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ROZHOVOR

Fotograf a športovec Alojz Jánoš
Pred piatimi rokmi som si v Jablonovom kúpila starý dom. Pri objavovaní tajomstiev
povaly som našla v škatuľke staré jabloňácke fotky. Ako som sa dozvedela, ich au
torom bol bývalý obyvateľ môjho domu Alojz Jánoš, v Jablonovom v minulosti zná
my činorodý fotograf, športovec a všestranný aktivista. Nález fotiek na povale viedol
k založeniu Jablonovskej zbierky historických fotiek. Za krátky čas k nim pribudli
fotky ďalších Jabloňákov, ktorí ich ochotne poskytli a naša zbierka sa vďaka nim stá
le rozrastá. A takto spoločnými silami rekonštruujeme dejiny našej obce vo fotogra
fiách. Zbierku fotiek sme prvýkrát prezentovali na minuloročných Sviatkoch Pomo
ravia a v našom jabloňáckom kalendári. Pána Jánoša rodeným Jabloňákom netreba
zvlášť predstavovať. No noví Jabloňáci iste radi spoznajú inšpiratívneho a zanietené
ho dvorného fotografa našej dedinky.
• Ako si spomínate na život v Jablonovom?
- Narodil som sa tu a žil som tu 31 rokov.
V dedine som bol veľmi aktívny. Po návrate
z vojenčiny som robil kultúrneho referenta
na úrade. Hlásil som do rozhlasu, čo a ako
sa bude v dedine konať. Založil som tu futbal a hrával som volejbal aj s mojím kama-

rátom Slavom Brichtom. Vtedy sme hrávali, my, Jablonové, krajskú súťaž volejbalu.
Zdôrazňujem, že žiadna iná dedina na Záhorí nehrávala volejbal, len Malacky a my.
Chodili sme na zápasy do Nového Mesta
nad Váhom, Starej Turej, Modry, Piešťan
a neviem, kde ešte všade. Po odchode z Jablonového som do 36. rokov
hrával aktívne futbal, no už
za bratislavský klub. Ale
s našimi športovcami som
stále udržiaval kontakt,
a mám ho doteraz. Dokonca dodnes si pravidelne
kupujem pondelňajší šport
a sledujem výsledky Jablonového, ktoré je lepšie než
Lozorno alebo Pernek. Aj
keď sme sa odsťahovali,
rodičia žili tu a ja som sem
za nimi chodil. Na Jablonové si spomínam pekne,
som s ním stále v kontakte
a mám k nemu dobrý vzťah.
Cítim sa tu ako doma.
• Priblížte nám vaše akti
vity pre obec.
- Ako mladý som mal vzťah
k práci pre dedinu a rád
som sa na nej zúčastňoval.
Podieľal som sa na založení napr. zväzu mládeže, už

Fotka A. Jánoša, ktorá získala
na medzinárodnej výstave cenu
diváka.

Alojz Jánoš

som spomínal futbal alebo volejbal. Chcel
som pre Jablonové niečo urobiť a pýtal som
sa, prečo by sme mali byť slabší ako tá či
oná vedľajšia dedina. Robili sme všeličo,
napríklad nástenné noviny, na vtedajšom
obecnom úrade, kde je teraz pošta, bola
jedna kultúrna miestnosť a tam sme robili
výstavy. Bolo to za socializmu, ale aj vtedy
boli aktívni ľudia. Založil som aj kroniku
o futbale a keď som sa odsťahoval, pokračoval v nej Slavo Brichta. Na aktivitách pre
dedinu som nezarábal, to bol taký koníček.
V Malackách vychádzali noviny Nový život
a ja som do nich veľa prispieval. Hral som aj
v ochotníckom divadle, keď som mal asi 14,
15 rokov. Skúšali sme Ženský zákon a vtedy
som sa zoznámil s mojou budúcou ženou, ja
som hral Miška a ona Aničku.
• Ako ste sa dostali k fotografovaniu?
- V Jablonovom sa fotografovaniu nikto nevenoval. No vo veľkom fotil môj spolužiak
z Lozorna z meštianky a on mi bol vzorom.
Jeho manželka predávala v obchode u Záriša, ktorý bol na našej ulici (nad dnešným
Klubom dôchodcov – pozn. J. R.). On nafotil aj moju svadbu, veď ako ženích som ju
ja sám nemohol fotiť. Ten kamarát už nie
je medzi nami a mňa to drží stále. Mám hádam aj sedem fotoaparátov, tento najmenší
stále so sebou nosím vo vrecku a fotím, čo
sa dá. Teraz už robím farebné fotky. Fotografujem vlastne od 16 rokov, stalo sa to
mojím koníčkom. Doma mám 20 plných
Pokračovanie na str. 5
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Uznesenie
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jablonové,
konaného dňa 19. 01. 2015

Uznesenie
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jablonové,
konaného dňa 16. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje:

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje

Uznesenie č. 27/01/15 – program zasadnutia obecného zastupiteľ
stva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 29/01/15 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Ba
níka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/01/15 – návrhovú komisiu v zložení: Juraja Sa
bača, PaedDr. Mariána Tótha
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/01/15 – znenie zápisnice z 1. zasadnutia OZ dňa
15.12.2014
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/01/15 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablono
vé č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach a trhový poriadok na území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/01/15 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jab
lonové č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a škol
ských zariadení so sídlom na území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38/01/15 – plán činnosti komisií OZ na rok 2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie

Uznesenie č. 34/01/15 – interpelácie poslancov
Uznesenie č. 37/01/15 – informácie z 1. zasadnutí komisií OZ

C) Určuje

Uznesenie č. 28/01/15 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje

Uznesenie č. 33/01/15 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasad
nutí OZ č. 72/04/07, č. 628/07/10, č. 403/03/14, č. 441/09/14,
č. 472/11/14 nie sú splnené a zostávajú v platnosti a uznese
nia č. 104/06/07, č. 305/10/08, č. 306/10/08, č. 307/10/08, č.
480/10/09, č. 481/10/09, č. 485/10/09 sú dlhodobého charakteru
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

E) Ukladá

Uznesenie č. 32/01/15 – starostovi obce predložiť ponuku na
predaj pozemku v zmysle znaleckého posudku p. Petrovi Jurčá
kovi
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal: 0
Návrhová komisia:
Juraj Sabač, PaedDr. Marián Tóth.
Overovatelia:
Mgr. Ľuboš Baník, Peter Hittman
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Ing. Ondrej Uhliarik
starosta obce

Uznesenie č. 39/03/15 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 41/03/15 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Ba
níka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42/03/15 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin
Rybár, PaedDr. Mariána Tótha
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 43/03/15 – znenie zápisnice z 2. zasadnutia OZ dňa
19.01.2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 47/03/15 – Záverečný účet obce Jablonové a celo
ročné hospodárenie za za rok 2014 bez výhrad
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48/03/15 – prebytok rozpočtu v sume 87.196,40
EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49/03/15 – zostatok finančných operácií v sume
55.043,11 EUR, použiť na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50/03/15 – čerpanie rezervného fondu na úhradu
splátok účelového úveru na financovanie výstavby školskej telo
cvične, v celkovej výške 12.768,00 EUR, t. j. mesačne 1.064,00 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/03/15 – odpis nedaňovej pohľadávky vo výške
598,49 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 52/03/15 - zámer odpredať priamym predajom
p. Janette Brezovskej, Pod vinicami 27A, 811 02 Bratislava časti
(predzáhradky) pozemku č.1838/100 (vypracovanie znaleckého
posudku, geometrického plánu – rozdelenie na jestvujúcu cestu
a predzáhradku)
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 53/03/15 – kúpnu zmluvu s Martinou Prokopovou,
rod. Prokopovou, 900 55 Lozorno 176 o predaji časti pozemku
parc. č. 5216, orná pôda o výmere 26474 m2, ktorá bola podľa skut
kového stavu zameraná GP č. 47610972-124/2014 tak, že z neho
boli odčlenené novoutvorené parcely registra „C“ označené ako:
- parc.č. 15216/22, zastavané plochy a nádvoria, 79 m2
- parc.č. 15216/67, zastavané plochy a nádvoria, 99 m2
t. j. spolu 178 m2, ktoré sú predmetom predaja, za cenu 5,50 EUR/
m2, t. j. spolu 979,00 EUR, slovom: deväťstosedemdesiatdeväť
euro, pričom sa jedná o prevod majetku obce podľa ust. § 9a ods.
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, t.j. jedná sa
o prevod pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve kupujú
ceho vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využi
tím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 55/03/15 – záujem obce nadobúdať nehnuteľnos
ti delimitáciou alebo kúpou od štátnych organizácií, (slovenský
pozemkový fond, slovenský vodohospodársky podnik) alebo
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miestnej urbárskej spoločnosti, za účelom vysporiadania prístu
pových komunikácií v lokalitách určených na výstavbu.
Poveruje starostu konať vo veci vysporiadania prístupových ko
munikácií formou delimitácie alebo odkúpenia.
Jednotlivé právne dokumenty však podliehajú následnému sa
mostatnému schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 58/03/15 – plán činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie

Uznesenie č. 44/03/15 – správu hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 45/03/15 – správu audítora za rok 2014
Uznesenie č. 46/03/15 – plnenie rozpočtu obce Jablonové za rok 2014
Uznesenie č. 57/03/15 – interpelácie poslancov
Uznesenie č. 59/03/15 – plán hospodárskeho a sociálneho roz
voja obce – dotazníkový prieskum
Uznesenie č. 60/03/15 – informácie zo zasadnutia komisie škol
stva a športu – prijímanie detí do MŠ

C) Určuje

Uznesenie č. 40/03/15 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje

Uznesenie č. 56/03/15 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasad
nutí OZ č. 72/04/07, č. 628/07/10, č. 403/03/14, č. 441/09/14,
č. 472/11/14 nie sú splnené a zostávajú v platnosti a uznese
nia č. 104/06/07, č. 305/10/08, č. 306/10/08, č. 307/10/08, č.
480/10/09, č. 481/10/09, č. 485/10/09 sú dlhodobého charakteru
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

E) Poveruje

Uznesenie č. 54/03/15 – starostu obce rokovať s p. Gabrielom
Balejčíkom, Jablonové č. 58 o podmienkach predaja časti pozem
ku parc. č. 5216 o výmere, ktorá bola podľa skutkového stavu za
meraná GP (využíva pozemok na podnikateľské aktivity), za cenu
5,50 EUR/m2, uzatvorenie splátkového kalendára do 31.12.2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

Návrhová komisia: Ing. Martin Rybár, PaedDr. Marián Tóth
Overovatelia: Mgr. Ľuboš Baník, Peter Hittman
Ing. Ondrej Uhliarik
starosta obce

Uznesenie
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jablo
nové,
konaného dňa 18.05.2015
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje

Uznesenie č. 61/05/15 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0

Uznesenie č. 63/05/15 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Ba
níka, Stanislava Tesarika
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 64/05/15 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin
Rybár, PaedDr. Mariána Tótha
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 65/05/15 – znenie zápisnice z 3. zasadnutia OZ dňa
16.03.2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 71/05/15 – zámer odpredaja časti pozemkov parc.
č. 1092/1, 1091 mimo plánovanej cesty v lokalite za OcÚ, za cenu
á 50,00 EUR/ m2, úhrada 1 splátkou, vypracovanie geometrické
ho plánu uhradí kupujúci
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 73/05/15 – dotáciu FK Jablonové v sume 7.000,00
EUR do 31.12.2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie

Uznesenie č. 67/05/15 – interpelácie poslancov
Uznesenie č. 69/05/15 – informáciu k pomenovaniu ulíc v obci
Uznesenie č. 70/05/15 – informácie o príprave VZN o poplat
koch za hrobové miesta
Uznesenie č. 72/05/15 – informáciu o prevádzke stánku občer
stvenia na Sviatok Pomoravia
p. Vierou Morávkovou
Uznesenie č. 74/05/15 – informáciu o korekcii na dotácie z opbk
Uznesenie č. 75/05/15 – informáciu o príprave akcie „Beh Ľ. Štúra a MDD“
Uznesenie č. 76/05/15 – informáciu o príprave Sviatku Pomoravia

C) Určuje

Uznesenie č. 62/05/15 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje

Uznesenie č. 66/05/15 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasad
nutí OZ č. 72/04/07, č. 628/07/10, č. 403/03/14, č. 441/09/14, č.
472/11/14, č. 52/03/15, č. 54/03/15 nie sú splnené a zostávajú
v platnosti a uznesenia č. 104/06/07, č. 305/10/08, č. 306/10/08,
č. 307/10/08, č. 480/10/09, č. 481/10/09, č. 485/10/09 sú dlho
dobého charakteru.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

E) Ukladá

Uznesenie č. 68/05/15 – starostovi obce pripraviť zmluvu o pre
daji pozemku parc. č. 15216/208 a 15216/209 o výmere 262 m2,
za cenu 5,50 EUR/m2 p. Stanislavovi Tesarikovi (parkovisko pred
budovou), v zmysle predchádzajúceho právneho vysporiadania
dlhodobo užívaných pozemkov.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

Návrhová komisia: Ing. Martin Rybár, PaedDr. Marián Tóth
Overovatelia: Mgr. Ľuboš Baník, Stanislav Tesárik
Ing. Ondrej Uhliarik
starosta obce
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Navštívte
výstavu na fare
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V rokoch 1838 až 1884 pôsobil v našej
obci rímsko-katolícky kňaz Jána Galbavý,
ktorý je i pochovaný na našom miestnom
cintoríne. Za jeho pôsobenia v obci bola
zrekonštruovaná budova fary, bol vymenený krov a zväčšený farský byt, dal
ohradiť náhradný cintorín a vo farskej
záhrade vysadil stromy. Po požiari a povodni v roku 1842 bola vykonaná oprava
kostola a tiež oprava fary.
Ján Galbavý podporoval spoluprácu katolíckej a evanjelickej inteligencie vo vrcholnej fáze slovenského obrodeneckého
a národnozjednocovacieho hnutia. I z týchto
dôvodov spolupracoval s celonárodnym kultúrnym spolkom Slovákov Tatrín, ktorý bol
založený z iniciatívy Ľudovíta Štúra. Počas
prenasledovania Štúra uhorskými úradmi,
za poburovanie slovenského ľudu v máji
1848 ho skrýval u seba na jablonovskej fare
a následne ho ilegálne previedol za uhorské
hranice, aby sa mohol v Prahe zúčastniť na
Slovanskom zhromaždení.
Roku 1865 menovali Jána Galbavého za
jednateľa Matice slovenskej na Záhorí.
Žiadal dostupnosť základného vzdelania
pre široké ľudové vrstvy, organizoval slovenské elementárne školstvo na Záhorí, napísal
a knižne vydal učebnice biblického i všeobecného dejepisu, matematiky, prírodopisu a zemepisu na vysokej didaktickej úrovni. Veľmi
mu záležalo na tom, aby sa na Cirkevnú školu
v Jablonovom dostali kvalifikovaní učitelia
a tak mohla škola dôsledne plniť svoje výchovné a vzdelávacie poslanie práve v období najväčšieho národnohospodárskeho
a sociálneho útlaku Slovákov. Publicistické
príspevky rozličného zamerania uverejňoval
pod pseudonymom Rodomil v slovenskej tlači, ako Katolícke noviny, Letopis Matice slovenskej, Pešťbudínske vedomosti, či Priateľ
školy a literatúry. Bol členom Spolku Svätého
Vojtecha v Trnave.
V Jablonovom si kňaza Jána Galbavého
farníci veľmi vážili nielen preto, že mnoho
urobil pre obec, faru, školu, ale hlavne preto, že bol pre nich skutočným láskavým duchovným otcom. V roku 2008 z príležitosti
125. výročia úmrtia tohto veľkého národovca a obetavého kňaza bola na miestnej fare
inštalovaná stála výstava, ktorú si doteraz
pozrelo už veľa návštevníkov. Výstava bude
sprístupnená i počas Sviatkov Pomoravia
a to v nedeľu 28. júna 2015 od 13.00 hod. do
14.30 hod. Vstup je voľný.
E. Prokopová
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škatúľ fotiek, fotky sú jednoducho všade.
Veľa som fotil aj v práci. Vyštudoval som
strojársku priemyslovku a zamestnal som
sa ako projektant v Novom Meste nad Váhom vo Vzduchotechnike. Robil som tam
celý život a popri fotení pracovných vecí
som tam organizoval aj rôzne výstavy. Najviac som hrdý na novostavbu Slovenského
národného divadla, na jeho realizácii som
sa podieľal od začiatku.

• Do pamäti Jabloňákov ste sa zrejme naj
viac zapísali ako fotograf. Čo všetko ste
fotili?
- Fotil som všade a všeličo, akékoľvek akcie,
ktoré sa robili v dedine, futbalové a volejbalové zápasy. Keď sa dávali nové občianske
preukazy, nebol tu nikto, kto by fotografoval. A tak išli ľudia z kostola a zastavili sa
u nás. Na dvore bývala šopa, na nej som mal
upevnenú dosku a tu som ich aj odfotil. V poslednej izbičke domu som mal fotokomoru.
Chodieval som fotiť na svadby, moja manželka bola učiteľka v škole, a tak som fotil aj
školské akcie.

Poďakovanie
Ďakujem za spoluprácu:
Starostovi obce, zamestnancom OcÚ
Jablonové a obecnému zastupiteľstvu za
spoluprácu a starostlivosť o vnútorné
i vonkajšie priestory materskej školy.
Ďakujem rodičom detí a všetkým
priaznivcom MŠ za spoluprácu, spon
zorské dary a Váš voľný čas, ktorý
ste ochotne venovali svojim deťom
v školskom roku 2014/15, čím ste
prispeli k bezproblémovému priebe
hu akcií pripravovaných nie len pre
deti, ale i pre obec.
Ešte raz srdečná vďaka všetkým,
ktorí nám ochotne pomáhajú skva
litniť nielen výchovno-vzdelávací
proces, ale i podmienky pobytu detí
v materskej škole.
Kvetoslava Rusnáková – riaditeľka MŠ

Čo nás čaká

• 25. – 26. jún 2015 – „Nočný pobyt“ predškolákov

• Čo ste najradšej fotili?
- Veľmi rád som fotografoval deti. Keby ste
videli albumy mojich detí, žasli by ste. Každý
z mojich synov má niekoľko albumov detských fotiek. Zúčastnil som sa aj na súťaži
v Čechách, kde práve fotografia môjho syna,
ako ťahá koníka cez plot, dostala cenu diváka. Cenil som si to viac, ako keby to vyberala
nejaká komisia.

• V tomto roku ste oslávili osemdesiatku,
k čomu vám srdečne blahoželáme. Srší
z vás sviežosť a životný optimizmus. Pre
zraďte nám váš recept na dobrú kondíciu.
- Myslím, že určité veci som zdedil. Po otcovi hlavne to, že chcel byť všade prvý. Vždy
som chcel mať krajšiu záhradku ako sused,
v záhrade stále naťahám špagáty. No nebola to len súťaživosť, aj ma to bavilo. Vždy sa
snažím, aby som mal všetko pekné. A hlavne, ja neviem hlivieť. Nechcem byť lenivý.
Neprepchávam sa, roky mám rovnakú výšku a váhu a keď vidím, že je toho veľa, obmedzím jedlo.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová

Alojz Jánoš a Slavo Brichta (1960)

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Letná
prázdninová
činnosť MŠ

Materská škola Jablonové v čase letných
prázdnin bude fungovať v prázdninovom režime. Prevádzka je od 1. júla do 17. júla 2015
pre zamestnaných rodičov, ktorí potrebujú
umiestniť svoje dieťa v tomto období do materskej školy.
Od 20. júla do 31. augusta 2015 bude
prevádzka MŠ prerušená z hygienických
dôvodov. V tomto čase si zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku, dezinfikujú sa priestory materskej školy a pripravuje sa škola na prevádzku v novom
školskom roku.
Prevádzka Materskej školy Jablonové
v školskom roku 2015/2016 bude zahájená
v stredu 2. septembra 2015.
Kvetoslava Rusnáková – riaditeľka MŠ

• 28. jún 2015 – nedeľa – vystúpenie detí
na „Sviatkoch Pomoravia“

Predplavecká
príprava

4., 6., 11., 13. a 15. mája deti MŠ Jablonové
v príjemnom prostredí plavárne absolvovali
predplaveckú prípravu v Plaveckej akadémii
v Devínskej Novej Vsi. Cieľom predplaveckej
prípravy bolo naučiť deti nebáť sa vody, veselo v nej šantiť, prekonať strach z ponorenia sa, ale väčšina našich „plavcov“ zvládla aj
začiatky plávania. Profesionálni lektori majú
bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a prispôsobujú sa ich individuálnemu výukovému
tempu a odvahe. Formou hier si deti vo vode
a s vodou utvárali dobrý základ k úplnému
zvládnutiu tejto pohybovej kompetencie a
radosti zo svojich úspechov. Po absolvovaní plaveckej prípravy každé dieťa obdržalo
„medailu na tričko“ s emblémom plaveckej
akadémie a „mokré vysvedčenie“, ktoré im aj
v budúcnosti pripomenie tieto krásne spolu
prežité chvíle...
-KR• 30. jún 2015 – utorok – spoločná rozlúčka
s „Predškolákmi“
-KR-
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Bio-farma
Stupava

Mišo a jeho
svet

V stredu 3. júna 2015 sa všetky deti MŠ prítomné v tento deň zúčastnili výletu spolu
s pedagogickými zamestnancami a školníčkou materskej školy. Deti sa na Bio-farme
vyšantili v zábavnom centre (preliezky, šmykľavky a pod.). Rozdelení do dvoch skupín
sme sa zúčastnili prednášky o Bio-farme
Stupava, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti
o chove a úžitku zvierat na farme. Povozili
sme sa na koči ťahanom koníkmi a spoločne
sme sa naobedovali v príjemnom prostredí
záhradnej reštaurácie.

10. júna 2015 sme si pozreli divadelné predstavenie „Mišo a jeho svet“. Deti sa zoznámili
s bábkami a kulisami divadla Dúha z Nových

ZŠ – sumár školského roka
V školskom roku 2014/2015 nastúpilo
do 1. ročníka 11 žiakov, 2. ročník navšte
vovalo 10 žiakov, 3. ročník 14 žiakov a 4.
ročník 11 žiakov – spolu 46 žiakov. Počas
školského roka sa jeden žiak odsťahoval
do ZŠ Stupava a dvaja žiaci sa prisťahovali
zo ZŠ Snina. Školský rok teda v našom za
riadení ukončí 47 žiakov.
Počas školského roka sme v súťažiach zaznamenali nasledovné úspechy:

Hviezdoslavov Kubín

Do obvodného kola v Stupave postúpili: Lu
cia Bianca Kostolanská, Michaela Kalmá
rová, Izabela Zárecká, Filip Tóth a 2. miesto
v 1. kategórii – próza – získal Filip Tóth

Matematická pytagoriáda

Úspešnými riešiteľmi školského kola sa
stali Filip Tóth, Leo Ferianc, Lukáš Sebas
tian Kostolanský, Eliška Polakovičová
a postúpili do okresného kola v Malackách.
Úspešným riešiteľom okresného kola sa stal
Leo Ferinac a umiestnil sa na celkovom 11.
mieste.

6

Veľkonočný šachový turnaj –
okresné kolo

Lukáš Sebastian Kostolanský – 1. miesto

Beh Ľudovíta Štúra

Max Kročák, Filip Tóth, Filip Kučinský – 1.
miesto, Adam Polakovič – 3. miesto
V rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov absolvovali pedagógovia
nasledovné školenia:
• B. Tesariková, E. Orthová, P. Škoda – práca s interaktívnou tabuľou, práca s tabletom
• B. Tesariková – nové metódy vo vyučovaní
anglického jazyka
• E. Orthová – zdravotnícke školenie poskytovania prvej pomoci
• P. Škoda – prípravné atestačné vzdelávanie
na absolvovanie 2. atestácie.
11 žiakov štvrtého ročníka ukončí vzdelávanie v našom zariadení a budú všetci
pokračovať v spádovej škole – ZŠ Lozorno.
Žiaci s triednou učiteľkou a rodičmi ju mali
možnosť navštíviť 18. mája. Zástupkyňa školy PaedDr. Andrea Vallová ich školou sprevá-

Zámkov. V závere zábavného a zaujímavého
bábkového predstavenia, na ktoré sme pozvali deti 1.triedy ZŠ, sme si všetci spoločne
uvedomili, že dobrí priatelia nám nielen pomáhajú zvládať krízové situácie, ale niekedy
- KR nám zachránia i život.
dzala. Rozlúčka s našou školou sa konala 12.
júna – žiaci s triednou učiteľkou v škole strávili vzrušujúcu noc.
Počas školského roka aktívne pracovala
Rada školy a Výbor rodičov pri ZŠ Jablonové,
za čo by som im touto cestou rád poďakoval.
Poďakovanie tiež patrí starostovi obce, zamestnancom obecného úradu a obecnému
zastupiteľstvu, ktorým prevádzka školy nie
je ľahostajná a veľkou mierou prispeli k bezproblémovému chodu.
V neposlednom rade by som rád poďakoval zamestnancom školy a rodičom, ktorí žiakov pripravovali na rôzne súťaže a kultúrne
vystúpenia – žiaci získavajú skúsenosti a škola si buduje svoje meno.
V tomto neľahkom školskom roku zamestnanci školy urobili všetko preto, aby žiaci našej školy nepocítili personálne zmeny, ktoré
sa udiali. Urobili to s profesionálnym nasadením a láskou.
Želám krásne prázdniny!
Pavol Škoda

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Letné tipy na pekne strávený
deň s deťmi v našom okolí
• Navštívte s deťmi novootvorený náučno-rozprávkový chodník BOBRIA HRÁDZA
na priehrade v Kuchyni! Zašportovať si
môžete vypožičaním terénnych kolobežiek
alebo dosky na paddling v campingu v Kuchyni. Vyskúšajte!
• Okúpte sa v bio bazéne Borovica na Kamennom Mlyne uprostred krásnych voňavých
borovicových lesov! Bazén nie je čistený
chemicky, ale prírodne – vodnými rastlinami. Súčasťou areálu je i detský bazénik
a atrakcie pre deti.
• Cyklovýlet s cykloklubom Záhorák Malacky: tentokrát po stopách pútnikov na kláštor Katarínka v podhorí Malých Karpát.
Štart je pri synagóge v Malackách o 8.00 h,
dňa 28. 6. 2015.
• Zdolajte zrúcaninu Pajšúnskeho hradu
v Borinke! Túra trvá cca 2 hodiny a je pre
nenáročných turistov.
• Vystúpajte na Vysokú! Nenáročná túra na
údajne najkrajší vrch Malých Karpát sa začína pri horárni Vývrat v Kuchyni, kde sa dá
i zaparkovať.
• Zrúcanina Plaveckého hradu sa nachádza
nad obcou Plavecké Podhradie na kopci

Pohanská. Pri severnom úbočí sa nachádza vchod do Plaveckej jaskyne. Traduje
sa, že v systéme jaskýň pod hradom sú
ukryté hradné poklady. Výstup trvá cca
30 min.
• Korunovačné slávnosti v Bratislave 26. 6. –
28. 6. 2015 patria k najväčším historickým
zážitkovým kultúrnym podujatiam v Bratislave a približujú korunovácie 18 kráľov
a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Tentokrát priblížia korunováciu cisára Karola VI. – otca Márie Terézie.
• Rytieri na Devíne – celodenné podujatie
pre malých i veľkých vás zavedie do dávneho obdobia rytierov, dám a trubadúrov.
Zažijete detské rytierske hry, historický
šerm, tanec a súboje na koňoch. Konajú sa
v dňoch: 5. 7., 2. 8. a 6. 9. 2015 od 10.00 na
hrade Devín.
• Svätojakubský tradičný letný jarmok
v Stupave – 25. 7. 2015.
• A nezabudnite – v prípade upršaného
počasia navštívte decká KINO– do Malaciek alebo do útulného kina X v Stupave
(v priestoroch Domu kultúry), či do multikina Cinemax IMAX Bory.
- dt -

Denné tábory pre malých,
väčších i tínedžerov
Ak stále hľadáte tipy na detské letné tábory pre deti od 2 rokov, obráťte sa na stupavské Materské centrum Fifidlo, ktoré pripravuje letné denné pobyty pre detičky od
2 – 5 rokov: www.fifidlo.sk, v cene 59 Eur,
v Stupavskom parku. Zároveň tu prebiehajú
denné tábory pre deti od 6 – 14 rokov so
zameraním na tenis, film alebo muzikál od
59 Eur, tenisový 86 Eur/ týždenný turnus,
v priestoroch Parkhotela Stupava.
A nezabudnite na náš jabloňácky Rytier
sky denný tábor s tvorivou výtvarnou do
bovou dielňou: Začíname 3. 8. 2015 o 8.00
– vítame rytierov a ctené dámy od 6 rokov!
Čaká nás týždeň plný rytierskych dob
rodružstiev – naučíme sa šermovať, strieľať
z luku, budeme jazdiť na koni, čaká nás ča
rovná čajovňa a kuchyňa, dobová výtvarná
dielňa s výrobou šperkov a amuletov pre
šťastie, stredoveká hostina vo svetle ohňov
s prespávačkou a výletom , nočnou hrou,
rytierske súboje so skúškou odvahy a neza
budneme ani rytierske cnosti! Prihláste sa
na Obecnom úrade! Cena 60 Eur.
- dt -

Prvýkrát na
Slovensku
a hneď u nás

Klub chovateľov „Veľkých hrvoliakov“ Slovenskej republiky spoločne s Klubom „Veľkých voláčov“ Českej republiky usporiadajú
v spolupráci so ZO SZCH v našej obci veľké

medzinárodné stretnutie chovateľov týchto holubov v Jablonovom dňa 5. septembra
2015 sobota, od 9.00 hod na našom hornom
futbalovom ihrisku. Účasť na krásnom holubárskom dni prisľúbili chovatelia z Rakúska,
Čiech, Nemecka, Poľska, Chorvátska a, samozrejme, Slovenska. Bude možnosť výmeny

a predaja holubov, kúpy špeciálneho krmiva
a chovateľských potrieb, liečiv a ostatných
chovateľských produktov. Taktiež bude uskutočnená prednáška popredného veterinára
MVDr. Miloša Struhára k vakcinácii holubov.
MVDr. Struhár predstaví svoju novú knihu,
ktorá mu vyšla v týchto dňoch a bude si ju
možnosť zakúpiť. Taktiež budú vyhodnotené
najlepšie výletky holubov roku 2015. Bude
postarané i o občerstvenie s kvalitným gulášom a chladeným pivom a iným občerstvením. -Pavel Pavlíček, predseda ZO SZCH-
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Oslavy Ľudovíta Štúra a MDD v Jablonovom
V poslednom vydaní Jablonovských novín sme Vás informovali, že naša obec sa zapo
jila do celoslovenských osláv pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Považovali sme za povinnosť k tomuto výročiu zorganizovať akciu, nakoľko sa Štúr
ukrýval na našej fare 30. mája 1848, keď bol na neho vydaný zatykač. A práve na sobo
tu 30. mája sme zorganizovali orientačný beh Ľudovíta Štúra po Jablonovom. Tu musím
spomenúť, že beh vznikol skutočne zo žartu, keď na zasadnutí komisie kultúry jed
na členka poznamenala: „keď utekal cez Jablonové Štúr, tak utekajme aj my“. A potom
už členovia komisie chrlili nápady jeden za druhým. Máme veľké šťastie, že v komisii
máme historičku Dr. Jarku Roguľovú, ktorá tieto myšlienky dotvorila a už nám zostáva
lo venovať sa organizačnému zabezpečeniu. Po minulé roky sa v tento deň organizoval
Medzinárodný deň detí v obci, tak sme tieto dve akcie spojili a pridali sme aj súťaž vo
varení gulášu „Štúrova kotlina“ a Vojenskú výstavu.
Akcia sa slávnostne otvorila pred farou.
Okrem našich občanov sa na ňom zúčastnili aj občania z Modry. Po príhovore starostu
obce Ing. Ondreja Uhliarika a riaditeľky Slovenského národného
múzea – Múzea Ľudovíta Štúra
v Modre PhDr. Viery Jančovičovej nasledovalo kladenie
vencov k pamätnej tabuli.
Ďakujeme členom detského folklórneho súboru Jabúčko a ich vedúcim p. Antolíkovej,
Šípovej, ktorí vystúpili
s krátkym programom
na tejto milej spomienke.

Orientačný beh

Program
pokračoval
v športovom areáli. Podľa
propozícií orientačného behu
boli účastníci z Modry a z našej obce zaradení do zmiešaných
družstiev – deti a dospelí, do tzv. dobrovoľníckych zborov, nazvaných podľa spolupracovníkov, významných kňazov, spisovateľov
a priateľov Ľ. Štúra: Jozefa Miloslava Hurbana,
Janka Kráľa, Jána Bottu, Jána Galbavého, Jána
Hollého, Sama Chalupku, Andreja Sládkoviča,
Adely Ostrolúckej, ktorí boli priaznivci Ľ. Štúra.
Dobrovoľnícky zbor (súťažné družstvo)
odštartoval z 1. stanovištia „Slovenská národná rada“, kde dostal od komisárov (rozhodcov) Jarky Roguľovej a Stanky Šotkovskej
Nariadenia Slovenskej národnej rady, kde
boli uvedené indície miest, ktoré musia nájsť
aj s úlohami, ktoré majú plniť. Zbory získavali body za splnenie úlohy a za čas, za ktorý zabehli trasu. Body im do nariadení zapisovali
komisári na jednotlivých stanovištiach.
Na 2. stanovišti „Most k národnej slobode“
(na moste pred domom p. Dúhu – komisári
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Lenka Matejková, Ing. Martin Rybár) si zbor
overili vedomosti o bratských slovanských
národoch priradením názvov hlavných miest
k štátom Európy.
Na 3. stanovišti „Poľný lazaret“
(v Klube dôchodcov – komisári
Mgr. Beáta Blažíčková, Beáta Lízalová, Mgr. Dagmar
Tóthová) mal zbor ošetriť
zraneného a odpovedať
na 3 vylosované otázky
zo zdravovedy.
Na 4. stanovišti „Úkryt
Ľudovíta Štúra“ (vo Farskej záhrade, areál nám
pripravil p. Pavol Pavlíček zo ZO Slovenského
zväzu chovateľov – komisári Tomáš Blažíček a Peter Hittman) – zbor hľadal
ukrytých 5 obálok s ústrižkami výroku, ktorý museli
správne poskladať.
5. stanovište „Bratislavské lýceum“ (v areáli školy – komisár Mgr. Pavol Škoda) zbor absolvoval vedomostný kvíz
10 otázok zo slovenčiny a zo života Ľ. Štúra.
Na 6. stanovišti „Miesto odpočinku velikánov“ zbor musel nájsť hrob – pomník pána
farára Jána Galbavého a zistiť, koľkých rokov
sa dožil a vpísať do nariadení SNR.
Na 7. stanovišti „Jablonovská fara“ (fara –
komisári Irena Fodorová, Júlia Mackovýchová, Ing. Rudolf Uhliarik) súťažiaci dostali pokyn, aby z dvoch pamätníkov v okolí kostola
opísali všetky krstné mená na nich uvedené.
Na 8. stanovišti „Na uhorskom sneme“ (pred
obecným úradom – komisári Mgr. Ľuboš Baník,
Janka Baráková) si zbor vylosoval písmeno a 1
jeho člen musel za 1 minútu vymenovať čo najviac slov začínajúcich týmto písmenom.
Na 9. stanovišti „Smrť feudalizmu“ (sad pod
ihriskom – komisári Mgr. Lucia Kročáková, Si-

dónia Rusnáková, PaedDr. Marián Tóth) – členovia dobrovoľníckeho zboru hádzali symbolickou palicou a okovami feudála na cieľ.
V cieli na 10. stanovišti „Slovenská národná rada“ dobrovoľnícky zbor komisárom
odovzdal vyplnené Nariadenia SNR, sčítali sa
počty bodov a určilo sa poradie 8 súťažných
družstiev.

Výsledky behu

(dve prvé miesta s rovnakým počtom bodov)

1.
Dobrovoľnícky zbor Jána
miesto Hollého – Radoslav Kuník

(Modra), Marek Moncman
(Modra), Filip Tóth, PaedDr.
Marián Tóth

1.
Dobrovoľnícky zbor Adely
miesto Ostrolúckej – MUDr. Jana

Kročáková, Maxim Kročák,
Filip Kučinský, Gabriela
Kučinská

3.
Dobrovoľnícky zbor Jána Botta
miesto – Andrea Belošicová, Alena
Kostková, Adam Polakovič,
Andrej Zeman

To, že súťažiaci už v cieli po vydýchaní hovorili o tom, že sa zúčastnia aj na budúci rok,
je potešujúce, ale aj zaväzujúce. Ako balzam
na dušu sa počúvali slová od viacerých návštevníkoch podujatia, ktorí hovorili, ako ľutujú, že sa na behu nezúčastnili.

Štúrova kotlina

V toto popoludnie sa šírila športovým areálom vôňa z kotlov, v ktorých sa varil súťažný guláš v rámci sprievodnej akcie „Štúrova
kotlina“. Do súťaže sa zapojili 4 družstvá
a to: Milan Morávek a Ladislav Prokop, mladí hasiči, klub vojenskej histórie, poslanci
a zamestnanci obecného úradu (Stanislav
Tesarik a Škodovci). Družstvá si museli zabezpečiť vlastné kotlíky, mäso a ostatné ingrediencie. Všetci účastníci podujatia mali
možnosť bezplatne ochutnávať. Porota
vyhodnotila, že najlepší guláš navarili najmladší – Marián Kimlička ml. a Lukáš Jánoš
z Dobrovoľného hasičského zboru. Aj starší
sa občas musia skloniť pred umením mladších a varenie je naozaj umenie.

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Škôlkari
na Deň detí

Deň detí
V športovom areáli pripravili pre deti rôzne
súťaže, hry naši najaktívnejší a najspoľahlivejší spolupracovníci pri rôznych akciách a to
pedagogickí zamestnanci škôl – Mgr. Barbara
Tesáriková, Eva Haramiová, Mgr. Miroslava
Mazurová, Silvia Morávková, Kvetoslava Rusnáková a rodičia detí. Určite bola pre deti
atraktívna aj streľba na cieľ, ktorú zabezpečili
p. Peter Orth a Peter Tomašových z miestneho
Poľovníckeho združenia, striekanie hadicou
na cieľ podľa inštruktáže p. Jozefa Katarinca
z Dobrovoľného hasičského zboru. Za spl-

nenie športových a vedomostných súťaží,
pri ktorých sa deti zabávali dostali už tradične občerstvenie, ktoré im servírovali naše
ochotné dôchodkyne z Jednoty dôchodcov
– p. Mgr. Masarovičová Anna, Oľga Uhliariková, Elena Welterová. Ako bonus mali detičky
zabezpečené veľké nafukovacie bludisko. Veď
MDD je deň, na ktorý sa teší každé dieťa, a preto im prajem krásne detstvo bohaté na nezabudnuteľné zážitky, pocit spokojnosti, šťastia
a verím, že sme aspoň trošku k tomu prispeli.

Vojenská výstava

Veľký záujem bol aj o „Historickú výstavu
z obdobia II. svetovej vojny“, ktorú zabezpečil náš spoluobčan p. Július Pavlíček s ďalšími
členmi Klubu vojenskej histórie „Mor ho!“.
Myslím si, že všetci sme obdivovali exponáty
z vojny , či už oblečenie, uniformy, výzbroj,
strelné zbrane, vojenskú techniku. Ale priam
adrenalínový zážitok mali naše dôchodkyne,
ale hlavne deti, ktoré sa povozili na sajdkáre.
Počas celého popoludnia mali občania
možnosť hlasovať o názve námestia pred
obecným úradom – navrhnutých je 40 názvov a výber stále pokračuje. Pre domácich
aj hostí z Modry zabezpečili občerstvenie
členovia výboru športového klubu a zároveň
poslanci p. Marián Kimlička, Juraj Sabač.
Na záver chcem poďakovať starostovi obce,
že zabezpečil finančné prostriedky na toto

podujatie, členom kultúrnej komisie, ktorí s veľkým elánom podujatie organizovali,
poslancom, zamestnancom, dobrovoľníkom,
rodičom detí, združeniam v obci, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto vydarenej
akcie. Výrazne k tomu pomohlo aj krásne slnečné počasie počas celého popoludnia. Vďaka patrí všetkým návštevníkom tohto podujatia, ktorí odchádzali domov spokojní a veselí
i napriek tomu, že začalo mrholiť.
Sidónia Rusnáková,
predsedníčka komisie kultúry OZ

Tento rok sme Deň detí oslavovali spoločne
s 200. výročím narodenia Ľudovíta Štúra.
Pre deti, ktoré sa nezúčastnili orientačného
„Behu Ľudovíta Štúra“ sme spoločne so ZŠ,
Hasičským zborom a Poľovníckym združením v Jablonovom pripravili 4 centrá aktivít,
v ktorých deti plnili úlohy. Za svoje výkony mali odmenu: hot-dog, džús, palacinku
a zmrzlinu. Staršie deti súťažili v orientačnom behu a deti v centre materskej školy
plnili tiež úlohy zamerané na históriu obce.
Najskôr deti prekonávali „prírodné“ prekážky – tak ako Ľudovít Štúr pri príchode a odchode z našej obce. Potom si overili svoje
poznatky o obci pri umiestňovaní významných budov na mapu obce a na záver skladali
puzzle z rozstrihaných obrázkov budov obce.
Z rozhovoru s deťmi sme zistili, že sa im páčilo skladanie puzzlov, hasenie vodou, ale najväčší úspech malo nafukovacie bludisko. Deťom sa
tiež páčili „vojaci“ – nielen výstava ktorú pripravili, ale hlavne vozenie na sajdkáre.
Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí
sa v tento deň zúčastnili aktivít na ihrisku, ale
hlavne rodičom, ktorí sa podieľali na príprave
a priebehu tohto príjemného popoludnia.
Kveta, Eva, Silvia a Mirka

Pozdrav od Modranov
Dňa 30. mája sa AMAVET klub č. 944 IMPULZ
so svojimi členmi zúčastnil veľmi peknej akcie organizovanej Modranskou muzeálnou
spoločnosťou a modranským múzeom so
spomienkami na Ľudovíta Štúra. Náš výlet
sa začal v obci Záhorská Ves, kde sme si pripomenuli nášho národovca Ľudovíta Štúra
a jeho útek pred zatykačom tým, že sme položili vence k jeho pamätnej tabuli. Zo Záhorskej Vsi sme išli kompou do Angernu a potom
do základnej školy na pripravené občerstvenie a prehliadku školy. Hneď potom sme zavítali do vašej obce Jablonové, kde nás čakal
kultúrny program k 200. výročiu narodeniu
Ľudovíta Štúra pred farou katolíckeho farára
Jána Galbavého. Pripomeniem len, že v obci
Záhorská Ves nás privítal starosta obce
JUDr. Boris Šimkovič a u Vás nás privítal starosta obce Ing. Ondej Uhliarik.
Najväčšiu radosť nám spravil Váš program
na futbalovom štadióne a náučný orientačný
beh po vašej obci. Je neskutočné, ako rýchlo sa človek dokáže zorientovať za krátky
časový úsek a spoznať kultúrne pamiatky
a zaujímavosti, keď sa zúčastní jedného pre-

teku. Skutočne sme boli milo prekvapení,
ako profesionálne ste mali všetko pripravené a celé organizačne zvládnuté. Sme veľmi
radi a vďační, že sme mohli s vami stráviť
také milé a slnečné odpoludnie.
Zároveň Vás chcem pozvať na jeseň do Modry, kde by sme radi pre naše mesto a vašich
vyslancov pripravili podobný kultúrny a športový program.
Ing. Ingrid Kuníková

Dobrovoľnícky zbor J. M. Hurbana sprava Martina Uhliariková (Jablonové), Denisa a Lívia Klimovské (Modra).
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Postrehy našich žiakov
Žiaci našej ZŠ vyjadrili názor na oslavy Medzinárodného dňa detí a Oslavy Ľudovíta
Štúra z 30. mája 2015 odpoveďami na dve otázky: 1.Čo sa ti páčilo?, 2. Čo by si zmenil?
Kevin Vagai
Páčila sa mi streľba zo vzduchovky, jazdenie
na motorke, bludisko, skladanie a prekážky.
Zmenil by som, aby bolo viac disciplín, viac
detí a menej dospelých.
Filip Tóth
Páčil sa mi beh Ľudovíta Štúra a boli na ňom
dobré zastávky – hádzali sme kruhy, zlomenú
nohu sme dali do sadry a hľadali sme k štátom mestá... Bolo super aj na ihrisku – hasiči
a vojaci a hlavne bludisko. Mohli sme si zastriekať hadicou, streliť si z pušky a povoziť
sa na vojenskej motorke. Za každé stanovište sme dostali pečiatku a za ňu sme si mohli
zobrať kopček zmrzliny, palacinku, hod dog
a džús. Bolo to všetko super!!!
Nepáčilo sa mi, že beh mal ťažké stanovište
Bratislavské lýceum – tam boli ťažké otázky
o Ľudovítovi Štúrovi. Ešte by som zmenil jeden kopček zmrzliny za dva.
Štefan Beňo
Páčilo sa mi, ako sme boli na motorke, ako
sme strieľali a striekali.
Leo Ferianc
Prekvapil ma program, oveľa väčšia zábava,
ako som myslel. Vynikajúce občerstvenie,
bludisko (mini), strelnica a hasiči. Potešila
ma atmosféra celého projektu. Všetci sa za-
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bávali a tešili.
Bol obmedzený čas súťaží, ktoré umožňovali
občerstvenie zadarmo.
Izabela Zárecká
Páčilo sa mi, ako boli na ihrisku súťaže a pred
farou sme vystupovali.
Nie je žiadna vec, ktorá by sa mi nepáčila, deň
detí bol vymyslený super. No ale bolo tu niečo
hrozné – domrvili sme vystúpenie z folklóru.
Kamila Salayová
Páčilo sa mi bludisko a strieľanie z pušky,
skladanie obrázkov. Keď som išla do tunela, bála som sa, že sa zaseknem. A zmrzlina
hrušková bola fantastická. Najlepšia bola motorka a ja som sa bála, že spadnem.
Bolo málo atrakcií.
Liliana Hubeková
Páčilo sa mi bludisko a prekážková dráha. Aj
motorka. Pozerala som, ako skladajú puzzle
Ľudovíta Štúra.
Zmenila by som, aby bola strelnica inde a nie
pri cvičiacich strojoch – aby sa nikto nezranil.
Viktória Michalovová
Páčilo sa mi, že sme mohli strieľať do plechoviek a do rôznych terčov. Hľadali sme východ
v nafukovacom bludisku. Boli sme na preliezkach a potom sme sa hrali s mojim mladším
bratom.
Nepáčilo sa mi, ako sme pokašlali vystúpenie z folklóru.
Jozef Salai
Mne sa páčilo jazdenie na motorke a páčilo sa mi strieľanie
so zbraňou, stanica s vojenskou technikou a bludisko.
Zmenilo by som, že by som dal
von stánky s občerstvením.
Peter Beňo
Ako sme jazdili na motorkách,
zbrane a bludisko.
Mne sa nepáčilo, že sme nemohli behať, lebo sme nemali
dospelého!
Adam Ľ. Polakovič
Všetko!!! Pretože tam bolo
úžasne! Rozmýšľali sme, utekali, hrali sa, hádzali a to všetko na jednom MDD!
Bol tam malý hotdog a niektorí
ani nevedeli, že sa predáva pečienka.
Šimon Sloboda
To, ako sme jazdili na motorke.
Síce išla najviac 60 km/h, ale

bol to dobrý zážitok. Tiež sa mi páčilo, ako
sme mohli dokola strieľať zo vzduchovky
a z plynovky.
Zmenil by som to, že by sme robili všetky súťaže a nielen štyri súťaže.
Denis Vagai
Čo sa ti najviac páčilo? Toto bola otázka pani
učiteľky po skončení slávnosti MDD. No bolo
to ťažké rozhodnutie, lebo sa mi páčilo veľa
vecí. No najviac sa mi páčilo, že prišli moji kamaráti a spolužiaci a hrali sme sa, zabávali,
srandovali a dokonca sme sa spolu viezli aj
na motorke.
Moc by som toho nemenil, ale určite by som
pridal futbalovú súťaž a určite by som zmenil
hotdog, aby bol väčší.
Eliška Polakovičová
Mne sa páčilo, že tam bolo bludisko! Páčilo
sa mi aj, že sme sa mohli povoziť s tým ujom
na tej starodávnej motorke. Ale najviac sa
mi páčilo, že keď som išla strieľať, mala som
viac šancí a že som aj tak dostala pečiatku.
Ja by som na tých hrách zmenila to, aby boli
ťažšie a nie také ľahké. Pre škôlkarov to bolo
možno náročnejšie, ale pre nás to bolo nič.
Minulý rok to bolo ťažšie, lebo sme mohli
chodiť po lane.
Laura Parízeková
Mne sa najviac páčilo: streľba a registrácia.
Bolo tam super, lebo sme tam za splnené
úlohy dostali zmrzlinu, palacinky, džús alebo
hotdog.
Viac vecí by som dala, napr. strieľanie šípov,
vyšplhať po lane alebo niečo vymenovať.
Dala by som tam informačnú tabuľu, kde sú
pečienky (vôbec som nevedela, že sa dajú
kúpiť). Pridala by som stánky s jedlom. Tiež
pomaľovanie tričiek alebo výroba náramkov
a náhrdelníkov.
Marek Zárecký
Najviac sa mi páčilo, keď sme strieľali do diviaka alebo do srnčeka. Bol tam aj beh Ľudovíta Štúra, ale na ňom som nebol. Bolo tam aj
bludisko, v ktorom som sa hral s kamarátmi
na schovávačku.
Chýbal mi tam skákací hrad. Aj Crazy show.
A to najhlavnejšie – bazén. Ešte by som chcel
aj prestrelku s vodovými nerfkami.
David Blažíček
Mne sa najviac páčila jazda na motorke a bludisko.
Ja by som zmenil, aby tam boli dlhšie atrakcie
a lezecká stena.
Lenka Tesariková
Veľmi ťažko sa dá povedať, čo sa mi najviac
páčilo. Naozaj neviem, lebo všetky atrakcie
boli vynikajúce.
Dala by som väčšie hotdogy. A pridala by som
jazdenie na koni.		
Pripravil: PŠ.
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Pitný režim u starších ľudí v lete
Po dlhej a ponurej tohtoročnej zime nám opäť vykuklo slniečko a ľudia sa snažia tráviť svoj
voľný čas v prírode a na záhradách. Pre väčšinu starších ľudí je pobyt vonku príjemným spes
trením všedného dňa. Na slniečku načerpajú nové fyzické sily a zahodia všetky negatívne
emócie za hlavu. Všetko sa zdá byť ideálne. Problém však môže nastať v tom prípade, ak
vášniví záhradkári pozabudnú pod hrejivými lúčmi slnka na svoje základné potreby.
Pobyt v neprimerane teplom prostredí môže
seniorom privodiť viaceré zdravotné komplikácie. Najčastejším a o to viac dôležitým
faktorom je dostatočný pitný režim. Organizmus staršieho človeka už nefunguje tak ako
za mlada. Obličky pracujú pomalšie, znížená
je funkcia smädového centra v mozgu a podobne ako u malých detí, sa pri nedostatku
tekutín nehlási o slovo tak ako u dospelého
človeka. Je vyššie riziko prehriatia a taktiež rýchlejšej straty dôležitých minerálov.
Okrem toho mnohí starí ľudia užívajú lieky
na odvodnenie, čo ešte viac zhoršuje celú
situáciu. Dôsledkom nedostatočného príjmu tekutín môže byť pomerne častá zápcha.
Príliš zahustená krv nesie so sebou riziko
trombózy, pľúcnej embólie. Na staniciach
centrálneho príjmu sú v týchto dňoch často
ošetrovaní starší ľudia, ktorí z ničoho nič „odpadli“ z dôvodu dehydratácie. Kolapsové stavy pri slabšom výkone srdcovocievneho sys-

tému nie sú zriedkavé. K nezanedbateľným
dôsledkom nízkeho príjmu tekutín sú stavy
ako bolesti hlavy, časté močové infekcie,
zhoršené prekrvenie mozgu so zmätenosťou,
suchá koža, únava, popudlivosť, strata chute
do jedla, kŕče, srdcové arytmie a iné. V neposlednom rade pri ťažkej dehydratácii môže
dôjsť k zlyhaniu životne dôležitých orgánov.
Starý človek by mal vypiť približne také isté
množstvo tekutín ako dospelý človek.
K orientačnému výpočtu odporúčaného
množstva tekutín prijatých za deň môže
poslúžiť aj tento vzorec: 20 – 45ml tekutín
na 1kg hmotnosti. Vhodné je celodenne popíjať čistú vodu, poprípade minerálnu vodu
– neperlivú, nesladenú, a tiež bylinkové čaje,
čaje roiboos, ovocné čaje a šťavu z čerstvo
odšťaveného ovocia. Sladené džúsy, káva či
alkohol v letných mesiacoch pôsobia skôr
diureticky, čiže odvodňujú organizmus rýchlejšie a prehlbujú dehydratáciu (obzvlášť

Spaľujete odpad na dvore alebo vypaľujete
trávnaté porasty? Tu je pár dôsledkov:
• porušujete zákony o odpadoch, o ochrane
pred požiarmi a ustanovenia občianskeho
zákonníka
• poškodzujete si svoje zdravie a zdravie
vašich susedov (pri spaľovaní sa uvoľňujú
toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý,
dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky
a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky)
• porušujete rovnováhu v prírode, prispievate k úbytku rôznych rastlinných a živočíšnych
druhov, ktorých existencia je nevyhnutná pre
zdravý prírodný kolobeh (pri horení starej
trávy vzniká teplota okolo 700 ºC, pôsobením
priameho ohňa je zničených 100 % všetkých
vývojových štádií hmyzu do výšky niekoľko
desiatok cm nad povrchom pôdy, redukcia
počtu jedincov o cca 75 % v okolí ohniska
požiaru, zničenie cca 60 % jedincov vplyvom
zvýšenej teploty a dymových splodín vo výške
1 až 3 m nad povrchom, zánik 10 % jedincov
do hĺbky niekoľko cm pod povrchom pôdy,
vypaľovanie podporuje rozširovanie burinových druhov, aj v prípade hmyzu dochádza k podpore odolných, ľahko a vo veľkých

množstvách sa rozmnožujúcich druhov, ktoré
zväčša škodia nielen na postihnutom mieste,
ale sa aj rozširujú prirodzene do okolia)
• ničíte biomasu a živiny v pôde, obnažením
vypálených plôch prispievate k plošnej erózii a k strate diverzity krajiny (budete mať
vyššie náklady na kúpu umelých chemických
hnojív, ktoré vám v budúcnosti spôsobia ďalšie zdravotné problémy)
• zabudnite na paradajky, papriky, jablká

pozor na pivo, ktoré ľudia mylne považujú
za zdraviu prospešný nápoj v letných mesiacoch, pričom ho popíjajú ako náhradu
za vodu v rámci pitného režimu a neuvedomujú si jeho diuretický účinok). Tekutiny
by mali byť približne izbovej teploty, popíjané v menších (cca 2 – 3dcl) množstvách
pravidelne počas celého dňa (cca každú 1,5
–2 hod). Príliš studené tekutiny vyvolávajú

v organizme teplotný šok a môžu privodiť
zápaly hrdla. Pite s chuťou a užite si príjemné slniečko v kruhu rodiny a blízkych.
MUDr. Michal Patočka

Možno budeme bez medu, či paradajky

a iné ovocie alebo si pripravte štetce, lebo
budete musieť ručne opeľovať kvety, ako to
už musia robiť v niektorých oblastiach v Číne
(ale oni majú o trochu viac ľudí)
• zvykajte si na väčšie zastúpenie listovej zeleniny na vašom tanieri a nižšiu kvalitu ovocia, ktoré ešte budete mať k dispozícii.
• Takže si asi treba dobre rozmyslieť, či chceme predísť týmto problémom a žiť bezproblémovejšie a zdravšie.
- JB -
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Karatisti z Jablonového
Dlhoroční úspešní reprezentanti SR v kata (súborné cvičenie) a kumite (športový
zápas) manželia Ladislav a Jarmila Kotekoví sa po skončení svojej športovej ka
riéry rozhodli venovať mládeži a svoje skúsenosti odovzdávajú posledné tri roky
deťom v TJ Strojár Malacky. Ich syn – Dominik začal s karate ako 5-ročný v septem
bri 2014. Pod vedením rodičov sa mu podarilo vybojovať v novej súťažnej disciplí
ne „karate agility“ v školskom roku 2014/15 medaile z krajských, ale aj zo všetkých
Slovenských pohárov (Bratislava, Myjava, Komárno) a na Majstrovstvách SR žiakov
v Sabinove (16. mája 2015) sa mu podarilo získať 3. miesto v tejto disciplíne. Cel
kovo vybojoval v tejto sezóne 6 medailí.
Disciplína „karate-agility“ je určená pre
deti od 5 do 11 rokov a ide o zostavenú dráhu s prvkami karate, ktorú musí dieťa zdolať
čo najrýchlejšie a bez chýb...
Dominikova mama sa už 3. rok venuje v TJ
Strojár Malacky aj Katke Majdlenovej z Lozorna, ktorá sa pod jej vedením zúčastnila
v tejto sezóne 13 súťaží (doma i v zahraničí)
v kata dievčat do 7 rokov a zo žiadnej neodišla bez medaile. Svoju vynikajúcu formu
potvrdila aj na Majstrovstvách SR v Sabino-

ve, kde získala titul Majsterky SR. Poslednou
súťažou v tejto sezóne bol Európsky pohár
mládeže, ktorý sa konal 30. mája 2015 v Bratislave, kde sa Katke podarilo umiestniť na
fantastickom 2. mieste!
Po dlhom zvažovaní sa manželia Kotekoví rozhodli, že nastal správny čas, aby toto
bojové umenie predstavili aj v okolí Jablonového. Veria, že sa nájde veľa šikovných detí,
ktoré by sa chceli venovať karate a preto od
septembra otvárajú v Lozorne na ZŠ v poobedňajších hodinách krúžok karate.
Karate nie je iba šport, ale životná cesta,
ktorá človeku dá nielen fyzickú kondíciu,
ale aj vieru v seba a vo svoje schopnosti. Zároveň je cieľom zakladateľov Karate klubu
ZOKU, aby sa deti nielen viac hýbali, ale aby
mali pocit, že patria aj do „karate-rodiny“...
Po japonsky „ZOKU = rodina“ a tá ZOKU je
pripravená prijať nových členov...
Viac o klube a jeho tréneroch sa už čoskoro dočítate aj na www.karatezoku.eu.
Mgr. Jarmila Koteková

Zber plastového odpadu
Posledný zber plastového odpadu prebehol
veľmi chaoticky, takže si dovoľujem predložiť
vysvetlenie. Obec uzatvorila zmluvu s novým
dodávateľom služby na zber a likvidáciu plastového odpadu a s tým súvisí aj zmena zberu
odpadu. Nedá mi nereagovať na aroganciu
niektorých spoluobčanov, ktorí i napriek upozorneniu v miestnom rozhlase nechali odpad
na priedomí a dovolili, aby sa vietor pohral
s vrecami a odpad sa povaľoval po obci.
Vážení priatelia, vývozný kalendár sa plánoval koncom novembra 2014 a je úplne samozrejmé, že z technických dôvodov môže prísť
k zmene. Ak sa tak udeje, obecný úrad tieto
zmeny vždy ohlasuje dostatočne včas a to: tra-

dičným spôsobom: vyhlásením v miestnom
rozhlase a oznamom na web stránke obce.

Predpokladané termíny zberu
plastov do konca roka 2015:

• 23. jún
• 21. júl
• 18. august
• 14. september • 27. október • 8. december
- IF -

Power joga
pokračuje
aj v lete

Pre všetkých priaznivcov power jogy máme
dobru správu. Cvičíme aj v lete! Pre tých,
ktorí si myslia, že len dýchame pol hodiny na
podložke a trochu sa rozhýbeme, máme potešujúcu správu. Poriadne sa spotíte. Dôraz
sa kladie na ohybnosť a silu. Na každej hodine si precvičíme celé telo, spevníme sval-

stvo-potrápime brušné svaly, trénujeme rovnováhu a koncentráciu. Na konci hodiny sa
možno budete cítiť ako spotená guma. Čo sa
týka svalovky, na tu čakať netreba, tá sa prejaví určite. Počet nadšencov sa momentálne
pohybuje okolo 7 až 10, z toho sú dvaja muži.
Úžasné pokroky v ohybnosti už určite zbadal každý cvičiaci a keďže sme už nesmierne
šikovní pri návšteve nováčika sa radi prispôsobíme úvodnej hodine.
Predcvičovať chodí inštruktor power jogy
Gejza Zošťák z Bratislavy a cvičí sa každý
pondelok a štvrtok v kultúrnej sále na Obecnom úrade od 20.00. Akékoľvek zmeny budú
uverejňované na stránke Facebooku Rodinný
klub Jablonové. So sebou si prineste podložku – karimatku a odporúčame aj vodu. Čas je
prispôsobený mamičkám a pracujúcim. Takže to určite stíhate, už sa len odhodlať :-).
Za Rodinný klub - Martina Masopustová
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