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ROZHOVOR

Rodinný klub nie som len ja
Rodinný klub (RK) v Jablonovom vznikol pred dva a pol rokmi z iniciatívy aktívnych
prisťahovalcov a v spolupráci s Obecným úradom. V poslednej dobe väčšinu aktivít
RK organizačne zabezpečuje Martina Masopustová.

• Bazáriky detského oblečenia, Jabloňácky Blšák, Veľkonočný rodinný guláš,
Stridží deň, Lampiónový sprievod, Burza
kníh, Tvorivé dielne na Vianočných trhoch
a Jablkovom hodovaní – to všetko sú aktivity, ktoré osobne zastrešuješ ty a niekoľko
tebou motivovaných dobrovoľníkov. Ako si
sa dostala k tomu, že si hlavný organizátor
aktivít RK?
- K činnosti RK som sa dostala doslova ako
slepé kura k zrnu. Na ihrisko som sa išla
s deťmi pozrieť na prvý Rodinný guláš, kde

a postupne sa to nejako s malými potknutiami vyvinulo samé. Veľmi ma to baví i napĺňa
– a keď sa pozerám na tie usmiate, prekvapené a roztomilo sústredené tváričky detí, ktoré
sa učia nové veci formou hry a sú šťastné –
viem, že robíme správnu vec.
• Ako sa vyprofilovalo, že náš RK robí práve tieto aktivity a nie iné? Inšpiruješ sa pri
ich vymýšľaní činnosťou podobných klubov v iných obciach či mestách?
- Prisťahovali sme sa do zdravej až očarujúcej
tradície, z ktorej sa snažíme vychádzať a sem-

Martina Masopustová s deťmi

sa robili športové aktivity spojené s občerstvením. Úplne ma to nadchlo – ako je možné, že celkom malá dedinka si zariadi parádnu akciu, ktorú jej môžu závidieť aj Blaváci?
Koľko vysmiatych ľudí je v tom zainteresovaných? Potom si ma oslovila ty, či nechcem
sama zorganizovať nejakú menšiu akciu, keď
sa mi to tak veľmi páči. Vtedy som si myslela, že si sa naozaj zbláznila – veď na to ja
som nikdy nemala bunky ani skúsenosti – iba
hanbu si na seba upletiem... No skúsila som

tam prihodiť aktuálny kúsok – život sa vyvíja, každý rok sú nové hračky, noví ľudia aj
rozprávky. Na internete sa ponúkajú stovky
inšpirácií od podobných nadšencov i profesionálov a je iba na našej ochote, ako si ich
prispôsobíme a ufinancujeme.
• Si spokojná s návštevnosťou jednotlivých
akcií Klubu?
- V podstate áno – má jednoznačne narastajúcu tendenciu. Napríklad tohoročný 3. Veľkonočný rodinný guláš bol napriek nepriaz-

Logo Rodinného klubu

nivému počasiu príjemným prekvapením
– mal skvelú návštevnosť. Na prvý Bazárik
oblečenia prišli len dvaja ľudia, na ten zatiaľ
posledný už niečo vyše 25 kupujúcich. Tvorivé dielne sú plné vždy, Stridží deň a Lampiónový sprievod mali tento rok premiéru, takže
verím, že na budúci rok príde detí oveľa viac.
V dnešnej dobe iPadov a počítačových hier
je dôležité, aby si deti vybudovali medzi sebou väzby a spoznávali svojich rovesníkov, aj
tých, ktorí žijú v dedine, ale napríklad nenavštevujú miestnu škôlku alebo školu.
• Takže RK vlastne vytvára možnosti
stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa inak nemáme kde stretnúť? To bol pôvodný zámer pri
jeho založení?
- Pôvodný zámer bol vytvoriť periodické
stretnutia pre rodiny s deťmi na akciách, ktoré nesú nejakú tradíciu a zmysel, aby ľudia
nemuseli za takýmito aktivitami cestovať
mimo Jablonového. Akcie, ktoré robíme, nie
sú nijak špeciálne, sú úplne bežné aj v iných
obciach. A v doplnení s tými, ktoré organizuje Obecný úrad s tými istými aj ďalšími
dobrovoľníkmi teraz už pekne plynú jedna
po druhej cez celý rok. Takmer každý mesiac
sa je na čo tešiť. Bazárik oblečenia a Blšák
zase vyšli z vízie takej vzájomnej susedskej
pomoci – vymeňme si veci a vecičky za nízke
ceny, aby sme ich zbytočne nevyhadzovali.
Ale plánov a nápadov máme stále viac a viac,
a vôbec nevadí, keď nie všetko zafunguje
hneď na prvýkrát úplne stopercentne.
Pokračovanie na str. 3

1

OCÚ INFORMUJE

Mamám
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami...
Zachovaj nám rodičov oboch,
mocný Pane,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu,
druhú mame.
Milan Rúfus: Modlitba za rodičov
Mama je slovo, kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako
prvé. Pri slove mama si každý z nás predstaví
svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela
pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa
tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli, ktorá pritúlila, zovrela
v náručí, plakala s nami, keď sme už dospeli
a bolo nám ťažko. Bola a je to mama, ktorá vedela a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšiu podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová
sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju
s ľútosťou prosili o odpustenie.
Drahé mamy a staré mamy, pri príležitosti
Vášho sviatku, Vám chcem poďakovať v mene
vašich detí, za každú rozprávku, ktorou ste
obohatili a ozvláštnili detskú dušu. Za každú pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou.
Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno
a každý deň s mamou. Za strach o dieťa, keď
sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré
ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate
kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné
ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď z tej
správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im
znova nájsť správny smer. Tiež za to, že stojíte
pri nich v dobrom aj v zlom a že vaše láskavé

Mikuláš Galanda: Matka (Ružová madona)

oči neochvejne sledujú každý ich krok.
Ako sa píše v úvodnej básni od Milana Rúfusa, – ..., dve rúčky deťom stvoril Boh: pre
ocka jednu, druhú mame. Nuž každému dieťaťu želám za každú mamu, aby ich rúčky nikdy
nezostali prázdne, aby sa vás mohli celý život
držať obidvomi, lebo je to naozaj tak, že matki-

Brigáda „Čistý chotár 2015“
V sobotu 28. marca 2015 obecný úrad spolu
s poľovným združením Brezina Jablonové
a Základnou školou Jablonové zorganizoval
v poradí 4 brigádu na vyčistenie nášho chotára.
Na akcii sa zúčastnilo 34 brigádnikov. Dobrovoľníci vyčistili 6 kilometrový priestor pri štátnej ceste od jednej hranice katastra po druhú,
vrátane odstavných plôch, poľných ciest a jarkov. Vyzbieraný odpad sa hneď umiestnil
do pristavených kontajnerov v obci. Ako po minulé roky aj tentoraz obecný úrad zabezpečil
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vrecia na odpad, rukavice, pitný režim a napolitánky pre deti, ktorými nepohrdli ani niektorí
dospeláci! Po dobre vykonanej práci boli všetci
účastníci odmenení výbornou fazuľovicou.
Na obede sme sa stretli všetci, chvalabohu, aj
tí, ktorí museli absolvovať ošetrenie drobných
zranení. Aj touto cestou chceme upozorniť občanov, aby sa vyhýbali melioračným šachtám
umiestneným v poliach v našom chotári a bývalej prečerpávacej stanice, kde sú nezabezpečené otvorené šachty plné vody a kde sa menšia

ne ruky sú nikým a ničím nenahraditeľné. Milé
mamy a staré mamy, prajeme vám, aby ste zo
svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim
objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia.
Buďte nám zdravé, krásne a spokojné a buďte
s nami ešte dlhé roky.
- Ondrej Uhliarik osoba alebo dieťa môže vážne zraniť, alebo aj
utopiť. Správca a majiteľ týchto zariadení – Hydromeliorácie š. p. – bol už vyzvaný obecným
úradom na zabezpečenie svojich zariadení.
Hoci bolo tento rok brigádnikov menej, dobrou
organizáciou v spolupráci s vedením poľovného združenia sme skončili skôr ako po minulé
roky. Určite to bolo aj tým, že odpadu je z roka
na rok stále menej. Dúfame, že tento trend bude
pokračovať a raz sa upratovacia brigáda zmení
len na prechádzku po čistej prírode. Všetkým,
ktorí sa akoukoľvek mierou a formou zapojili
do brigády „Čistý chotár 2015“ úprimne ďakujeme.
- OcÚ a PZ Jablonové -

ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
• Prečo sa vlastne takmer všetky aktivity RK dejú mimo jeho priestorov, napriek
tomu, že je zariadený veľmi útulne?
- Napriek ochote Obecného úradu venovať
RK vlastný priestor, sa tento, žiaľ, ukázal ako
nevyhovujúci, a preto sa tam neorganizujú

Tvorivé dielne na Jablkovom hodovaní

stretnutia. V zime ho nie je možné vykúriť ani
s pridaným ohrievačom a v lete kvôli veľkým
oknám pripomína skleník. Ťažko sa vtesnať
do obdobia, keď je miestnosť teplotne v norme. Elektrická zástrčka vyhadzuje poistky
a najnovšie opadáva omietka, a keď prší,
na dlážku zateká voda. Takže ten zdanlivo
útulný priestor, žiaľ, naozaj nie je možné využívať ako herňu ani ako miestnosť na dlhodobejšie zdržiavanie, a preto nerobíme aktivity,
ktoré sa viažu na pobyt vo vnútri. Miestnosť
skôr slúži ako reklama, že existujeme – má
pekný veľký nápis, ktorý zďaleka vidieť a sú
v ňom uložené knižky a drobné rekvizity.
• Ako hovoríš, v Klube ostali aj vybrané
detské knižky zo zrušenej knižnice, ktoré je
stále možné si po dohode požičať. Funguje
toto vypožičiavanie?
- K občasnému vypožičiavaniu dôjde. Knihy by som rada časom doplnila, aby boli aj
pre menšie deti, ktoré by sa prišli do herne
zahrať. RK spolupracuje aj na Burze kníh,
ktorá sa tento rok uskutočnila už druhýkrát
a keďže akcia je úspešná, je vidieť, že záujem
o čítanie a výmenu kníh tu je. Preto aj existujúca malá knižnica je jedna z našich vízií.
Treba však najskôr lepšie priestory.
• Aká je tvoja vízia rozvoja RK? Ako by mohol
– mal vyzerať, keby mal ideálne podmienky?
- Pevne verím, že po odsťahovaní Obecného
úradu do bezbariérovej zóny sa nám podarí vybaviť presunutie Klubu do hornej časti
Kultúrneho domu a konečne budeme robiť
aj vnútorné aktivity naplno. V hlave mám
množstvo aktivít pre menšie aj staršie deti,
ktoré by mohli prebiehať na pravidelnej báze.
Rada by som zaviedla každý mesiac tematické tvorenie pre jabloňácke deti, ktoré bude
zadarmo. Ozvala sa mi mamička, ktorá by
rada cvičila s malými deťmi. Takisto by možno bol záujem o jazyky. Učiť sa môžu nielen
deti, ale aj maminy. Plánov máme veľmi veľa,

keby sme mali vhodnejšiu miestnosť, mohli
by sme naozaj začať fungovať ako klub.
Priestor na spoločné hranie a stretávanie mamičiek s deťmi mi tu chýba. Hlavne v zimnom období.
• Ani suroviny na guláš či čarovné farbičky,
výkresy, vystrihovačky a podobne nie sú zadarmo. Z čoho sa aktivity Klubu financujú?
- Všetky peniažky, ktoré používame dávame
zo svojich vreciek. Akcie sa snažíme robiť bez
akýchkoľvek poplatkov, aby boli dostupné
naozaj každému dieťaťu. Využívame aj podarované veci a kartón je náš najväčší kamarát.
Našim cieľom nie je a nikdy nebude zárobková činnosť.
• Je nejaká možnosť finančne prispieť na fun
govanie RK?
- Momentálne je ideálny materiál. Niektoré
maminy už vedia, že nepotrebné veci ako
ústrižky zo záclon, plachty, bavlnky, krabičky a všetko tvorivé sa v RK vždy zíde a rovno ma zastavia s naloženou taškou. Každý,
kto chce, nám môže darovať výkresy, farby,
farbičky, veľké kusy kartónu, látky, gombíky, stužky... čokoľvek, z čoho sa dá tvoriť.
RK sa ale v blízkej dobe premení na občianske združenie a o dva roky sa budeme môcť
uchádzať aj o 2 % z daní a ešte viacej v Jablonovom podporiť akcie určené pre rodiny.
• Celá činnosť Klubu stojí momentálne
na tebe ako na kľúčovej osobe. Donedávna si
bola na materskej, ale už si nastúpila do práce. Máme sa báť, že tieto skvelé aktivity z ponuky kultúrneho a spoločenského života
našej obce vymiznú?
- Báť sa naozaj netreba. RK nie som len ja.
Moje meno je len kontaktné na všetkých
plagátikoch, ale za činnosťou RK stojí viacej
osôb, ktoré sú ochotné pomôcť pri akciách
bez akéhokoľvek honorára. Zuzka Pecsiová,
ktorá už nebýva v Jablonovom je veľkou pomocou pri vymýšľaní a samotnej realizácii.
Pri veľkých akciách pomáha celá jej rodina.
Danka Trgiňová s rodinou, ktorá spolu s tebou Klub zakladala, je neodmysliteľnou súčasťou mnohých akcií Klubu. Neskutočne si
vážim aj pomoc osôb, ktoré už majú dávno
odrastené deti, ako napríklad Janka Baraková a Irenka Fodorová. Takto by som mohla
menovať ďalších a ďalších. RK je sieť ľudí,
nielen ja. Toho brat mi vie zohnať kartón, ten
požičia kotlinu a ten vie z pníkov vyrezať stoličky, postaviť drevenú kuchynku... V Jablonovom žije veľa dobrých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, aj keď nie sú na plagáte. A vďaka
patrí aj môjmu manželovi, ktorý má trpezlivosť s mojimi úletmi a občas privrie oko, že
nemáme načas povymetané pavučiny.
• Ak by sa chcela nejaká aktívna mamička
pridať a vymyslieť vlastnú aktivitu – bol by

Klub ochotný ju zastrešiť? Stačí ťa kontaktovať a dohodnúť sa?
- My uvítame akúkoľvek pomoc a spoluprácu. Jedna mamička doniesla na Burzu kníh
plnú tašku knižiek, inej vyhovuje viacej niečo
tvorivé, ale môže len doma po večeroch. Tak
nám môže nakresliť kulisy, ktoré budú potrebné na ďalšiu akciu. Vďaka novým pomocníkom dokážeme zasa o kúsok viacej. Takže
sa smelo hláste a oslovte ma.
• Okrem aktivít pod hlavičkou RK spolupracuješ ako dobrovoľník aj na akciách organizovaných Obecným úradom, pomáhaš zdobiť
plesy, maľovala si figúry nášho prvého Betlehemu a podobne. Prečo to vlastne všetko robíš?
- Tvorenie ma veľmi baví a som rada, že sa to
dá aj niekde využiť. Rada pomôžem aj Obecnému úradu, pretože ten je zasa ústretový voči
našim akciám. Bez jeho podpory by realizácia
ťažko bola možná. Napríklad na poslednej akcii Jabloňácky blšák nám pán starosta zabezpečil dovoz veľkých stolov z futbalového ih-

Výzdoba Stridžích dni

riska. Neplatíme za prenajatie priestorov a to
sa snažíme vracať obci našou výpomocou, aj
keď zatiaľ nie sme oficiálne žiadne združenie.
Takže, keď sa nad tým zamyslím, tak aj pán
starosta je vlastne členom RK :-)
• Na akú akciu RK sa môžeme najbližšie tešiť?
- Najbližšie nás začiatkom júna čaká Bazárik
detského oblečenia. Tentoraz vyskúšame bazárik zorganizovať v sobotu, aby sa mohli zastaviť aj pracujúce maminy. V sekcii Darujem
bude opäť veľké množstvo oblečenia pre deti,
ale aj dospelákov. Veľa vecí je skutočne minimálne nosených a niekomu možno spravia
veľa radosti. Nájdu sa už aj Jabloňáčky, ktoré
sa samé ozvú pred bazárikom, že majú veci
na darovanie.
• Kde sa môžeme okrem novín o aktivitách RK dozvedieť?
- Keďže nie všetky informácie sa podarí načas
dostať do Jablonovských novín a snažíme sa ísť
s dobou, informácie o akciách v dedine zdieľame aj cez službu Facebook pod značkou Rodinný klub Jablonové. Pred každou akciou vyrábame aj plagátiky, ktoré sa dajú nájsť na budove
ZŠ a MŠ, na vstupných dverách Kultúrneho
domu a na vývesnej tabuli pri obchode.
- Za rozhovor ďakuje Zuza Ferenczová -
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MŠ A ZŠ INFORMUJE

Osem otázok starostovi o kapacite našej škôlky
V tomto školskom roku sa do jablonovskej materskej školy prihlásil takmer rekordný počet detí. Keďže kapacita škôlky nedokáže záujem 36 detí uspokojiť, opýtali sme
sa starostu obce Ondreja Uhliarika, ako vidí možné riešenia tejto kritickej situácie.
Otázky sme zozbierali od rodičov detí.
• Pán starosta, tento rok sa do škôlky prihlásilo mnoho detí a väčšinu z nich škôlka nedokáže prijať. Nedal sa tento stav predpokladať,
napríklad podľa počtu narodených detí pred
dvomi – tromi rokmi, podľa počtu prisťahovalcov atď., a riešiť vopred?
- Každý rok si robíme prehľad vývoja detí podľa veku v spolupráci s riaditeľkou materskej
školy. Minulý rok nič nenaznačovalo takýto
veľký nárast žiadostí. Je to spôsobené dvomi

Starosta obce Jablonové - Ondrej Uhliarik

faktormi. Tento rok sa na zápis prihlásilo veľa
detí, ktoré nedosiahnu vek 3 rokov, tým pádom
nespĺňajú kritéria na prijatie, najmä v stave
naplnenej kapacity MŠ. Ďalšou veľkou kategóriou sú „prisťahovalci“, o tých nemôžeme dopredu vedieť, či majú alebo nemajú deti, pokiaľ
sa sami o škôlku nezaujímajú, a nedajú nám ju
vopred vedieť.
• Pán starosta, viem, že do škôlky sa prihlásilo oveľa viac detí ako minulý rok a škôlka veľa
detí nebude môcť prijať. Chcem sa opýtať,
podľa akého kľúča/kritérií sú deti prijímané?
- Bohužiaľ, nemôžeme prijať všetky deti, ktoré
boli na zápise. Museli sme urobiť čo najspravodlivejší kľúč. Vek dieťaťa je základným kritériom, keďže kapacita našej škôlky je momentálne limitovaná, museli sme zohľadňovať aj
iné kritériá na vytvorenie poradového kľúča,
a to najmä trvalý pobyt obidvoch rodičov, sociálna situácia – materská, zamestnanie resp.
nezamestnanie rodičov. Pravdou je, že niektoré
deti, ktoré už teraz chodia do škôlky, by možno
nesplnili, terajšie kritériá, pretože ich rodičia tu
nemajú trvalý pobyt. Tie majú šťastie, že ich nemôžeme len tak vylúčiť.
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• Je, prosím, pravda, že tento rok budú do MŠ
prijaté deti iba na začiatku školského roka
a žiadne deti potom v januári/februári? Nie
je to handicapovanie matiek, ktorých deti
dovŕšia 3 roky neskôr a matky sa musia vrátiť
do práce v druhej časti školského roku, inak
ju stratia?
- Je to dané kapacitou škôlky, pokiaľ sú deti,
ktoré spĺňajú kritéria na nástup od septembra,
tzn. že budú navštevovať škôlku celý školský
rok a v poradí sú pred tými, ktoré dosiahnu vek
3 rokov až niekedy na jar 2016, je to logické, že
budú mať prednosť pred tými, čo by navštevovali škôlku len 2 či 3 mesiace. Ak sa uvoľní
kapacita v priebehu školského roka, čo sa stáva,
potom je možné prijať dieťa aj v priebehu roka.
V rámci odvolacieho konania na to prihliadame.
• Kapacita škôlky je roky nedostačujúca a rodičia neprijatých detí musia hľadať náhradné,
obvykle veľmi finančne nákladné riešenia
ako súkromná škôlka, opatrovanie a podobe.
V akom časovom horizonte je reálne, že sa kapacita našej škôlky zväčší?
- Nesúhlasím s Vašim tvrdením. Kapacita škôlky bola doteraz postačujúca na počet podaných
žiadostí a prípadné odvolania sa podarilo tiež
uspokojiť. Na navýšení kapacity MŠ pracujeme, v novom programovacom období bude
možné získať zdroje aj pre obce bratislavského
kraja, čo doteraz nebolo možné. Projektový
zámer sme už zadali do systému evidencie záujmu o zdroje. Konkrétna výzva však ešte nebola vyhlásená. Preto na otázku termínu Vám
neviem odpovedať.
• Koľko detí bude do MŠ prijatých oproti
predpokladanému záujmu na budúci rok?
S čím majú rodičia rátať?
- Tu tiež nie je možné povedať presné číslo teraz, ale bude vychádzať z počtu predškolákov
v tomto roku a počtu detí, ktoré odídu v priebehu tohto a budúceho školského roku.
• Pán starosta, mohli by ste nás prosím informovať ohľadom výzvy, ktorá mala byť
vyhlásená ministerstvom školstva ohľadom
financovania rozšírenia kapacity školských
zariadení? Sú už nejaké záväzné vyjadrenia
koľko dotácií dostane obec na tento účel?
- Žiadne záväzné stanovisko od ministerstva
školstva k našej žiadosti však ešte nemáme. Ale
podľa medializovaných informácií bolo vyčlenených 9,5 milióna EUR na zvýšenie kapacít
MŠ. Bolo podaných 426 žiadostí vrátane našej.

Komisia vyhodnotila žiadosti a rozdelila sumu
na 167 tried v 113 škôlkach. Naša, žiaľ, je pod
čiarou medzi neúspešnými žiadateľmi. Sumy,
ktoré boli pridelené sú okolo 50 000 na triedu, nám by to na potrebnú rekonštrukciu (cca
200 000 EUR) nestačilo a viac sa spolieham
na eurofondy, kde sú vyššie limity a možnosť
upraviť aj školský areál.
• Neovplyvňuje nedostatočná kapacita MŠ
negatívne aj našu Základnú školu? Máloktorý
rodič asi prihlási dieťa sem do školy, ak už bol
nútený predtým hľadať škôlku inde. Nemôže sa
takto stať, že ZŠ v Jablonovom skončí namiesto
toho, aby sa zväčšovala, zlepšovala vyvíjala
smerom k štyrom plnohodnotným triedam?
- Otázka stojí úplne inak. Máme uprednostňovať v škôlke žiadosti rodičov a deti, o ktorých
vieme, že nechajú svoje dieťa v našej základnej
škole? Áno, je to skôr naopak než ste sa opýtali.
Deti, ktoré u nás skončia materskú školu, nie
vždy pokračujú v našej základnej škole. Keď sa
na celú vec pozrieme čisto finančne, tak na prevádzku materskej školy nedostávame od štátu
dostatok financií a preto ju dotujeme z vlastného rozpočtu. Prevádzka základnej školy je tiež
závislá od počtu prihlásených detí, a pri súčasnom počte žiakov vieme v škole hospodáriť
dokonca investovať do nového vybavenia bez
straty a ďalších dotácií. Preto ak dieťa, ktoré nepokračuje po vyjdení zo škôlky v našej základke, tak je to pre nás finančná strata.
• Chcem sa opýtať, či ste neuvažovali o zlúčení MŠ so ZŠ, je totiž veľmi zriedkavé, aby
školské zariadenia takej veľkosti (malosti)
malo dvoch riaditeľov. Ak je za prevádzkou
viacerých tried v MŠ či ZŠ aj finančná otázka,
je ozaj nutné mať riaditeľa pre každý cca trojčlenný učiteľský zbor?
- Podsúvate do otázky tvrdenia, ktoré nie sú
úplne pravdivé. Vôbec naša situácia s dvomi
riaditeľmi nie je zriedkavá, a to sú obce, kde
majú v základnej škole oveľa menej žiakov.
Otázka zlučovania nemá jednoznačnú odpoveď. V niektorých okolitých obciach pristúpili
k takémuto riešeniu, ale asi 2-ročná skúsenosť
hovorí skôr o zhoršení celkovej situácie. Je
otázne, či by vôbec prišlo k úspore, nakoľko
naši riaditelia aj učia a ak by len „riaditeľovali“,
tak by sme museli naplniť zase vyučovací proces v škôlke alebo v škole, buď nadčasovými
hodinami alebo novou pracovnou silou. Tu je
skôr problém v tom že priestory máme obmedzené a máme stále viac a viac detí, skôr sa budeme venovať investíciám a zvýšeniu kapacity
našich školských priestorov.
- Pripravila Z. Ferenczová - Komisia školstva a športu OZ -
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Prišla k nám Analfabeta
Negramotná a iné príbehy
Po úspešnom minuloročnom podujatí „Dospelí čítajú deťom“, po ktorom sa výrazne
zvýšil záujem detí o knihy a čítanie, sme s radosťou pripravili jeho pokračovanie. Tento
rok sme sa knihám a práci s nimi venovali 31.
marca 2015. Zavítali k nám dve spisovateľky – Miša Štefankovičová a Pavlínka Feriancová, pozvanie prijal aj pán starosta Ondrej
Uhliarik a mamička Lucka Kročáková. Len
ťažko by sme určili, ktorý z príbehov zaujal
našich žiakov najviac – všetky boli vtipné,
pútavé a zaujímavé. Po ich vypočutí čakali
na decká súťažné disciplíny zamerané na porozumenie prečítaných príbehov. Ich úlohou
bolo príbehy ilustrovať, dokončovať (pretvárať) alebo odpovedať na otázky v kvíze. Vybrať najlepšiu ilustráciu či pretvorený príbeh
bola fuška. Najlepšími ilustrátormi sa stali
Lucka Bianca Kostolanská, Miška Kalmárová
a Matúš Martinkovič. Najoriginálnejšie pretvoril (dokončil) príbeh o Analfabete Negramotnej štvrták Denis Vagai. V kvíze boli sily
veľmi vyrovnané. Bolo jasné, že všetci naozaj pozorne počúvali – nedali sa nachytať
ani na záludné otázky. Najúspešnejšími boli
Adam Polakovič, Tomáš Bálent, Izabelka Zá-

recká, Filip Kučinský a Viktor Martinkovič.
Byť na mieste súčasných spisovateľov a ilustrátorov, bola by som veru na pozore – rastie
vám veľmi silná konkurencia!
Svoje čitateľské zručnosti však nepredviedli iba dospeláci. Naše najväčšie detské
čitateľské osobnosti – Leo Ferianc a Laura
Parízeková potešili svojim čítaním našich
škôlkarov, ktorým sa iste potom lepšie zaspávalo. Leo a Laura ďakujeme, boli ste skvelí!
Podujatie sme ukončili „Burzou kníh“,
kde si deti a dospelí mohli vybrať knižku
za knižku, alebo si ju zakúpiť za symbolickú
cenu 50 centov. Organizátorom a všetkým,
ktorí do burzy prispeli, touto cestou veľmi
pekne ďakujeme.
Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenení krásnou knižkou. Pre nás, dospelých,
je najkrajšou odmenou vidieť, že nielen
naši víťazi, ale aj ostatné decká vypĺňajú
svoj voľný čas s knihou v ruke. Hlavne pre
toto sa oplatí takéto a podobné akcie organizovať a vkladať do nich svoj čas a energiu. Všetkým, ktorí nám pomohli, patrí
naše obrovské ĎAKUJEME.
- Za kolektív ZŠ Barbara Tesariková -

Lucka
Bianca
Kostolanská

Miška Kalmárová

Matúš Martinkovič

Dokončenie príbehu o Analfabete Negramotnej,
ktorá stretla Harryho Pottera
...A strhla mu plášť. Analfabeta zrazu zmizla.
Harrymu Potterovi už neostávalo nič len
Analfabetu hľadať. Ale Analfabetu nebolo
možné nájsť, lebo viete, keď má niekto neviditeľný plášť, nevidíme ho. A tak Harry
Potter márne hľadal a hľadal. No v knižnici
sa práve chystali maľovať. A Analfabeta bola
tak naštvaná na Harryho, že si neuvedomovala, kam ide a narazila do vedierka s farbou. Farba sa na ňu vyliala a zrazu ju bolo vidieť. Harry ju zahliadol a rozbehol sa za ňou
a uchmatol plášť. A Analfabeta tak zakričala,
že sa až dvere zatriasli:
„Áááu!!! Ty somár! Som obliata farbou a ty si
mi strhol plášť tak surovo, že si ma poškriabal!“ Analfabeta mu chcela vynadať, ale uvedomila sa. Harry sa jej pekne ospravedlnil a
povedal:
„No vieš, je to môj jediný darček, ktorý som
dostal a nechcel som ho stratiť.“
„Ty si dostal za celý tvoj život len jeden darček? Ja ich dostávam na moje narodeniny asi
dvadsať.“
„Čo? Dvadsať?“ povedal Harry Potter.

„Áno, okrem tohto roka.“
„A prečo?“
„Vieš, ja mám narodeniny práve dnes a som
zavretá v knižnici.“ povedala smutne Analfabeta.
A potom ju napadlo:
„Počkaj, ty vieš predsa čarovať, mohol by si
ma odčarovať domov, prosííííím.“
„Dobre, odčarujem ťa, keď mi povieš, čo bolo
na tridsiatej strane Harryho Pottera.“
„Viem, bol si tam na záchode …“ povedala
úplnú hlúposť Analfabeta.
„Nie!“ povedal Harry, „správna odpoveď je,
že nás napadol trol. Čítala si to vôbec?“ opýtal sa Harry.
„No vieš, no vieš …“ bľabotala Analfabeta.
„Čítala si vôbec nejakú knihu?“ zopakoval
Harry Potter.
„Nie! A ani neviem čítať! A ani písať!“ zakričala Analfabeta.
„Tak ty nevieš čítať? Presvedčíme sa. Prečítaj toto!“ povedal Harry a ukázal na knihu
Harry Potter.
Analfabeta začala čítať:

„H, har, harryy Potterová…“
„Tak ty naozaj nevieš čítať,“ povedal Harry,
„ani ja som nevedel a naučil som sa. Fakt!“
„A naučil by si aj mňa čítať?“
„Áno!“ radostne odpovedal Harry.
A začali sa učiť čítať. Za dve - tri hodiny sa
Analfabeta naučila čítať. A pochopila, že by
sa to naučila aj sama, keby nebola taká lenivá.
„Tak, a ešte raz prečítaj, čo je napísané na
knihe.“
Analfabeta prečítala:
„Harry Potter.“
„No vidíš, že to vieš. A za to, že si sa naučila
čítať, tak ťa zväčším.“ povedal Harry.
„Abrakadabra…“ a Analfabeta sa zväčšila.
„A odčaruješ ma aj domov?“ opýtala sa
Analfabeta.
„Také kúzlo ešte neviem, ale môžeš si prečítať, čo je napísané na dverách.“
Bolo tam: KĽÚČ JE POD KOBERCOM.
Analfabeta si zobrala kľúč, odomkla si a šla
domov. Tam na ňu čakali rodičia so svojimi
darčekmi.
- Autor: Denis Vagai, 4. ročník -
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Členovia ZO JDS hodnotili

Členovia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Jablonovom na výročnej členskej
schôdzi koncom februára hodnotili svoju činnosť za uplynulé trojročné volebné obdobie.
Na schôdzi bola prítomná tajomníčka okresnej organizácie pani Elena Kopčová a starosta obce Ing. Ondrej Uhliarik. Ako vyplynulo
zo správy predsedníčky Emílie Prokopovej,
činnosť bola bohatá a rôznorodá. Členovia sa
každoročne zúčasťňovali akcií poriadaných
v rámci okresu Malacky či už športového
alebo kultúrneho rázu. Na okresných špor-

tových hrách, ktoré organizovala vždy iná
ZO, sme získali viacero medailí a ocenení.
Naša členka p. Anna Masarovičová úspešne
reprezentovala Bratislavský kraj na Slovenských športových hrách seniorov a okres
Malacky na Župnej olympiáde. V rámci
vlastnej organizácie sme si usporadúvali viacero posedení, či už ku Dňu matiek, Mesiaca
úcty k starším, Katarínske posedenia a iné.
Na posedeniach sme si pripravovali občerstvenie guláš, kapustnicu, grilované klobásy, vianočný punč a členky napiekli chutné

Ako bolo na blšáku
Každý vetešák – zberateľ alebo milovník
drobností a výhodných kúp si prišiel v sobotu 18. Apríla 2015 na svoje. Uskutočnil sa
prvý jabloňácky blšák pred obecným úradom. Odvahu nabralo 6 predavajúcich, ktorí
si hneď z rána rozložili na vopred nachystané stoly, naozaj zmes rôznych vecí. Jabloňák
si mohol prísť kúpiť starú kamerku, wifi –
routre, lopatu, krytky na vypínač, brúsku,
ale aj koberec, hrnčeky, dámske oblečenie,
naparovač, prútený kôš pre
psíka a ďalších asi 50 rôznych
vecí. Základná škola mala stôl
so zvyšnými knihami z burzy
kníh, kde sa vo výbornom stave predávali za 50 centov. Najviac sa u Jablonáčok asi varí,
pretože kuchárky išli na odbyt
vo veľkom. Až 19 kníh si našlo
svojho nového majiteľa.
V kútiku darujem bola taktiež bohatá zmes vecí. Dospelácke a detské oblečenie, ta-
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niere, hračky, kabelky, peňaženky, topánky,
časopisy...
Na blšáku bolo vidieť veľa spokojných zakazníkov odchádzajúcich s úsmevom na tvári
a to je pre nás znamenie, že na ďalší sa môžete
opäť tešiť niekedy v lete. Už teraz sa nahlásil
jeden záujemca. Tešíme sa aj na ďalších. Kontakt: Martina Masopustová, mobil 0903 346
531, e-mail: martinamasopust@gmail.com.
- Rodinný klub -

koláčiky. Mäso na guláš nám vždy v rámci
sponzorského daru venovali členovia PZ
pán Alexander Masarovič a pán Ing. Ondrej
Uhliarik. Zúčastnili sme sa prednášok v rámci akcie boja proti „šmejdom“. Každoročne
v spolupráci s Obcou Jablonové uskutočňujeme jednodňové poznávacie zájazdy, financované z prostriedkov obce. Takto sme
navštívili Rakúske mestá Schlosshof, Tulln
a absolvovali sme výlet loďou po Baťovom
kanáli do Strážnice. Ako protihodnotu naši
členovia pomáhajú obci pri organizovaní
obecných akcií ako sú Sviatky Pomorovia,
MDD, Jablkové hodovania, Vianočné trhy,
brigády na úprave parku a iné. Štrnásť našich členov využilo možnosť poskytnutia
zľavnených liečebných poukazov. V súčasnosti má naša organizácia 65 členov s vekovým priemerom 75 rokov. Počas uplynulých
troch rokov nám zomrelo päť členov. Vo voľbách bola znovu za predsedníčku zvolená
pani Emília Prokopová. Členkami výboru sa
stali Drahomíra Belačičová, Anna Masarovičová, Oľga Uhliariková a Elena Welterová.
Predsedníčkou revíznej komisie sa stala pani
Otília Foltýnová. Na záver predsedníčka poďakovala členom, ktorí sa aktívne podieľajú
na práci organizácie, ako i starostovi obce
pánovi Uhliarikovi za fiančnú i materiálnu
podporu našich aktivít. Tiež ďakujeme učiteľom a žiakom materskej a základnej školy, ktorí svojím programom spestrujú naše
schôdze a posedenia.
- E. P. -
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Vypúšťanie žumpy
Možno si poviete, že kto by už v dnešnej dobe robil takéto veci? Ale boli by ste prekvapení, koľkí naši občania si nerobia hlavu s tým, kam jej obsah vypúšťajú. Napríklad do záhrady, do odtokového kanála popri ceste alebo na susedovu záhradu v blízkosti studne
a to nielen v nočných hodinách, ale priamo i na pravé poludnie.

Ani do vlastnej ani do susedovej
Zákon žumpu dovoľuje mať zriadenú v prípade, že sa v obci nenachádza vybudovaná
kanalizácia. To je v poriadku. Vráťme sa však
k vyvážaniu jej obsahu. Zdravý rozum hovorí jasne, že žumpu treba pravidelne vyvážať
prostredníctvom firmy, ktorá má na to vyhovujúce technické zázemie a ktorá dokáže s jej
obsahom nakladať v medziach zákona.
Nájdu sa však, hoci tu už máme dvadsiate
prvé storočie, spoluobčania, ktorí tieto nariadenia obchádzajú. Prečo tak robia? Je to
spôsobené najmä ich falošnou snahou ušetriť a potom sa pýšiť, akí sú dobrí gazdovia?
Je síce pravda, že nejaké to euro týmto spôsobom ušetria, čo si však už väčšina z nich
neuvedomuje, je dopad ich nerozvážneho
konania na životné prostredie. Samozrejme,
kedysi bolo celkom bežné, že sa žumpy vypúšťali aj do verejných vodných zdrojov – potoka. Ale pred päťdesiatimi rokmi sme vtedy
ešte nepoznali fakty, ktoré vieme dnes. Jedným z nich je aj to, že obsah žumpy má veľmi
negatívny dopad na spodné vody. Najväčšie
riziko v splaškových vodách zo žumpy tvoria biologické a mikrobiologické zložky. Každý asi vie čo sú dusičnany a že sú povediac
všadeprítomné na zemi nakoľko a sú súčasťou dusíkového cyklu. Ľudovo povedané ak
kal prenikne do spodných vôd alebo potoka,
zvýši sa podiel dusičnanov v úžitkovej vode.
Takéto látky sa v našom tráviacom trakte premieňajú na tzv. nitrosaminy, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku – podporujú
vznik rakoviny.

Do vody sa však dostáva celá škála fekálneho znečistenia – koliformné baktérie,
fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky, tieto baktérie a vírusy spôsobujú
patogénne zmeny v tkanivách. To, že voda
je dlhodobo používaná a nedošlo pritom
k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si
môžu vytvoriť toleranciu k týmto baktériám
a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný
systém, tak im pitie tejto závadnej vody nemusí vadiť. Horšie však sú na tom deti, prípadné návštevy a chorí ľudia.
Ja len dúfam, že sa obyvatelia našej obce
spoja a nebudú tolerovať vypúšťanie kalu
a oznámia suseda, ktorý je šetrný a nevadí
mu, že kal zo žumpy práve preniká do susedovej studne, z ktorej používa vodu na varenie a pitie pre svoje malé dieťa, ktoré trpí
alergiou na všetko možné, alebo sa teší, že
tých zopár rakov a rybičiek v našom potoku
dostane riadnu dávku hnusu a rozmnožia sa.
Obec by veľmi rada skoncovala s neuvedomelými občanmi, ale, bohužiaľ, koho
potrestať, keď sťažovatelia nechcú označiť
svojho suseda – bohvie prečo????
Oznámenie môžete podať, samozrejme, aj
anonymne, ale naozaj treba vedieť, u koho začať správne konanie, počas, ktorého by mal majiteľ domu preukázať uhradenými faktúrami,
pokladničnými bločkami legálne nakladanie
s odpadovými vodami – kalom pochádzajúcimi z jeho domácnosti. Potvrdenia o vývoze by
mali byť adekvátne k počtu členom domácnosti
a veľkosti žumpy.
- OcÚ -

Hasiči opäť súťažili
Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové sa 11. apríla 2015 zúčastnil na halovej súťaži v Záhorskej Vsi
o Pohár starostu. Naše družstvá sa umiestnili nasledovne: A. družstvo muži na 3. mieste, B. družstvo dorast na 6. mieste, za čo obom družstvám patrí vďaka.
- Veliteľ DHZ J. Katerinec -

Muži 3. miesto

Veľkonočný
rodinný guláš
sa vydaril
V sobotu 28. Marca 2015 sme mali pred
treťou hodinou guláš navarený, stanovištia nachystané, výzdobu tip top. Počasie
sa nám ale objednať nepodarilo – striedalo sa protivné vetrisko s dobiedzavou
zimou. Rekordná účasť detí a ich jašenie
boli jasným znamením, že nám posledné
pokusy pani zimy až tak nevadili. Dobrovoľníci Rodinného klubu pracovali na 6
stanovištiach naraz. Decká tak nemuseli
netrpezlivo čakať v dlhších radoch a vyskúšať si mohli naozaj všetko načo mali
chuť aj na preskáčku. Dievčatá sa nechali
zlákať trblietavým práškom v tvorivom
kútiku a chalani si chystali korbáče. Prútie nám nestačilo ani pre ½ záujemcov
– preto osobitne ďakujeme pozornému
rodičovi Milanovi, ktorý neskončil pri
sľuboch a ochotne zabehol doplniť zásoby z vlastnej záhrady. Sme poučení
– budúci rok musí byť vŕby viacej! Ďalšie aktivity boli taktiež o zručnosti. Deti
sa premenili na zajov a kradli mrkvičky
na udicu zo záhrady. Prenášali cez tráv-

natú dráhu vajíčka na lyžičkách a nakoniec ako holúbky delili fazuľu do ošatiek.
Pre väčšie deti sme mali nachystanú skladačku veľkonočného biblického príbehu.
Hlavolam aj pre nejedného dospeláka. Tí
úplne najmenší kŕmili zaja z kartónu farebnými loptičkami.
Po celú dobu si deti s rodičmi mohli
odbehnúť na kotlíkový guláš a nápoje.
Muffinky boli nachystané na stoloch pre
všetkých. Opäť sa podarilo trochu viacej
skamarátiť miestnych s prisťahovalcami –
naviazať nové kontakty a priateľstvá. Jednoducho, keď sa prajné dospelácke srdcia
a rozžiarené detské oči postarajú o skvelú
atmosféru, tak ani zima nemá šancu. Tešíme sa na vás zasa o rok!
- Váš Rodinný klub -

Dorast 6. miesto
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Oslavy Ľ. Štúra v Jablonovom
Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.
Životopis Ľ. Štúra (1815 – 1856) obsahuje
pozoruhodný výpočet aktivít, schopností
a znalostí, hoci zomrel v mladom veku 40
rokov. Tento ideológ slovenskej národnej
samostatnosti, vodca národného hnutia,
spisovateľ a jazykovedec ovládal latinčinu,
maďarčinu, nemčinu, francúzštinu, gréčtinu, poľštinu, srbochorvátčinu, ruštinu a učil
aj hebrejčinu a angličtinu. Štúr v čase, keď
vypracoval zásady slovenčiny, mal 28 rokov,
o rok neskôr založil Slovenské národné noviny. V 33 rokoch bol politickým partnerom
predstaviteľov iných národov v monarchii

a viedol slovenské dobrovoľnícke povstanie.
Štúr je s Jablonovým spojený a uctenie jeho
pamiatky dlho patrilo medzi tradičné udalosti našej obce. Keď bol na neho v roku 1848
vydaný zatykač, bol na úteku a 30. mája 1848
sa ukrýval v našej obci na fare u miestneho
farára a národného buditeľa Jána Galbavého.
Naša obec sa tento rok zapojila do celoslovenských osláv. Kultúrna komisia OZ v spolupráci so ZŠ, združeniami v obci a dobrovoľníkmi pripravila program na sobotu 30.
mája 2015. Slávnostné otvorenie akcie bude
pred farou o 14,00 hod., ktoré otvorí príhovor starostu obce a vystúpenie detského
folklórneho súboru Jabúčko. Program bude
pokračovať v športovom areáli, kde bude
pripravené občerstvenie a budú tu prebiehať
viaceré akcie pre všetky vekové kategórie:
• Orientačný beh Ľudovíta Štúra po Jablonovom zameraný na historické udalosti zo
života Štúra,
• Štúrova kotlina – súťaž vo varení gulášu.

Medzinárodný
deň detí
Kultúrna komisia OZ v spolupráci so ZŠ
a MŠ pripravila v športovom areáli na tento
deň 30. mája (sobota) program pre deti – rôzne súťaže, nafukovaciu atrakciu, odmeny.
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo srdečne pozýva všetkých občanov na uvedené
akcie.
- za Kultúrnu komisiu OZ J. Roguľová -

Do tretice s Duo Yamaha

Zber Bioodpadu
25.-26. 5. 2015
Po jesennom úspešnom zbere Bioodpadu
obec zabezpečila pre občanov zvoz – konárov, kríkov, haluzí – jednoducho všetkého možného odpadu z jarného upratovania záhrad vhodného na „štiepkovanie“.
Zber prebehne v dňoch 25. – 26. mája 2015.
Touto cestou prosíme občanov, aby
bioodpad zo záhrad vhodný na „štiepkovanie“ zatiaľ uložili na svojom pozemku
a v uvedených dňoch ho vyložili na priedomie.
- OcÚ -

Burza kníh

Posledné marcové popoludnie sa v rámci
Mesiaca kníh v našej škole uskutočnila v poradí už druhá Burza kníh, ktorú zorganizoval Rodinný klub v spolupráci zo Základnou
školou. Kvôli počasiu sa burza presunula do
školskej telocvične, čo sa ukázalo ako príjemné riešenie: časť detí si mohla pohodlne
čítať na rozložených žinenkách a druhá časť
telocvične bola vyhradená pre nákup knižiek. Všetky knižky sa predávali za 50 centov
a každý, kto nejakú vlastnú knihu do burzy
priniesol, si mohol jednu vybrať zadarmo.
V ponuke boli knihy pre deti aj pre dospelých, úplne nové tituly aj staršie vydania románov, rozprávkových knižiek, leporel, ale
aj motivačná literatúra, kuchárky a knižky
o výchove detí. Za knižky sa vybralo 65 eur,
za ktoré riaditeľ školy nakúpil akrylátové
farby určené na náter exteriérových prvkov
na školskom ihrisku. Všetkým darcom kníh
organizátori burzy ďakujú a tešia sa na budúci ročník.
- ZF -

Chovateľom sa hudobná skupina Duo Yamaha, ktorá pôsobí na hudobnej scéne už 18 rokov, zrejme veľmi páči.
Do tretice sa s nimi budú zabávať na májovej veselici. Tá
sa uskutoční 23. mája (sobota) od 20.00 do 03.00 h. Ide
o riadnu tancovačku a veselicu pre všetky vekové kategórie ako sa na Jablonové patrí. Výzdoba bude opäť v inom
šate zameraná na vidiecku tematiku. A keďže každým
rokom sa snažíme plesy vylepšovať, tak tento rok v spolupráci s reštauráciou Melónek podávame v cene lístka aj
večeru. Nápojový lístok bude takisto rozšírený. Reštaurácia Melónek sľúbila aj miešaný nápoj Mojito za jabloňácku cenu. O polnoci sa bude žrebovať tombola. Zabezpečených je 20 cien. Takže ak máte radi ľudové a tanečné
piesne, tak sa poďte s nami zabaviť. Cena lístka s večerou je 15 eur. Lístky si môžete kúpiť už dnes. Kontakty:
0948 110 438 a 0904 652 393. Tešíme sa na Vás.
- Martina Masopustová Foto: M. Masopustová
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Seniori sa zabávali
Základná organizácia JDS v Plaveckom Mikuláši zorganizovala dňa 24. apríla 2015 pre
členov z okresu Malacky „Jurajskú zábavu“.
Pre limitovaný počet účastníkov sa z našej
organizácie zúčastnilo desať členov. Do tanca
im hral Duet z Plavecného Štvrtku. Do bohatej
tomboly okrem sponzorov prispeli i jednotlivé organizácie. Súčasťou zábavy bolo i prijatie
predsedov organizácií a hostí starostkou obce
Plavecký Mikuláš, pani Martou Hlavatou.

K dobrej nálade prispel svojím vystúpením
i ženský spevácky zbor a detský folklórny
súbor z Plaveckého Mikuláša. Usporiadatelia
pripravili pre prítomných bohaté občerstvenie. Seniori i týmto podujatím dokázali, že
jeseň života môže byť príjemná a pestrá a že
pohyb pri tanci je lepší ako lieky proti bolesti,
pretože ako začala hrať hudba, prestali všetky ťažkosti a parket bol plný tancujúcich.
- E. P. -

Táborenie
2015
Denný letný tábor bude tento rok od 3.
– 7. augusta 2015. Je určený pre deti od
6 rokov.
Základný tábor bude hore na športovom
ihrisku. Každý deň od 8.00 – 17.00, vrá-

tane jednej „prespávacej“ noci. Budeme
tvoriť, variť v prírode, športovať, žartovať
... prekonávať sami seba. Pôjdeme i na výlet mimo obce Jablonové. Cena: 60 Eur
Rodičia, prihlasujte deti osobne na Obecnom úrade alebo mailom: starosta@
obecjablonove.sk Platba do konca júna
na Obecnom úrade. Na deti sa tešia vaši
staronoví vedúci potvoráci :))
-red-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Meno pre naše námestie
Kultúrna komisia OZ zozbierala návrhy
na pomenovanie nášho námestia pred obecným úradom. Veľmi nás teší množstvo nápadov, ktoré sme dostali. Niektoré návrhy sa
objavili viackrát (údaj v zátvorke). Hlasy môžete odovzdať do konca augusta 2015, a to:
niektorému z členov kultúrnej komisie, vhodiť ich do schránky Jablonovských novín na
obecnom úrade alebo do škatule v reštaurácii
u Melónka, poslať na e-mailové adresy: jarogul@centrum.sk, luciakrocakova@gmail.com,
hlasovať na internetovej stránke obce. Názov,
ktorý dostane najväčšiu podporu, bude vyhlásený na Hodoch v septembri 2015.
1. Jablkové námestie (3x)
2. Jablonovské námestie
3. Jabloňácky pľac
4. Májové námestie (2x)
5. Námestie Jána Želibského
6. Jablamské námestie (odv. od Jablam Terra)

7. Námestie Štefana Jánoša (prvý richtár
po roku 1920)
8. Európske námestie (2x)
9. Obecné námestie (3x)
10. Ľudové námestie (3x)
11. Námestie tržnice
12. Kultúrne námestie (3x)
13. Všestranné námestie
14. Námestie pri Obecnom úrade
15. Praktické námestie
16. Námestie pohody
17. Všeobecné námestie (2x)
18. Pekné námestie
19. Námestie kultúry (2x)
20. Športové námestie
21. Slovenské námestie
22. Malé námestie
23. Dúhové námestie
24. Jabloňácke námestie
25. Melónkove námestie

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Naše námestie
Starostovské námestie
Richtárske námestie
Trhové námestie
Jablonkové námestie
Jabloničné námestie
Námestie Jabloňák
Veľkonámestie
Zelené námestie (2x)
Námestie námestí
Kamienkové námestie
Bartošovo námestie (Ján Bartoš, r. k. farár v obci)
38. Obchodné námestie
39. Galbavého námestie
40. Zeleninové námestie
Ďakujeme všetkým za návrhy a rovnako
ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do hlasovania.
- Za Kultúrnu komisiu OZ J. Roguľová -

9

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Chováme králiky
Šéf jablonovských chovateľov Pavel
Pavlíček prináša pár užitočných rád záujemcom o chov králikov.
• Ako začať s chovom králikov?
- V prvom rade sa musíme rozhodnúť, aké
plemeno králikov si zaobstaráme. Do úvahy
by sme mali brať počet osôb v rodine a váhu
chovaného plemena. Ďalej musíme vedieť,
aké priestory a podmienky vieme vytvoriť
plemenu, ktoré si hodláme zaobstarať a musíme mať i vhodné priestory na uskladnenie
sena na zimné kŕmenie. Tento priestor by
mal byť hlavne suchý a prevzdušnený, lebo
i seno nesprávne uskladnené sa môže skaziť.
Králiky delíme na plemená podľa veľkosti
a váhy chovaných zvierat. Pre založenie chovu uvádzam v tabuľkách pár orientačných
údajov plemien králikov podľa váhy:

plemena králikov a samca využívajú spoločne obaja, napr. jeden rok chová samca Jano
a druhý rok zase Fero, a jedným samcom
obaja pripúšťajú svoje chovné samice. Brezivosť samíc trvá 29 – 31 dní. Najlepšie je pripustiť dve samice obdeň, aby sme dosiahli
spoločné okotenie, a to z dôvodu, že niektoré samice rozhádžu svoje hniezdo s mladými a my máme možnosť od takejto samice
zachránené mláďatá doplniť do hniezda tej
druhej, ktorá sa riadne okotila.
• Vyžaduje si chov králikov veterinárnu
starostlivosť?
- Veterinárna starostlivosť v chove králikov
je určite potrebná, ale zručný chovateľ sa
zaobíde aj bez nej. Zaočkovanie králikov
by nemal byť problém pre chovateľa. Králiky očkujeme proti moru a myxomatóze
a vakcínu MORMYX dostaneme kúpiť vo

Veľké plemeno

váha 5 mesačné

váha viac ako 9 mesiacov

Belgický obor

6.00 kg

8.00 kg a viac

Nemecký strakáč

4.50 kg

6.50 kg a viac

Francúzsky baran

4.50 kg

6.50 kg a viac

Moravský obor

4.50 kg

6.50 kg a viac

Stredné plemeno

váha 5 mesačné

váha viac ako 9 mesiacov

Činčila veľká

3.00 kg

4.50 – 5.00 kg

Burgundský

3.50 kg

4.50 – 5.00 kg

Novozélandský

3.70 kg

4.50 - 5.00 kg

Kalifornský

3.70 kg

4.70 – 5.00 kg

Český strakáč

3.70 kg

4.00 - 4.50 kg

Malé plemeno

váha 5 mesačné

váha viac ako 9 mesiacov

Činčila malá

2.40 kg

3.25 kg

Holandský

2.30 kg

3.25 kg

Ruský

2.20 kg

3.25 kg

Plemeno rexov
s využiteľnosťou kožiek

váha 5 mesačné

váha viac ako 9 mesiacov

Kastorex

2.40 kg

4.20 – 4.50 kg

Slovenský sivomodrý rex

2.70 kg

4.20 – 4.50 kg

Dalmatinský strakáč

2.70 kg

4.50 – 4.75 kg

• Stačí na založeniu chovu jeden pár králikov?
- Na založenie chovu je najlepšie zaobstarať
si aspoň dve až tri samice, na ktoré postačí
jeden samec. Držanie samca nie je veľmi rentabilné, nakoľko ho môžeme využívať len
na pripúšťanie samíc a ostatok času ho len
bez ďalšieho využitia kŕmime. Preto je najlepšie, ak sa spoja dvaja chovatelia jedného
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veterinárnych lekárňach (napr. v Stupave).
Táto vakcína sa skladá z dvoch prípravkov,
ktoré zmiešame spolu a zaočkujeme s ňou
50 ks králikov. Túto zmiešanú vakcínu musíme v priebehu 4 – 5 hodín vyrobiť, lebo
potom stráca účinok. Aj v tomto prípade
je veľmi osožné, ak sa spoja aspoň dvaja
chovatelia pri spoločnom očkovaní. Králi-

Pavel Pavlíček

ky očkujeme do vrchnej časti krku. Návod
na očkovanie nájdeme v letáku vo vnútri
vakcíny.
• Ako sa prejavuje myxomatóza?
- Myxomatózu prenášajú v letných mesiacoch hlavne komáre. Preto je dobré na vstup-

Belgický obor

Francúzsky baran

Nemecký obrovitý strakoš

né dvere koterca z vonkajšej strany namontovať sieťku proti komárom. Z vnútornej
strany by nám túto sieťku králiky roztrhali.
Choroba sa prejavuje napr. opuchom hlavy,
zahnisanými očami a okolo nozdier, vypa-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ
dávaním srsti na postihnutých miestach. Postihnuté zviera treba okamžite zabiť a spáliť,
nemalo by sa zakopávať do zeme. Ak sa nám
táto choroba vyskytne u viacerých chovaných kusov, je potrebné spáliť celý chov, lebo
je veľká pravdepodobnosť nákazy aj u tých,
ktoré vyzerajú zdravo. Tieto králiky sa nesmú konzumovať.
• Ohrozujú králiky okrem myxomatózy
a moru aj iné choroby?
- V poslednom čase sú králiky náchylné na
kokcidiózu. Vzniká hlavne z nesprávneho
kŕmenia. Toto ochorenie zaplyňuje králiky
a spôsobuje silné hnačky, ktoré ich úplne
vysilia, neprijímajú potravu a vychudnuté
na kosť hynú. Králik k svojej obžive veľa
nepotrebuje: stačí mu jadro v podobe jačmeňa alebo ovsa, kvalitné granule a seno,
ktoré dopĺňame čistou vodou. Je možnosť
zakúpiť granule s výživou proti kokcidióze
alebo samotný prípravok proti kocidióze,
ktorý pridávame do pitnej vody. Neodporúčam zo svojich skúseností skrmovať králikom pšenicu. Králiky by sme mali kŕmiť
ráno, jadro alebo granule pri mladých i na
obed a večer naplniť plné jasle sena. Nemali by sme zabúdať na dostatok čistej vody
po celý čas. Zelené čerstvo nakosené krmivo je najlepšie nechať obschnúť a až potom
skrmovať.
V chove králikov sa môže vyskytnúť aj
ušný svrab. Prejavuje sa vytvorením chrást
v uchu. Dá sa liečiť zaočkovaním pod kožu
do krku prípravkom IVERMEXTIN, ktorý
sa dá kúpiť vo veterinárnych lekárňach.
Po 5 – 7 dňoch ušný svrab zmizne a viac

sa u zaočkovaného králika neobjaví. Po 10
dňoch je vhodný na konzumáciu.
• Za aký čas králik dorastie na jeho konzumáciu?
- Králik má skutočne vynikajúce mäso, ktoré
šikovné gazdinky dokážu pripraviť na veľmi veľa spôsobov a obzvlášť vynikajúca je
domáca šunka z králičieho mäsa. Najkvalitnejšie mäso je z mladých králikov vo veku 4
– 5 mesiacov. Vybrať si možno podľa údajov
v tabuľkách v úvode.
• Aký veľký priestor potrebuje králik
v králikárni?
- Veľkosť koterca v králikárni závisí od veľkosti chovaného plemena. Králik tiež potrebuje dostatok miesta na svoj oddych a hlavne
na vytvorenie si hniezda pri kotení. Niektorí
chovatelia umiestňujú do koterca hniezdne
búdky na kotenie.
Miery králikárne podľa veľkosti plemena:

niekoľko rokov a majú s ním obrovské skúsenosti. Rady sú pre začínajúceho chovateľa na
nezaplatenie. Na veľkých burzách ako napr.
v Nitre i Senci je možnosť zakúpiť i hotové
králikárne.
- Pripravila Z. F. -

Králikáreň

Plemená

Hĺbka

Dĺžka

Výška

Veľké

80 cm

100 – 110 cm

50 cm

Stredné

50 – 60 cm

70 – 80 cm

40 – 45 cm

Malé

40 – 45 cm

55 – 65 cm

40 cm

• Čo všetko si začínajúci chovateľ králikov
môže kúpiť na vašich burzách?
- Práve na burzách chovateľov si možno zadovážiť v prvom rade králiky, krmivá, hlavne
granule s liečivom proti kokcidióze, ale i granule bez liečiv, jasle na seno, misky na vodu
a krmivo, sulfackok (prípravok do vody)
a rôzne iné potreby. U nás môžu získať aj cenné rady od chovateľov, ktorí sa venujú chovu

Králikáreň

Nový hit pre domácnosti: vermikompostovanie!
Je spôsob kompostovania pomocou dážďovaný čaj aj s vrecúškami, kávovú usadeviek (napr. hnojné a kalifornské), ktorého
ninu, nemastné cestoviny a samozrejme aj
výsledným produktom je vermikompost.
trávu, lístie(nie choré) či rozdrvené vaječDážďovky vo svojom tráviacom trakte prené škrupiny. Nevhodné sú mäso, mliečne
mieňajú organickú hmotu a vylučujú látky
výrobky, zvyšky mastných jedál, ryby,
bohaté na živiny. Vermikompost vďaka obšupky z citrusov a banánov.
sahu enzýmov, živín a minerálNádoba sa dá kúpiť v záhradnícnych látok podporuje zakoreňovakych predajniach alebo sa dá vyrobiť
nie a rast rastlín, zvyšuje množstvo
doma. Musí mať prevzdušňovacie
a kvalitu plodov, predlžuje kvitnuotvory na stenách a drenážne otvory
tie kvetov. Kompostovať môžeme
na dne nádoby. Pod nádobou musí
v debničkách alebo plastových nádobyť miska na zachytávanie odtekajúbách s otvormi a vekom na balkóne,
cej prebytočnej vody. Na dno je dobré
terase, v pivnici atď.
dať kancelársky papier, aby dážďovky
Nádoba nesmie byť umiestnená Kalifornské dážďovky neprepadali. Potom rozprestrieme
na priamom slnku a ani na mrapodstielku: lístie, seno, slama, rašeze. Optimálna teplota pre chov je 18 až
lina, tráva, natrhaný a navlhčený kartón. Dô25°C. Dážďovky kŕmime skrojkami z ovoležitá je dostatočná vlhkosť. Vložíme násadu
cia a zeleniny, zvyškami chleba, pečiva,
dážďoviek a malé kúsky bioodpadu (menšie
do kompostu môžeme vkladať aj vylúhoako 5 cm). Vytvorenie vermikompostu trvá

približne 2 – 3 mesiace. Dážďovky sa dajú objednať cez internet od chovateľov od sumy 11
eur, podľa počtu dážďoviek.
- Alena Martinkovičová -

Ideálne zloženie nádoby na kompost
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Dlhodobejšie dopravné obmedzenia v Malackách
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Bratislave informuje o dlhodobejších dopravných obmedzeniach v Malackách. Naplánovaných je až šesť veľkých rekonštrukcií a jedna výstavba, ktoré budú mať výrazný
dopad na dopravnú situáciu v Malackách.

Uzávierka mostného objektu
Rekonštrukcia nadjazdu nad železnicou, ktorý je dôležitou spojkou pre vjazd i výjazd na
diaľnicu, bude od 11. mája do 30. septembra
kompletne uzatvorený. Ide o druhú etapu
rekonštrukcie, prvá sa uskutočnila pred
5 rokmi. Doprava bude počas celého trvania prác z mosta kompletne vylúčená.
Obchádzková trasa: Obchádzka bude
vedená po miestnych komunikáciách
Radlinského a Pezinská s vyústením
na okružnej križovatke „TESCO“.
V križovatke Ľ. Zúbka – Radlinského (technicky bude koordinovaná so zabezpečovacím zariadením ŽSR) a Pezinská – Premávka
na Továrenskej ulici sa bude riadiť podľa dočasného dopravného značenia.

Rekonštrukcia plynovodov
Stupavská, M. R. Štefánika, Nádražná
Rekonštrukcia plynovodu na uliciach
Stupavská, M. R. Štefánika a Nádražná sa
uskutočňuje od 7. apríla do 15. októbra. Ide
o výmenu plynovodov, ktorým končí tech-

nologická životnosť. Väčšina týchto prác sa
bude uskutočňovať mimo vozovku.

ku zrejme riadená inak. O ďalších zmenách
vás budeme informovať.

Rekonštrukcia železničného
priecestia medzi ulicami
Radlinského a Pezinská

Rekonštrukcia železničného
priecestia na Továrenskej ulici

Pôvodne plánovaná rekonštrukcia železničného priecestia medzi ulicami Radlinského a Pezinská sa kvôli ďalším uzávierkam
v Malackách odložila na október. Uvedené
priecestie však musí prejsť úpravou, práve
preto, aby zvládlo veľký nápor dopravy.
Tieto práce sa budú realizovať do konca
mája. Priecestie však zostáva prejazdné.
V októbri bude uzatvorené približne na
16 dní, počas ktorých sa budú opravovať výhybky a tiež rušiť koľaj smerujúca do areálu Píly. Obchádzková
trasa: Po ceste II/503 cez nadjazd

Rekonštrukcia Nádražnej ulice
a výstavba autobusového terminálu
Projekt rekonštrukcie autobusovej stanice
sa začal realizovať 7. apríla a ukončenie
prác je naplánované na 31. októbra. Táto
akcia má niekoľko etáp, s ktorými sa spájajú obmedzenia dopravy. Obmedzenie: V
súčasnosti je Nádražná ulica zjednosmernená v smere od stanice na Radlinského
ulicu. Táto uzávierka potrvá 8 týždňov.
V ďalšej etape bude doprava v tomto úse-

Toto železničné priecestie je dôležitou
spojkou pre tranzitnú dopravu smerujúcu
z alebo do spoločností sídliacich na Továrenskej ulici. To sa podpísalo aj pod jeho
súčasný stav, a tak je nutná oprava koľajových ložísk. Obmedzenie: Počas opráv, ktoré trvajú od 3. apríla do 31. augusta, je toto
priecestie prejazdné, avšak len v jednom
zúženom pruhu.

Výstavba Zeleného mosta
na 13. km diaľnice D2
na úrovni Moravského sv. Jána
Projekt Zelený most realizuje Národná diaľničná spoločnosť na diaľnici D2. Most, ktorého výstavba sa realizuje od 7. apríla 2015 do
1. marca 2016, poslúži na prechod migrujúcej zvery a zároveň zabráni prenikaniu zvierat na diaľnicu. Najväčšie obmedzenie budú
v rámci tretej etapy toho projektu, ktorá sa
uskutoční začiatkom júna. Obmedzenie:
Doprava bude presmerovaná do jedného
jazdného pruhu s obojsmernou premávkou.
10 týždňov bude doprava riadená v jednom
jazdnom pruhu a ďalších 10 týždňov v druhom jazdnom pruhu.
- red -

ŠPORT

Futbaloví víťazi
Dňa 2. mája 2015 obecný úrad spolu s partiou starých pánov zorganizoval už 5. ročník
obecného turnaja v minifutbale. Pripravené
bolo všetko, ceny, guláš, občerstvenie. Aj keď
v noci trochu spŕchlo, umelá tráva bola pripravená na bezpečný pohyb a šport. Dovoľte
mi predstaviť tohtoročných víťazov...
Partia týchto futbalistov je pre mňa víťazom
tohtoročného turnaja. Prišli, a tým ocenili snahu organizátorov pripraviť športové podujatie
v našej obci aj pre amatérskych športovcov,
proste pre každého. Zahrali sme si, zabavili sa,
dali si dobrý guláš a pozreli si spoločne hokejový zápas Slovensko-Dánsko. Každý jeden z tej-

to partie mohol mať aspoň jednu výhovorku
prečo neprísť, typu – počasie, termín, „jeden
povedal“ a podobne. Ale nevyužil ju a prišiel

stráviť doobedie s kamarátmi pri športe. Sú
to vzácne chvíle, treba si ich užiť pokiaľ sa dá,
pretože príležitostí nemusí byť veľa. - OU -
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