokrájať do toho žihľavu a tak podávať ako
krmivo, pre sliepky je to veľká pochúťka. Môžeme skŕmiť i zostatky po opucovaní zeleniny
napr. do polievky. Vyvarujme sa však podávania sliepkam domácich produktov z kuchyne, ktoré sú nasiaknuté olejom a masťou.
• Aké sú znášky sliepok a ako často obmieňať kŕdeľ?
- Ako som už spomenul, ročné znášky veľmi
závisia od chovaného plemena. Sliepka, pokiaľ má dostatok kvalitného krmiva, zelenej
kŕmnej hmoty, prísady vitamínov a vápnika,
znáša vajíčka bez problémov. Pri veľkých
plemenách s ročnou produkciou okolo 240 ks
vajec okrem mesiacov november, december,
január a zhruba polovica februára by nemali
byť problémy so znáškou vajec. Sliepka sa
dožije 5 aj 6 rokov, ale pre ďalší chov už nemá
význam, či po stránke znášky alebo úžitku
mäsa. Sliepky sa chovajú spôsobom obmieňania kŕdľa a to tak, že ich chováme najviac 2
roky. V tomto druhom roku si už pripravujeme mladé sliepočky, aby nám v jeseni začali
s prvou znáškou a tie, ktoré budeme chovať
tretí rok, pomaly začíname likvidovať, lebo
produkcia vajec už je slabá a mäso stráca tiež
na svojej kvalite.
• Treba zatepľovať kurín na zimu?
- Sliepke viac ako zima škodí prievan. Kurín
zatepľovať nie je potrebné, ale je potrebné,
aby i v zime bol dostatočne vetraný. Sliepka
si svoju teplotu dokáže v zimných mesiacoch udržať, a to hlavne preperením, teda
výmenou peria pred zimou. I kvalita peria je
vtedy lepšia a hustejšia ako v letných mesiacoch. Tak to proste príroda zariadila, že zviera sa vie uchrániť v zimných mesiacoch i bez
pomoci človeka.
• Máte nejaké rady pre začiatočníkov v chove
sliepok?
- Výbor, ako i členovia našej ZO SZCH,
veľmi radi pomôžu začínajúcim chovateľom hydiny, len je potrebné, aby nás ľudia
oslovili. Sme tu, aby sme im vedeli poradiť, lebo máme v našej ZO chovateľov, ktorí sú na vysokej úrovni v chove hydiny, čo
dokazujú každý rok získavaním ocenení
na výstavách nielen na Slovensku, ale aj
za hranicami našej krajiny. Taktiež vieme
poskytnúť dokumentáciu na stavbu chovného zariadenia alebo dohodnúť i samotnú
výrobu kurína. Verím, že tieto možnosti
naši spoluobčania využijú, aj keď nie sú
členovia našej ZO.
Viac informácií o činnosti ZO SZCH Jablonové sa môžete dočítať na webstránke:
www.zojablonove.estranky.sk
– Za rozhovor ďakuje Z. FERENCZOVÁ –
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MŠ A ZŠ INFORMUJE

Zápis detí do
MŠ Jablonové

Zápis detí do
1. ročníka ZŠ

Oslávte s nami
Deň Zeme

V dňoch od 16. do 19. februára 2015 od 13.
do 16. hod. sa uskutočnil v budove Materskej školy Jablonové „Zápis detí na školský rok 2015/2016“.
Na tento školský rok bolo podaných 36
„Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie“. Z toho je 6 detí, ktoré k 31. augustu 2015 dosiahnu 5 rokov veku = predškolský vek; 3 deti, ktoré dosiahnu 4 roky;
9 detí, ktoré dosiahnu 3 roky a 18 detí, ktoré
k tomuto dátumu dosiahnu 2 roky života.
Základnou podmienkou pri prijímaní do ma
terskej školy je dosiahnutý vek – 3 roky dieťaťa.
Ďalšie podmienky – schválené pedagogickou
radou MŠ Jablonové znejú nasledovne:
„Pri vyššom počte detí sa prednostne prijímajú:
• deti s trvalým pobytom v obci Jablonové,
• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
• deti, ktoré dovŕšili jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky,
• deti zamestnaných rodičov.”
Materská škola Jablonové má dve triedy, ktoré
môže navštevovať 38 detí + navýšenie o 3 deti
v každej triede, takže každoročne je v danom
školskom roku v materskej škole 44 detí.
- Kvetoslava Rusnáková -

Dňa 3. februára 2015 sa v poobedňajších
hodinách konal zápis detí do 1. ročníka ZŠ.
Celkovo bolo zapísaných 12 detí (6 chlapcov a 6 dievčat).
Ak všetci zapísaní žiaci začnú navštevovať
v školskom roku 2015/2016 prvú triedu, mal
by sa celkový počet žiakov našej školy o jedného zvýšiť. Z finančného hľadiska nebude
možné otvoriť 4 samostatné triedy. Znamená
to, že aj v nasledujúcom školskom roku ostanú 3 triedy. Ktoré ročníky sa spoja, rozhodneme v priebehu júna 2015. - Pavol Škoda -

V termíne od 20.
do 27. apríla organizuje naša
škola
zber
papiera (nie
kartón). Papier môžete
v čase vyučovania priviezť
do areálu školy.
Nemusí byť zviazaný, môžete ho zvážiť
a množstvo nahlásiť u pracovníkov školy
– naši žiaci súťažia o vecné ceny. Ak papier priviezť nemôžete, nahláste nám to
na t. č. 034 7787 125, 0911 806 290, alebo
na: zajablonove@gmail.com – niektorý
žiak si papier príde prevziať. Celý výťažok
zo zberu papiera použijeme na zaplatenie
autobusovej dopravy na trojdňový školský
výlet. Minulý školský rok sme ich strávili
na Kunovskej priehrade v Senici. Tento rok
sa chystáme do Skalice.
- Pavol Škoda -

Ako sme ukončili fašiangy
I my, deti materskej školy a žiaci základnej
školy sme zakončili nám charakteristickým
spôsobom čas zábav, tancovačiek, karnevalov
a plesov. V pondelok, 16. februára 2015 sme
ráno prišli v pestrých kostýmoch a maskách.
Tváričky nám dokreslili pani učiteľky podľa
našich prianí a v zástupoch sme sa vybrali
do ulíc nášho Jablonového. Spevom a hlasnou
vravou sme dávali na známosť, že fašiangové obdobie sa končí. Navštívili sme obchody,
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reštauráciu u Melónka, kde nás obdarovali
sladkosťami. Po ceste sme vyberali „Fašiangové mýtne“ od ujov šoférov a spoluobčanov.
Pochod sme ukončili u pána starostu, kde nás
ponúkli šiškami a teplým čajom. Zaspievali
sme si, zatancovali a všetko dobré zaželali.
O rok nás opäť budete vidieť a počuť.
Zároveň srdečne ďakujeme všetkým spoluobčanom za ich sladké a finančné príspevky.
- Mirka Mazurová -

Schránka
na podnety
rodičov
Od minulého roku je na stene v šatni Základnej školy umiestnená schránka, do ktorej môžu
rodičia detí ZŠ aj MŠ vhadzovať svoje písomné
podnety a postrehy ku chodu školy a škôlky.
Podnety môžu byť tak pozitívne, ako aj negatívne, podpísané aj anonymné a zaoberá
sa nimi Školská komisia Obecného zastupiteľstva. Všetky aktuálne podnety boli smerované na Materskú školu a týkali sa:
• pobytu detí na čerstvom vzduchu
• informovaní rodičov o výške a použití
súm vyzbieraných v dobrovoľných zbierkach počas celoobecných akcií
• periodicity rodičovských združení a rodičovských kruhov
• manažovania nákupu vybavenia telocvične
• vyčistenia areálu po stavebných prácach
na telocvični
• informovania rodičov o konfliktoch medzi
deťmi a riešení týchto konfliktov
Na podpísané odpovedala riaditeľka MŠ
priamo rodičom, nepodpísané bude riešiť
Komisia diskusiou.
- Z. Ferenczová, člen Školskej komisie -

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Fašiangový karneval po športovo-ufónsky
...CHRRR....VRRRR.....TRESK.....BUM.....BÁC....TMA.... vesmírna raketa sa rúti k zemi.
Z havarovanej vesmírnej rakety, ktorá dopadla na našu Zem, priamo k nám do Jablonového, za strašidelných zvukov vystupuje ufónka Lucia... Takto by sa dal stručne opísať
začiatok tohtoročného fašiangového karnevalu, ktorý sa niesol v znamení športu, kde
však športové masky neboli podmienkou.
Ufónke Lucii, v podaní Lucky Kročákovej, sa
zapáčila naša tombola, ktorú ihneď zhltla jej
vesmírna loď. Podmienkou na jej vrátenie bol
súboj ufónky, inak intergalaktickej majsterky
všetkých športov, o čom nás ubezpečila hneď
v úvode, a našich detí. Avšak keď nám ukázala svoje športové zručnosti, nebol až taký
problém tombolu získať naspäť. Za pomoci
druhého moderátora Tomáša Blažíčka, ktorý
ufónke nič nedaroval, ju decká prekonali vo
všetkých športových disciplínach – v triafaní
hokejkou do brány, čo zvládli naši škôlkari,
v hode školákov do basketbalového koša,
zopakovanie zumba choreografie s Mirkou
a tiež v spievaní a dopĺňaní slov do športovej
piesne. Boli sme proste lepší J.
Ku karnevalu neodmysliteľne patria
masky. Tento krát, ako nakoniec vždy, fantázia masiek nemala hraníc. Rodičia aj deti
si pri ich výrobe dali naozaj záležať. Prvého
miesta boli hodné všetky, čo, bohužiaľ, nebo-

lo možné. Porota musela dlho rozmýšľať, až
rozhodla o najoriginálnejších maskách. Víťazom sa stala maska rybára v podaní Filipa
Tótha, futbalovej lopty alias Mišky Kalmárovej, „malého – veľkého“ siláka v podaní
Elišky Perneckej, Ľudovíta Štúra alias Lenky
Tesarikovej a maska tenisovej rakety, ktorú
predviedla Kristínka Flimelová.
Na našom športovo-ufónskom karnevale sme sa nielen zabávali, ale všetci, ktorí
prispeli do tomboly, tým finančne pomohli
našim školákom a škôlkarom. Vďaka Vám
sa nám podarilo vyzbierať okolo 500 Eur, čo
je priam skvelé. Tieto peniažky sme využili
na nákup športového náčinia, rekonštrukciu
preliezok na školskom dvore a prispeli sme
do tomboly na 3. Benefičnom plese.
Dokonalosť fašiangovej zábavy by nebola
tá pravá, keby chýbali napečené fašiangové
maškrty, o ktoré sa postarali mamičky, babičky a tety jablonovských a mimojablonov-

ských detí, za čo im touto cestou veľmi pekne
ďakujeme.
Nebyť šikovných a ochotných mamičiek
a oteckov, ktorí si našli čas a prišli nám pomôcť s výrobou nádhernej výzdoby, by sme
takúto skvelú atmosféru len ťažko dosiahli.
A bez skvelej hudby, o ktorú sa postaral DJ
Andrej ani nehovoriac. Vašu pomoc si nesmierne vážime a veľmi ďakujeme.

Naše poďakovanie patrí tiež všetkým deťom, ktoré prišli, zabavili sa, zasúťažili si, ale
taktiež ich rodičom a učiteľskému zboru, ktorí pomohli s organizáciou, obsluhou, zabezpečím a prispeli dobrou náladou a ochotou.
V neposlednom rade ďakujeme skvelým
moderátorom za ich priam profesionálne
moderovanie celého karnevalu.
- Barbara Tesariková -

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Večery mladých
Od marca tohto roka sa budú v Jablonovom
konať raz mesačne stretnutia mladých. S tou
to myšlienkou prišla členka kultúrnej komisie
Obecného zastupiteľstva Lucia Kročáková,
ktorá bude podujatia pripravovať a organizačne zastrešovať. Opýtali sme sa:
• Prečo sa budú konať tieto stretnutia?
- Iniciatíva vzišla od samotnej mládeže, ktorá
by takto mohla nájsť spôsob ako tráviť svoj
voľný čas. Dať možnosť a priestor stretnutiam mladých ľudí, venovať sa svojim potrebám, záujmom, možnosť stretávať sa so
svojimi rovesníkmi, či len tak si „pokecať“ či
už o vážnych, ale aj menej vážnych témach.
Naša obec vedie pomerne slušný kultúrny život, máme niekoľko akcií za rok venovaných
deťom, dospelým a starším ľudom, a tieto
stretnutia by boli venované našej mládeži.
• Čo bude ich obsahom a na čo sa budú zameriavať?
- Ja sama mám v hlave niekoľko nápadov,
chcela by som zorganizovať večer spoločenských hier, literatúry, filmu, karaoke večer,

diskusné večery so zaujímavými osobnosťami, sú to však všetko moje nápady, bola by
som veľmi rada, keby si mladí ľudia v našej obci určovali smer, akým by sme mohli
tieto spoločné chvíle tráviť. Zapojili sa, či
už námetom alebo témou, ktorej by sme sa
mohli venovať, koho by sme mohli zavolať.
Chápem, že je niekedy ťažké v tomto období mladých zaujať, avšak verím, že sa tu
nájdu ľudia, ktorým sa táto myšlienka páči
a spoločnými silami z nej spravíme tradíciu
a hlavne... si užijeme veľa zábavy :)
S nápadmi, podnetmi a otázkami sa môžete obrátiť na L. Kročákovú: luciakrocakova@gmail.com,
mobil: 0917 625 745.
- ROG -

Darujte
JABÚČKU
2 % z dane
Už viete, kam darujete svoje 2 % z dane?
Všetkým, ktorí majú radi detské folklórne tance a zvyky, dávame na známosť,
že môžete prispieť darovaním svojich
2 % z dane, občianskemu združeniu
Detský folklórny súbor JABÚČKO aj
v roku 2015.
Z prostriedkov, ktoré takto získame,
znovu zabezpečíme pre našich tanečníkov výrobu nových krojov, krbcov a ľudových rekvizít. Tlačivo a informácie nájdete
na web stránke Obecného úradu Jablonové – www.obecjablonove.sk, v sekcii Naše
deti. Ďakujem.
- Vedenie súboru -
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Slávnostné uvítanie detí do života
Naša obec po niekoľkých rokoch obnovila
peknú tradíciu vítania najmenšej generácie detí, ktoré sa narodili v Jablonovom
a majú tu trvalý pobyt. Obecný úrad a Kultúrna komisia Obecného zastupiteľstva
pripravili slávnostné podujatie, ktoré sa
konalo v sobotu 14. marca 2015 o 10. hod
v Sobášnej sieni úradu. V minulom roku
sa u nás narodilo 11 detí, pozvanie prijalo
8 detí a ich rodičov i súrodencov. Uvítanie
detí sprevádzal kultúrny program, v ktorom vystúpil žiak Súkromnej základnej
umeleckej školy v Jablonovom Teodor
Kerak zo Sološnice s hrou na gitare, naši
škôlkari Alex Kostka a Barbora Kučinská
a žiačka 3. ročníka našej základnej školy
Izabela Zárecká. Podujatie otvoril starosta, ktorý však musel svoj príhovor skrátiť,
keďže najmladší Jabloňáci sa hlásili o slovo mrnčaním, brblaním i výskaním. Uká-

zali tak, že z nich rastie silná generácie,
ktorá si vie povedať svoje. Starosta zablahoželal rodičom k narodeniu detí a povedal: „Vážime si dieťa ako dar. Deti to sú aj
starosti, no omnoho väčšie sú radosti, ktoré
do rodiny prinesú. Vážime si aj to, že ste sa
rozhodli žiť v našej dedine. Vynasnažíme sa,
aby sme vašim deťom poskytovali čo najlepšie
zázemie pri ich vzdelávaní i v ďalšom živote.
Obci záleží na tom, aby ste sa tu cítili ako
doma a veríme, že tu budete spokojne žiť vy aj
vaše deti.“ Na pamiatku slávnostného aktu
dostalo každé dieťa Uvítací dekrét a rodičia menšiu výpomoc od obce vo forme
finančnej poukážky. Rodičia sa podpísali
do Pamätnej knihy. V neformálnej časti
boli pre rodičov i deti pripravené delikatesné štrúdle od pani Brichtovej a chlebíčky od Peťa Melóna.
			
- J. Roguľová -

Hodovacovci

Nespalovci

Hittmanovci

Drškovci

Pastorkovci

Hocovci
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Gumanovci

Patočkovci
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Osobnosť
roka 2014
Koncom roka 2014 prebiehalo hlasovanie
o osobnosť našej obce. Po uzatvorení hlasovania a sčítaní hlasov sme zistili, že dve osobnosti
získali zhodný počet hlasov. Zdanlivo zložitú
situáciu vyriešil život sám. Jedna z víťazných
osobností nás medzičasom navždy opustila
a tak sme sa rozhodli udeliť jej cenu osobnosť
roka „in memoriam“. Túto cenu získala pani
Žofia Boškovičová. Vyhlásenie tohto ocenenia
pre našu široko-ďaleko známu občianku sme
urobili na výročnej schôdzi našich dôchodcov,
kde sa aj ona pravidelne zúčastňovala.
Dovolím si citovať pani Žofku, a myslím, že
to najlepšie vystihuje jej osobnosť: „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
Žofia Boškovičová
pochopenie a vychádzali si v ústrety.“ (JN 11/2014)
Druhou osobnosťou, ktorá získala rovnaký počet hlasov od našich občanov, je
Mgr. Pavol Škoda, riaditeľ našej základnej
školy. Na vyhlásenie tohto ocenenia, sme využili 3. obecno-školský ples, kde sme pánovi
riaditeľovi odovzdali aj pamätnú plaketu.
Slová pána riaditeľa po odovzdaní plakety: „Získať ocenenie Osobnosť roka bolo pre
mňa príjemným prekvapením. Človeka vždy

Meno pre naše
námestie
Dostali sme prvé návrhy na pomenovanie
nášho námestia pred obecným úradom:
1. Jablkové námestie
2. Jablonovské námestie
3. Jabloňácky pľac
4. Májové námestie
Ďalšie nápady treba dať do schránky Jablonovských novín alebo niektorému z členov
Kultúrnej komisie OZ do konca apríla 2015.
Prehľad návrhov uverejníme v novinách
a na internetovej stránke a od mája do konca
augusta bude prebiehať hlasovanie. Vyhlásenie výsledku prebehne na Hodoch v septembri 2015.
- J. Roguľová -

veľmi poteší, ak si niekto všimne jeho prácu
a prínos a ocení ju. V Jablonovom pôsobím už
20 rokov, svoju prácu mám veľmi rád. Mám
obrovské šťastie na ľudí okolo seba, ktorí mi
pomáhajú a podporujú ma – či už moja rodina, kolegovia zo školy a, samozrejme, žiaci.
Len vďaka nim má moja práca zmysel. Ďakujem tým, ktorí dali zelenú tejto ankete a ľuďom, ktorí mi poslali hlas. Som hrdý, že žijem
v obci, ktorá vie oceniť svojich obyvateľov.“

Pavol Škoda medzi svojimi žiakmi

Jarný a
veľkoobjemový
zber odpadu
V dňoch 30. marca – 2. apríla 2015
budú v našej obci pristavené kontajnery
na jarný zber veľkoobjemového odpadu. Desať kontajnerov bude rozmiestnených v lokalitách železničnej stanice,
pri ihrisku, v Sarve, pri Základnej škole
a na tzv. Novej ulici. Kontajnery sú určené na všetok veľkoobjemový odpad
z domácnosti.
Prosíme, aby ste do kontajnerov NEHÁDZALI stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad, elektrospotrebiče
a bežný komunálny odpad.
- IF -

III. Veľkonočný rodinný guláš
Rodinný klub Jablonové pozýva všetkých
miestnych aj cezpoľných na v poradí tretí
rodinný guláš plný veľkonočných prekvapení. Akcia sa uskutoční 28. 3. 2015 [sobota]
od 15.00 na futbalovom ihrisku v Jablonovom. Čaká nás veľa zábavy pri jarnom tvorení. Deti aj rodičia si môžu vyrobiť vlastné
veľkonočné pozdravy z tvorivých pokladov a na umelcov bude čakať aj kúzelný

ligotavý prášok. Po tvorivom zahrievacom
kole nás bude čakať niekoľko aktivít, kde si
opäť pripomenieme, ako sa pletú korbáče,
prevetráme novú zajkodráhu, prenesieme
vajíčka a ďalšie prekvapenia.Po športovom
výkone bude nachystaný aj domáci koláčik
a pre hladošov aj tradičný rodinný guláš.
Zabavte sa veľkonočne s nami :-)
- Za Rodinný Klub Martina Masopustová -

Prvý Jabloňácky blšák
Rodinný klub v spolupráci s obecným úradom chce zaviesť novú tradíciu v okolí známu
ako blšák alebo blší trh. Každý doma určite nájde veľa vecí, ktoré vôbec nepoužíva a rád by
sa ich zbavil, ale je vám ľúto to len tak vyhodiť. Potom ste ideálny kandidát na predaj pred
obecným úradom. Nestojí to nič, len vám nachystáme stôl a vaše ceny nebudú nijako obmedzené. Poďme sa teda navzájom potešiť a určite aj poklebetiť. Už teraz má jeden predajca
nachystané hrnčeky, lampáš, koberec, obliečky na vankúše, župan, nohavice, sviečky, knihy
a ďalšie drobnosti. Nebude chýbať ani malý kútik darujem. Toto všetko môžete predať pred
obecným úradom 18. 4. 2015 (sobota) od 8.00 do 10.00 h. Kontakt: Martina Masopustová
0903346531, mail: martinamasopust@gmail.com alebo správa na Facebooku Rodinný klub
Jablonové. Tešíme sa na vás.
- za Rodinný klub Martina Masopustová -
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Bravó!!!
Veľmi rád by som sa poďakoval všetkým,
ktorí sa podieľali na organizácii plesu,
ktorý, aj napriek zaváhaniam, ktoré mu
predchádzali tesne pred začiatkom plesu
(neurčitosti, kde sa lístky predávajú a nepredávajú, málo predaných lístkov pár dní
pred začiatkom plesu, hlasy, že sa ples možno ani nebude konať) jednoznačne prekonal
ples minuloročný. To sa asi málokto odvážil
predpovedať, nakoľko sa šlo podľa, mojich
informácií, na tento ročník so značne redukovaným rozpočtom. Ale ukázalo sa, že

lepšie mať zopár výraznych prvkov, ako
mnoho priemerných. Výber moderátora bol
výborný, aj keď, priznám sa, že nepatrím
k ozajsným fanúšikom Juraja Mokrého, ale
za dobrú prácu, ktorú odviedol, mu patrí
moja poklona. To, že ples nestál len na moderátorovi, dokázala naozaj výborná skupina The Cellmates. Ich umenie ocenili tí,
ktorí tancovali, tí ktorí počúvali, aj tí, ktorí
sa len z úžasom dívali na ich majstrovstvo.
(Neviem, či niekto videl pred tým basáka,
ktorý počas hrania vyliezol na basu.) Sála
kultúrneho domu bola veľmi vkusným spôsobom premenená zo svojho bežného retro

štýlu, do štýlu rock‘n’rollových 50. rokov.
Nedá mi nespomenúť naozaj výborné jedlo
od Melónka a skvelé dezerty z našej školskej kuchyne a sladkého butiku CremeChic.
Overený DJ z minulého roka a jeho osvetlenie dotvorili výbornú atmosféru. Mrzelo
ma, že videoprojekcia na zadnú stranu pódia sa kvôli technickým problémom nakoniec vypustila, ale nevadí, aspoň je na čom
pracovať na budúci rok. Ľutovať môžu tí,
ktorí váhali a neprišli, verím, že to napravia
na budúci rok. Tento ples bol dobrou odpoveďou pre hlasy, ktoré stále opakujú, že
v Jablonovom sa nič nové nedeje.
- AB -

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Z dejín – Prvé výročie vzniku
Slovenského štátu v Jablonovom
Štáty si tradične pripomínajú výročia svojho založenia. Platí to dnes a platilo to aj v minulosti. Roku 1940 každé mesto a obec na Slovensku oslavovali prvé výročie založenia
Slovenského štátu, ktorý vznikol 14. marca 1939. Archívne správy nám približujú, ako
tieto slávnosti prebiehali v Jablonovom.
Oslavy prvého výročia založenia Slovenského štátu sa organizovali v slovenských
mestách a obciach podľa jednotných smerníc. Vydali ich Hlinkova slovenská ľudová
strana a ministerstvo školstva. Všetky obchody museli byť zatvorené už deň pred
výročím, teda 13. marca 1940. V predvečer
osláv odznel v slovenskom éteri prejav vtedajšieho ministra školstva Jozefa Siváka.
O pol ôsmej večer išiel cez Jablonové lampiónový sprievod, ktorý tvorilo 350 obyvateľov. Za spevu smerovali k obecnému
úradu, kde si vypočuli príhovor predsedu
miestnej organizácie Hlinkovej strany, známeho a populárneho učiteľa a funkcionára
obce Štefana Šulla.
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Dňa 14. marca 1940 v Jablonovom, rovnako ako všade na Slovensku, boli slávnostne
vyzdobené všetky verejné i súkromné budovy. Program sa začal o pol deviatej ráno
v miestnom kostole slávnostnou bohoslužbu, po ktorej nasledovala slovenská štátna
hymna. Ľudia sa potom presunuli do školy
na slávnostný program. Otvorila ho štátna
hymna, prejavy správcu školy a učiteľky.
Žiaci recitovali básne, zatancovali a zaspievali pieseň Kto za pravdu horí. Táto časť
programu sa musela skončiť do desiatej
hodiny, keďže vtedy sa rozhlasom vysielal
slávnostný príhovor prezidenta republiky
Jozefa Tisa. Podľa archívnych správ sa na tejto časti programu zúčastnilo 560 ľudí, čo bola

zhruba polovica vtedajších obyvateľov obce,
ako aj štátni i obecní zamestnanci v plnom
počte. O tretej hodine poobede pokračoval
program v škole, ktorý si pozrelo 120 ľudí.
Po prejave učiteľky a tanečnom vystúpení
žiaci zahrali rozprávkové divadelné predstavenie s tancami a pesničkami Zlatá niť
od Vojtěšky Baldessari-Plumlovskej. Úradná
správa skonštatovala, že prvé výročie založenia Slovenského štátu v Jablonovom prebehlo dôstojne a okázalo.
- Jaroslava Roguľová, historička -

V tomto období sa konali štátne i rodinné oslavy. Fotka
zachytáva svadbu v Jablonovom roku 1939 (Jablonovská zbierka historických fotografií, časť Slavo Brichta).

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Poriadok
v prírode
je aj poriadok
v človeku

Aktivita „Čistý chotár“, ktorú organizujeme spolu s miestnym poľovným združením
Brezina, sa stala tradičnou jarnou aktivitou
v katastri našej obce. Táto aktivita sa snaží
o zmenu myslenia a prístupu ľudí k prírode,
aby sme nežili na jednom veľkom smetisku,
ale v čistom a zdravom prírodnom prostredí.
Výsledkom tejto aktivity sú zlikvidované
divoké skládky, vyčistené priekopy vedľa ciest
a upravené verejné priestranstvá. S veľkou spokojnosťou môžeme konštatovať, že do aktivity
sa zapája aj veľa našich žiakov. Tu je aj záruka, že
sa touto aktivitou pôsobí aj výchovne na mladú
generáciu, ktorá bude pokračovať v udržiavaní
zdravého a čistého životného prostredia.
Ak máte záujem o čistotu nášho chotára,
máte pozitívny vzťah k prírode a životnému
prostrediu, pripojte sa k nám dňa 28. marca
2015 o 9:00. Stretneme sa pri obecnom úrade
a spoločnými silami urobíme náš chotár čistejší. Ako vždy bude zabezpečené občerstvenie počas brigády a guláš na záver. - OcÚ -

Komu patria
staré čižmy?
Niektorí obyvatelia našu obec čistia, iní bezohľadne znečisťujú. V uplynulých týždňoch
pribudli popri cestách v prírode v okolí Jablonového nové a nové kopy smetí. Najsmutnejšie
na tom je, že pribudli práve na miestach, ktoré
vlani a predvlani vyčistili dospelí a deti v rámci brigády Čistý chotár. Súdny človek pritom
naozaj nedokáže pochopiť, prečo si vlastne
niekto dá tú námahu, naloží si odpad do auta
alebo za traktor a vynesie ho na medzu, kde
bude čakať niekoľko sto rokov, kým sa nerozloží, alebo kým ho niekto iný znovu nepozbiera
a nezneškodní správnym spôsobom.
- ZF -

Tesne po Vianociach pribudli pod lesom vedľa kopy
iného domáce odpadu aj tieto čižmy. Majiteľka akiste
dostala pod stromček nové. Krásna vizitka hodná jablonovskej dámy.

Za fúrik tohto stavebného odpadu aj s kopou PET fliaš
sa zrazu ocitol v jarku za záhradami. Majiteľ má akiste
krásny nový chodník aj kachličky a my ostatní mu ďakujeme, že nám ukázal, kde končí jeho vzťah k slušnosti:
za koncom jeho pozemku.

Na vlani vyčistenú bočnú cestu vedúcu do Jablonového ktosi z auta vyhodil štyri staré gumy. O pár sto
metrov ďalej ich mohol za 4 eurá odovzdať do legálnej
zberne v Pneuservise.

Poľovnícka výstava a sčítanie zveri
Obvodná poľovnícka komora v Malackách
usporiada v Plaveckom Podhradí poľovnícku výstavu spojenú s hodnotením trofejí
poľovnej zveri ulovenej v okrese Malacky.
Výstava bude prístupná verejnosti v sobotu
dňa 21. Marca 2015 od 10.00 hod. v kultúrnom dome, kedy bude vykonané i slávnostné
otvorenie, za účasti pozvaných hostí. Výstava
bude otvorená do 18.00 hod. V dobe výstavy
budú prebiehať i iné sprievodné poľovnícke
akcie, ako zvod a kontrola poľovne upotrebiteľných psov, veterinárna poradňa, trubačské
vystúpenia poľovníkov a taktiež predajné

trhy formou stánkov s poľovníckou tematikou, ako i tradičným poľovníckym občerstvením. Na výstave budú vystavené a hodnotené i všetky trofeje ulovené v poľovnom
revíre Brezina Jablonové, ako i v okolitých
revíroch. Výstavy sa v minulosti tešili bohatej
návštevnosti, nakoľko si poľovníci, ale i laická verejnosť majú možnosť pozrieť, ale i porovnať stav v populácii a vývine jednotlivých
druhov zveri v našej najbližšej prírode.
V rámci vlastných aktivít v tomto období
poľovníci v druhej polovici mesiaca marec
vykonávajú jarné sčítanie poľovnej zveri,

z toho dôvodu budete možno vidieť našich
poľovníkov častejšie v revíri. Sčítanie sa musí
vykonať čo najpresnejšie a objektívne, nakoľko z uvedených údajov sa vychádza pri plánovaní ďalšieho chovu i lovu zveri. Sčítanie
sa vykonáva pozorovaním skoro ráno a večer na miestach kde sa zver vychádza pásť,
kde sa zdržuje v dobe odpočinku, ale i tam
kde migruje za potravou. Vzhľadom k uvedenému prosíme návštevníkov revíru v uvedenom období o zachovanie kľudu pre zver,
aby sčítanie mohlo byť čo najobjektívnejšie.
- Predseda PS – Ing. Pavol Ferenčič -
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Pomocníci v záhrade
Existujú najrozličnejšie rady, ako zo záhrady vypudiť tvory, ktoré nám škodia. Často sú
však užitočné a pomáhajú k dosiahnutiu krajšej a zdravšej záhradky. Prinášame pár informácií o krtkovi a užovke, ktoré možno pomôžu pouvažovať nad tým, prečo a ako využiť
ich služby a pokúsiť sa s nimi spolunažívať v pokoji.

Krtko
Krtkove hrady v záhrade vedia nasrdiť.
K zvýšeniu tolerancie voči tomuto čiernemu podzemnému tvorovi, ktorý je navyše
zákonom chránený, možno prispeje pár
zaujímavých informácií. Krtko v záhrade
je znakom zdravého ekosystému. Hlbšie
pod zemou si buduje podzemné hrady
s hniezdom, to je jeho obytná časť. Na vy-

tváranie podzemných chodieb, ktoré dosahujú aj desiatky metrov, mu nevyhovuje
piesčitá pôda, lebo chodby sa zasypávajú.
Ale v ílovitej pôde robí až 150 m dlhé tunely.
Krtko môže rovnaké chodby používať celý
život, dokonca po viac generácií. Buduje
si aj systém povrchových chodieb, ktoré

slúžia ako pasce pre hmyz. Niekoľkokrát
denne nimi prechádza a zbiera napadanú
potravu. Takto nám pomáha čistiť záhradu
od všelijakej hávede. Keď zvalíte krtince,
krtko sa hneď ponáhľa zavalený otvor opraviť alebo si urobí nový. Dožíva sa 1 – 5 rokov, úmrtnosť je však vysoká hlavne u mláďat. Zvykne sa hovoriť, že je úplne slepý,
no pravda je, že čiastočne vidí. Na zimu si
pripravuje potravu veľmi zaujímavo: robí si
zásoby dážďoviek, ktoré však neusmrtí, ale
ich uhryzne do nervového centra, aby sa nemohli pohybovať a neutiekli mu. Takto má
celú zimu čerstvú stravu.
Ak sa neviete zmieriť s krtincami v pestovanom trávniku, lepšie je ho zo záhrady vy-
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pudiť než zabiť. Dajú sa využiť mechanické
pasce, ktoré sa zaklapnú, keď do nich krtko
vbehne. Potom ho presťahujeme (nie do susedovej záhrady). Možno ho odplašiť aj rôznymi zvukmi, ktoré neznáša, keďže má dobrý sluch. Babské recepty vychádzajú z toho,
že má dobrý čuch, tak sa odporúča napríklad
do dier vložiť smradľavé syrečky, citrónovú
a pomarančovú kôru či ľudské vlasy, keďže
neznáša ľudský pach.

Užovka
Hady to nemajú od stvorenia sveta jednoduché. Už v Biblii sa píše, že Pán Boh preklial
hada za to, že naviedol Evu na ochutnanie
jablka zo Stromu poznania. Za trest hada
neznáša aj všetok dobytok, poľná zver a on
sa musí celý život plaziť na bruchu a hltať
prach zeme. V Biblii je ustanovené nepriateľstvo medzi hadom a ženou, ako aj jej potomstvom. Ľudia preto hadovi rozšliapnu
hlavu a on ich hryzie do päty. Odhliadnuc
od tohto vysvetlenia nevraživosti medzi
človekom a hadom ako Božieho trestu, údajne aj opice sa hadov boja. Ekológia a zdra-

vá záhradka má však na spolužitie človeka
a hada úplne opačný názor. Všetky druhy
našich hadov sú prísne chránené. Je zakázané ich chytať, zraňovať, rušiť alebo zasahovať do ich životného prostredia. Sú užitočné
a pomáhajú nám. Lovia myši, obojživelníky, žaby, prípadne väčší hmyz. Hovorí sa,
že keď máte v záhrade hady, nemáte myši
a menšie hlodavce. Nemajú takmer žiadne
chuťové bunky, preto im je v podstate jedno,
čo zožerú. Hady sú čoraz ohrozenejšie jedmi
v poľnohospodárstve či automobilizmom.
Zásahmi do prírody sa zmenšuje ich životný
priestor. Had chce mať v živote pokoj a útočí
len vtedy, keď sa cíti ohrozený alebo sa s ním
neopatrne zaobchádza.
Jediný jedovatý had na Slovensku je vretenica obyčajná, ktorá sa však vyskytuje vo
vyšších nadmorských výškach. U nás ju
najpravdepodobnejšie stretnete, ak ujde nezodpovednému chovateľovi. V našich končinách žije predovšetkým užovka. Žiadny z jej
druhov nie je jedovatý. Zoológ a odborník
na hadiu ríšu Ján Kautman uvádza pár rád,
ako s hadmi v záhrade zaobchádzať. Ak sme
schopní tolerovať ho v našej blízkosti, môžeme mu vymedziť v záhrade skrytý kút, kopu
dreva alebo kameňov, to sa nájde v každej záhrade. Hady môže odplašiť aj pes alebo mačka, ktorí si strážia svoje teritórium a hady
vypudia. Nepriateľom hada je aj ježko, ktorý
ľuďom zvyčajne v záhrade neprekáža. Had je
hluchý, a preto je zbytočne naň kričať. Účinnejšie je dupať, lebo reaguje na otrasy. Lepšie
než hada zabiť, je ho vysťahovať. Had je studenokrvný živočích a teplota jeho tela závisí
od teploty prostredia. Najodvážnejší člen rodiny ho môže schladiť studenou vodou, on
stuhne a vtedy ho možno bezpečne odchytiť
a vysťahovať.
- rog -
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Marec – mesiac Elektronická čítačka kníh
knihy: burza
kníh
Po vlaňajšom úspechu sa v rámci Mesiaca
knihy aj tento rok uskutoční knižná burza.
Bude sa konať v utorok 31. marca od 15:00
do 16:30 pod altánkom na školskom dvore.
Burza bude mať výmenný princíp – každý,
kto prinesie aspoň jednu knihu, si bude môcť
vybrať z ponuky akúkoľvek inú. Ak budete
chcieť viac knižiek, každá ďalšia bude stáť 50
centov. Organizátori burzy sa potešia každému knižnému daru, knižkám pre deti aj
pre dospelých. V prípade, ak by chcel niekto
na burzu darovať väčšie množstvo kníh, kontaktuje pedagógov školy a škôlky. - RED -

Na vlaňajšej burze bol záujem o knihy veľký.

Elektronizácia zasiahla aj do obľúbenej
sféry knihomoľov. Schovala tisícky kníh
do jednej tenkej „knihy“. Oproti klasickej
knižke má tieto výhody:
- je ľahká a zmestia sa do nej tisícky kníh;
- väčšina klasickej literatúry je na stiahnutie prístupná zadarmo, napr. na: www.
zlatyfond.sme.sk;
- má doplnkové funkcie ako plánovací kalendár, poznámkový blok a diktafón, čítanie anglických textov, výkladový slovník
a vie prehrávať aj MP3 súbory;
- môže mať niekoľko ovládacích tlačidiel,
klávesnicu alebo dotykové ovládanie;
- v základnej podobe síce nevydáva žiadne
svetlo a na čítanie je potrebné osvetlenie,
ale na rozdiel napr. od počítača nám šetrí
oči. Nové modely majú aj podsvietenie, pri
ktorom nepotrebujete externý zdroj svetla;
- má internetový prehliadač a tak sa dajú
prečítať na nej aj e-maily, ísť na web, a prečítať si na nej aj noviny (napr. pri zaplatení
Piana) alebo si môžete poslať články z internetu;
- a pre ďalekozrakých: dá sa zväčšovať písmo.
Hovorí sa, že papierová kniha má svoje
výhody a že papier je papier, ale elektronický
„papier“, ktorý sa používa v elektronickej čí-

tačke, sa čitateľnosťou veľmi približuje klasickému papieru a dajú sa v nej vkladať digitálne záložky. Niekto môže oponovať, že čítačku
treba pravidelne nabíjať. Áno, ale na jedno nabitie vydrží relatívne dlhú dobu, až niekoľko
týždňov pri každodennom čítaní.
Jednu výhodu však papierová kniha
predsa len má. Keď vám spadne pri čítaní
vo vani do vody, dá sa vysušiť. Pri čítačke
nie som si touto možnosťou istá.
Ak ste sa rozhodli rozšíriť si svoje čitateľské možnosti a pri elektronickej čítačke aj zručnosti,
na posúdenie, ktorý typ by
vám najviac vyhovoval,
je asi najlepšie použiť
vylučovaciu metódu.
Stanoviť si základné kritériá, na čo
prednostne chcete čítačku
používať a určite si nájdete tú
najvhodnejšiu. Pri výbere by Vám mohli pomôcť nasledujúce články z internetu:
http://blog.mindshare.sk/2013/03/21/citacky/
http://tech.sme.sk/c/5296332/testovali-sme-elektronicke-citacky-knih.html#ixzz3TUhscV00
- JB -

ŠPORT

Začína sa futbalová jar...
Po dlhej zimnej príprave, ktorá trvala od
polovice novembra, sa fanúšikovia môžu
konečne prebrať zo zimného spánku a opäť
povzbudzovať našich futbalistov v majstrovských zápasoch. V nedeľu 23. marca 2015 sme
odohrali prvý zápas na ihrisku v Jakubove.
Nastali aj novinky v našom mužstve. Hosťovanie sa skončilo M. Ščepkovi a M. Hudymu z Rohožníka. Na hosťovanie prišli M.
Cák z Plaveckého Podhradia, R. Peschl z Lozorna a S. Nerád zo Záhorskej Vsi.
V zimnej príprave sme vyhrali turnaj
v Plaveckom Štvrtku, z 8 prípravných zápasov sme 6 vyhrali a v dvoch sme svojim
súperom podľahli. Ku koncu prípravy nás
postihli aj nepríjemné a dlhodobé zdravotné
problémy a v jarnej časti nás oslabia T. Ma-

sarovič (choré oko ), T. Zárecký (operované
koleno), M. Tóth (zlomená noha) a J. Náter
(rekonvalescencia operovaného ramena).
Veríme, že výborný kolektívny duch muž-

stva sa prejaví v bojovných výkonoch, ktoré
nám prinesú radosť v podobe bodového zisku, tabuľkového umiestnenia a úsmevov na
tvárach fanúšikov. Príďte nás povzbudiť, budeme to potrebovať v náročných zápasoch !!!
- Marian Tóth, tréner FK Jablonové -
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UNIKÁTNA

1500 m2

PREZENTUJE SPOLOČNOSŤ KRAJN AŽ

11 ŠPIČKOVÝCH VÝROBCOV BETÓNOVÝCH,

VÝSTAVNÁ PLOCHA

NA TAKMER

KAMENNÝCH A TEHLOVÝCH DLAŽIEB, PLOTOV A OBKLADOV. PARKOVÁ ÚPRAVA A SCÉNICKÉ NOČNÉ NASVIETENIE

NOVÝ SHOWROOM

S FASÁDNYM ŠTÚDIOM, PONUKOU STRIECH, ZÁHRADNÉHO

POSKYTUJÚ VYNIKAJÚCU UKÁŽKU RIEŠENÍ, KREATÍVNEHO POUŽITIA MATERIÁLOV I MIMORIADNY ESTETICKÝ ZÁŽITOK.
SÚČASŤOU EXPOZÍCIE JE

OSVETLENIA, KOVÁČSKYCH VÝROBKOV, DVERÍ A, SAMOZREJME S ODBORNÝM PORADENSTVOM A MOŽNOSŤOU

VYPRACOVANIA KOMPLETNÉHO PROJEKTU OD NÁVRHU, CEZ VÝBER MATERIÁLU PO JEHO DOVOZ A REALIZÁCIU PLÁNU.

Malacká cesta 39, STUPAVA • tel.: +421 907 908 359 • e-mail: krajn@krajn.sk • otv. hodiny po-pia: 8.00 – 17.00, so-ne: 9.00 – 16.00
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