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ROZHOVOR

Bolo veselo, dobre bolo
Blíži sa zima s ňou naše najväčšie sviatky. Toto obdobie niektorých vedie k oddychu
od uponáhľaného života, iných k obzretiu sa do minulosti. O prežívaní predvianočného a vianočného času v Jablonovom zhruba pred 80 rokmi sme sa porozprávali
s najstaršou obyvateľkou Jablonového Štefániou Hittmanovou, ktorá sa v tomto roku
dožíva 93 rokov.

Pani Štefánia Hittmanová

• Ako ste prežívali Vianoce ako jablonovské dieťa?
- Pamätám sa, že na Vianoce sme sa vždycky veľmi tešili. Nevedeli sme sa ich dočkať
a počítali sme dni do Vianoc. Tešili sme sa
na všetko. Celé sa to začalo už na jeseň, keď
sa pozabíjali husi. Chodilo sa driapať perie
a to bol signál, že sa blížia Vianoce. Prípravy
na sviatočné dni prebiehali už od Mikuláša. Na Luciu a na Barboru sme dodržiavali
dievčenské tradície, lámali sme čerešňové
vetvičky a na papieriky sme písali chlapčenské mená, aby sme zistili meno svojho budúceho muža. Všade to rozvoniavalo od ihličia
a jabĺčok. Ozdobovali sme stromček jabĺčkami, orechmi a sami sme si robili salónky

– kockový cukor sme obalili do staniolu.
Štedrý deň bol veľmi slávnostný. Pekne sme
sa poobliekali. Na darčeky vtedy neboli peniaze. Po večeri sme ako decká chodievali
po dedine, po rodine, po známych a spievali sme pod oknami koledy a vinšovali
sme šťastné a veselé sviatky. Za to nám dali
orechy alebo peniaze. Hurhaj v dedine bol
od siedmej hodiny večer a končil sa, keď
sa išlo na polnočnú omšu. Na Vianoce bolo
v dedine veľmi živo a veselo.
• Ako prebiehali vianočné prípravy v jablonovských kuchyniach?
- V každom dome sa vypekalo. Piekli sme
cauetku, je to niečo ako vianočka, ale trošku

číslo 11 – 12 / 2015, november – december

Adventný
príhovor
Milí spoluobčania, už len niekoľko dní nás
delí od adventu a najkrajších sviatkov
roka. Hoci je to pre mnohých z nás hektický čas vyplnený zháňaním darčekov,
upratovaním a chystaním dobrôt na sviatočný stôl, pôvodne to bolo obdobie spomalenia a upokojenia, určené na rozjímanie. Tento zámer vychádza zo životného
štýlu našich predkov, žijúcich v súlade
s prírodným cyklom. V tomto ročnom období sú noci dlhšie ako dni, celá príroda sa
ponára do pokoja. Upokojenie by sa malo
pretaviť do našej láskavosti, vzájomného
porozumenia, spokojnosti a srdečnosti.
To všetko sa akosi vytráca z nášho bežného života. Spomaľme ten náš neskutočne
rýchlo plynúci život a zamyslime sa, ako
sme sa správali k svojej rodine, blízkym,
priateľom, proste ľuďom okolo nás. Ak je
treba ospravedlňme sa za zlé slová vyslovené životnému partnerovi, rodičom, deťom. Naši blízki a ich prítomnosť nech nás
naplnia energiou, ktorú všetci potrebujeme na zvládanie života s jeho tmavými aj
svetlými stránkami. Skutočne je dôležité
či si dokážeme preniesť advent a Vianoce
do nasledujúcich dní, týždňa, roka, ďalšieho života, s ich odkazom vzájomnej pomoci, blízkosti a rodinnej pohody.
Milí spoluobčania, v mene obecného
zastupiteľstva a celého kolektívu obecného úradu, Vám želám príjemné prežitie
adventu a vianočných sviatkov  plných radosti, lásky, pokoja a božieho požehnania.
- Ondrej Uhliarik, starosta -

Pokračovanie na str. 13
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OBEC JABLONOVÉ
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie

funkcie riaditeľa
Materskej školy Jablonové
Požadované kvalifikačné predpoklady:
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- ovládanie štátneho jazyka
Iné kritériá a požiadavky:
- občianska a morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia
- základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- doklady o vzdelaní (overené kópie)
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- doklad o preukázaní zdravotnej spôsobilosti
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť
do: 30. 11. 2015 do 11.00 h
na adresu:
Obecný úrad Jablonové, 900 54 Jablonové 197

Obálku označte heslom „Výberové konanie – MŠ Jablonové – NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa a adresy.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady,
rada školy najmenej 5 dní pred jeho konaním.
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Uznesenie zo 6. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Jablonové,
konaného dňa 28.09.2015
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
Schvaľuje
Uznesenie č. 88/09/15 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 90/09/15 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka,
Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 91/09/06/15 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martina
Rybára, PaedDr. Mariána Tótha
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 92/09/15 – znenie zápisnice z 5. zasadnutia OZ dňa
22.09.2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 93/09/15 – predaj časti pozemkov parc. č. 1092/1, 1091
verejnou súťažou v ktorej budú špecifikované cena, rozsah a verejnoprospešný účel - dodatok k uzneseniu č. 71/05/15
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 (Mgr. Baník)

Uznesenie č. 98/09/15 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
„Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 99/09/15 – 2. zmenu rozpočtu obce Jablonové na rok 2015
Bežné príjmy
Kapitálové

schválený roz-

1 zmena roz-

2 zmena roz-

po úprave roz-

počet 2015

počtu

počtu

počet

625253,00

16084,00

2370,00

643707,00

12768,00

3730,00

16498,00

47853,00

39582,00

712688,00

príjmy
Finančné
operácie
Príjmy spolu

625253,00

Kapitálové

33482,00

1 zmena

2 zmena

po úprave

613253,00

28084,00

2370,00

643707,00

výdavky
Finančné

rozpočtu
5180,00

rozpočtu
29724,00

12768,00

operácie
Výdavky spolu

52483,00

schválený roz-

počet 2015

Bežné výdavky

19001,00

613253,00

46032,00

Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

rozpočet

34904,00

12768,00
32094,00

691379,00

Uznesenie č. 100/09/15 – čerpanie rezervného fondu na spoluúčasti financovania: hygienického zariadenie v ZŠ v sume 3.730,00 EUR
a kamerového systému v sume 500,00 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 101/09/15 – kúpnu zmluvu č.BA/2015/19 na kúpu pozemkov C-KN parc. č. 807/6 o výmere 347 m2, ostatné plochy a 807/7

o výmere 40m2, ostatné plochy zapísané na LV2209, v k.ú. Jablonové
za kúpnu cenu vo výške 3.900,00 € (slovom tritisícdeväťsto eur) +
DPH + náklady vo výške 230,00 € (za vypracovanie znaleckého posudku 164,00 € a za poplatok na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností 66,00 €) so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 102/09/15 – zmluvu o budúcej zmluve medzi Obcou
Jablonové a Združením vlastníkov stavebných pozemkov Jablonové
o prevode vybudovaného vodovodu. (Pavlech, Masarovičová, a ďalší)
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 104/09/15 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015
„Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Jablonové a poplatok za prenájom hrobového miesta
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Berie na vedomie

Uznesenie č. 94/09/15 – správu komisie finančnej a investičnej
Uznesenie č. 97/09/15 – interpelácie poslancov
Uznesenie č. 105/09/15 – informáciu o odkúpení akcií Prima Banky
(11.700,00 EUR)
Uznesenie č. 106/09/15 – informáciu o zasielaní správ občanom –
SMS info
Uznesenie č. 107/09/15 – informáciu o ponukách na vianočné osvetlenie jedličky
Uznesenie č. 108/09/15 – informáciu o príprave „Jablkového hodovania“

Určuje

Uznesenie č. 89/09/15 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

Konštatuje

Uznesenie č. 96/09/15 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ č. 628/07/10, č. 403/03/14, č. 472/11/14, č. 52/03/15,
č. 54/03/15, č. 68/05/15, č. 71/05/15 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 dlhodobého charakteru
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Ukladá

Uznesenie č. 95/09/15 – komisii finančnej a investičnej dopracovať
projekt „kúpa fekálneho vozidla“ o vyčíslenie nákladov na prevádzku,
vrátane prevádzkových nákladov
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 103/09/15 – komisii výstavby, dopravy a životného prostredia pripraviť návrh vysporiadania pozemkov v lokalite „Sarva“
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková
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Osobnosť roka Obecný úrad spúšťa službu
2015
SMS info
Starosta obce vyhlasuje 4. ročník ankety
Osobnosť roka, v ktorej môžu obyvatelia
Jablonového nominovať osobnosť, ktorá sa
podľa nich výrazne pričinila o rozvoj obce,
obohatila náš kultúrny, športový či spoločenský život. Svoje tipy môžete vhodiť do poštovej schránky jablonovských novín, priniesť
osobne na Obecný úrad, alebo poslať mailom na adresu starosta@obecjablonove.sk
do 1. decembra 2015. V prvom ročníku ankety najviac hlasov získala pani Anna Masarovičová, v druhom pani Emília Prokopová,
v treťom riaditeľ základnej školy Pavol Škoda
a bylinkárka Žofia Boškovičová in memoriam.
Plaketa bude víťazovi tohoročného hlasovania odovzdaná na Susedských vianočnych
trhoch 12. decembra 2015.
- RED -

Obec Jablonové vám ponúka možnosť bezplatne prijímať užitočné správy a oznamy
prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ. Je potrebné zaregistrovať sa na:
http:// sms-info.eu/spravy/odosielatel/jab-

Opýtali sme sa starostu
a poslancov

Čo sa vám za rok vášho funkčného obdobia podarilo uskutočniť z predsavzatí, plánov
a sľubov, ktoré ste sami sebe a obyvateľom Jablonového dali?

Ondrej Uhliarik, starosta

Revízie
plynových
zariadení
a komínov

Nezabudli ste si dať kontrolovať stav plynového spotrebiča a komína? I keď vykurovacia
sezóna začala , servisnú prehliadku je možné
vykonať kedykoľvek počas roka. Ak by sa nedajbože stalo nešťastie v súvislosti s únikom
plynu, nielenže môže byť ohrozený život a zdravie, ale pravdepodobne ani žiadna poisťovňa
nepreplatí vzniknuté materiálne škody, ak by
nevykonaná revízia mala priamy vplyv na vznik
škody. Za technický stav sporáka, kotla, bojleru,
plynovej piecky, ohrievača vody , komína a jeho
bezpečnú prevádzku zodpovedá jeho vlastník.
Opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou
a požadovaným oprávnením.
V našej obci každoročne na jar a jeseň vykonávajú revízie a čistenie plynových kotlov
pracovníci Gasmontu – tel. 0908 142 776
a 0918 587 349 , komín vyčistí kominár Pavol Belica zo Sološnice tel. 034/65843 97,
0903 951 736
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lonove. Aktívny link nájdete na webstránke
našej obce. Ak nemáte prístup na internet
a vlastníte mobilný telefón nevadí – navštívte
obecný úrad a naše pracovníčky Vám pomôžu s aktiváciou programu.
-IF-

čakajú na výzvy z eurofondových programov
pre roky 2014-2020. Je to smutné ale náš
štát premrhal už skoro dva roky z nového
plánovacieho obdobia eurofondov, kedy ešte
niektoré programy ani nemajú jasné riadiace
orgány.

Martin Rybár, poslanec OZ:

Klasická otázka na koniec roka. Skúsim to
stručne: v číslach cez 20000 Eur získaných
z dotácií pre zveľadenie našej obce. Najväčšia
časť išla do kompletnej rekonštrukcie toaliet v základnej škole, v novembri sa dokončí
krytý prechod z budovy školy do pohybového štúdia (malej telocvične). Dve nové kamery do nášho kamerového systému. Spustenie
SMS oznamov obecného rozhlasu, určite
napomôže informovanosti našich občanov,
najmä tých, ktorí v pracovnej dobe obecného
úradu sú v zamestnaní mimo obce. Dalo by sa
spomenúť aj nové hasičské auto, ktoré sme
získali pre našich hasičov, ktoré by bez aktivity zo strany obce možno dostala iná obec.
Otvorenie bezbariérového úradu, ktorý je
zapojený do systému elektronických služieb
matrík a blízkej dobe bude sprevádzkovaný
aj systém integrovaného obslužného miesta občana, ktorý umožní vybaviť si niektoré
výpisy so štátnych registrov priamo u nás.
Ostatné plány, väčšieho finančného rozsahu,

Ako nový poslanec obecného zastupiteľstva
som sa za prvý rok môjho pôsobenia predovšetkým zoznamoval so situáciou v našej
obci, s jej problémami ale aj s výhodami,
či možnosťami jej ďalšieho rozvoja. Okrem
iného som sa snažil informovať spoluobčanov v mojom okolí o dianí v obci, snažil som
sa s nimi diskutovať o spoločných problémoch a potrebách, ktoré som sa potom snažil riešiť na obecnom zastupiteľstve. Spolu
s kolegami poslancami sa nám za uplynulý
rok podarilo zorganizovať rôzne spoločenské akcie, ktoré podľa mňa mali u občanov
úspech a páčili sa im.
- RED -
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Mikuláš pre všetky
jablonovské deti
Obecný úrad pozýva všetky jablonovské deti
na stretnutie s Mikulášom, ktorý sa príde
presvedčiť, či boli dobré. Mikuláš k nám zaví-

ta v nedeľu 6.12. o 15:00 do sály Kultúrneho
domu. Milé deti, pripravte si pre neho krátku
básničkua lebo pesničku a určite prídite!

a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý. Po úvodnom privítaní sa slova ujal pán
minister a po krátkom príhovore odovzdal
kľúče od nového auta veliteľovi nášho DHZ
Jozefovi Katerincovi. Nové auto požehnal
náš vdp.Milan Naď s prianím aby v prípade
ak to bude nutné slúžilo a zachraňovalo. Potom nasledovala ukážka “hasenia príručným
hasiacim prístrojom zn.Hubert” a pán minister, starosta aj veliteľ DHZ pokrstili naše
nové auto. Po ukončení oficiálneho programu
minister našim hasičom predviedol výbavu
auta, pri ktorej sme všetci uznali, že toto auto
je to správne pre naše podmienky, či už z hľa-

diska dostupnosti do lesného terénu ale aj
čo do výbavy a objemu 6000 litrovej nádrže
na vodu (pre porovnanie Iveco má 660l). Je
jasné, že naša technika bude od teraz zapájaná aj do zásahov okresného významu. Veríme, že sa tejto úlohy naši hasiči ujmú so cťou,
aby našej obci robili naďalej dobré meno.
Keďže u nás celá delegácia končila svoj denný program spolu s hasičmi sme im poskytli
malé občerstvenie. Spolu s prianím toho aby
sme auto nemuseli nikdy použiť a v prípade,
že by bolo treba aby nám slúžilo a zachraňovalo hodnoty našim občanom sme sa s delegáciou srdečne rozlúčili.
- OU -

Nové hasičské auto
Studeného prvého októbra vo večerných
hodinách našich hasičov hrial pocit naplnenia prianí a snov o novom hasičskom
aute pre náš DHZ.
Všetci v očakávaní príjazdu malého Iveca,
ostali chvíľu v nemom úžase, keď na naše
námestie zatáčala vynovená Tatra 148. Tatru
riadil sám pán podpredseda vlády a minister
vnútra JUDr. Róbert Kaliňák. Na úvod starosta
obce privítal vzácnych hostí na čele s pánom
ministrom, ktorého doprevádzali generálny
sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
p.Vendelín Horváth a prezident Hasičského

Nové auto jablonovských hasičov
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Poďakovanie
aktívnym
V tomto, pre rok 2015, poslednom čísle
našich novín, by som chcel srdečne poďakovať všetkým, ktorí nestratili vôľu
pomáhať a obetovať svoj voľný čas pre
spoločný a verejný prospech. Či už išlo
o spoločné obecné akcie a podujatia,
ktoré obohatili náš spoločný obecný
kultúrny život, alebo pomohli zveľadiť
spoločný obecný majetok. Dobrovoľníkom z Rodinného klubu, ktorí vytrvalo
vymýšľajú nové veci a aktivity pre naše
deti. Celej redakčnej rade Jablonovských
novín, ktorí svojou nezištnou prácou
udržujú vysokú úroveň našich obecných
novín. Členom a vedúcim miestnych záujmových združení – poľovníkom, hasičom, drobnochovateľom, dôchodcom
a partii z futbalového klubu, ktorí obohacujú život v našej obci a pravidelne
pomáhajú pri kultúrno-spoločenských
akciách. Folkloristom okolo Mirki Antolíkovej. Zvlášť chcem poďakovať sponzorom, ktorí aj bez výzvy alebo prosby
prispeli či už finančne alebo materiálne
k bezproblémovému priebehu obecných akcií a aktivít, a to najmä Štefanovi
Masarovičovi, Ľubošovi Baníkovi, Ing.
Jozefovi Horváthovi, Janovi Benčuríkovi, Stanovi Tesarikovi, Petrovi „Melónkovi“ Prokopovi, Ondrejovi Klamovi,
Vierke Morávkovej, Zlatke Balážovej,
Martine Masopustovej, Jarke Roguľovej,
Lucii Kročákovej, Jurajovi Antalovi, Jurajovi Sabačovi, MUDr.Františkovi Lašákovi a Štefanovi Sasinkovi. Za podporu
tiež ďakujeme spredajniam COOP Jednota, Senica SD, mäsiarstvu Berto a firme PITTA, s.r.o. Osobitná vďaka patrí
vdp. Milanovi Naďovi, správcovi našej
farnosti, učiteľom a učiteľkám Základnej a Materskej školy, všetkým zamestnancom Obecného úradu a poslancom
obecného zastupiteľstva, s ktorými
je radosť pracovať. Najväčšie osobné
ĎAKUJEM patrí mojej manželke, mame
a otcovi, bez ktorých by som veľa vecí
nezvládol. Všetkým zo srdca ďakujem
a prajem im, aby zvládli všetko, čo im život prinesie v pokoji , pri dobrom zdraví
a v radosti s prítomnosti a podpory svojich najbližších.
Ondrej Uhliarik
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Čas vianočný
Áno, už sú tu po roku znova. Deťmi netrpezlivo
očakávané, u skôr narodených spomienky vyvolávajúce – naše Vianoce. Milosrdný čas odvial všetko nepríjemné a pridal predvianočnému obdobiu nádych romantických spomienok.
Príprava na Vianoce začínala adventnými
rannými svätými omšami – rorátmi, ktoré sa
konali ešte za tmy. Popri dennodennom vstávaní deti netrpezlivo počítali dni do Vianoc.
4. decembra, na Barboru sa rezali čerešňové
vetvičky, ktoré vo váze do Vianoc rozkvitli.
A potom 6. decembra prišiel Mikuláš, Anjel
a čert, ktorí overili, ako sa deti vedia modliť,
za čo ich odmenili sladkosťami, či ovocím.
13. decembra navštevovali domácnosti
Lucie. Dve dievčatá, celé v bielom so štetkou
a husím krídlom pooprašovali a vymietli všetky kúty a s poklonou, bez slova odchádzali
z domu, ktorý tak bol pripravený na Vianoce.
Deväť dní pred Vianocami sa konal deviatnik, ktorý predstavoval cestu Márie a Jozefa
na sčítanie ľudu do Nazareta. Pobožnosť sa
konala každý deň v inej domácnosti a zúčastňovali sa jej všetci členovia rodiny.
A už tu bol Štedrý deň, skromnejší ako ten
dnešný. Deti spievali pod oknami koledy a mládenci tiež chodili zaspievať koledu slobodným
dievčatám. Spoločná cesta na polnočnú omšu
bola samozrejmosťou a po nej už znelo dedinou
„Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľudu dobrej
vôle“. Prvý sviatok vianočný trávili rodiny v úzkom kruhu, vinšovať sa chodilo až na Štefana.
Vtedy zvyčajne i dedinskí ochotníci predviedli
svoj „nový kus“ nacvičovaný od októbra.
Zábavy bujarejšieho charakteru sa konali až

na Silvestra. Mládenci a mladí muži sa postarali o delobuchy, svetlice a prskavky, aby o polnoci oznámili, že Nový rok je tu.
Zvyky vianočného obdobia končili 6. januára na sviatok Troch kráľov. S radosťou sme
v súčasnosti privítali obnovenie tohto zvyku.
Hoci podľa cirkevného kalendára vianočné
obdobie končí Hromnicami, už od Silvestra
to bol čas zabíjačiek, svadieb, zábav a plesov,
skutočný čas radosti – veselosti.
Áno, už sú tu znova Vianoce, čarovné, magické, pre deti i úžasné. Ale je len na nás, aby
boli a zostali skutočne i naše slovenské, plné
želaní zdravia, šťastia, pokoja a Božieho požehnania a všetkým, všetkým, všetkým.
- Mária Mackovýchová -

Príprava
jablonovského
betlehema

Starosta obce vyzýva všetkých zanietencov
k príprave figurálneho betlehema, ktorý by mal
počas Vianočných sviatkov aj tento rok zdobiť
námestie pred Obecným úradom. Symbolický
betlehemský prístrešok postavia pracovníci
Obecného úradu v týždni pred konaním Súsedských vianočných trhov a každý, kto sa má
chuť zapojiť do jeho výzdoby, je na námestí
srdečne vítaný v piatok 11.12. od 15:00. Hľadá
sa aj šikovný stolár alebo rezbár, ktorý by bol
ochotný prispieť zhotovením postáv Svätej rodiny. V prípade akéhokoľvek nápadu, ako náš
spoločný vianočný symbol vylepšiť, hláste sa
na Obecnom úrade.
- OcÚ -

Vlaňajší Betlehem na námestí

VIANOČNÉ JABLONOVÉ

Súsedské vianočné trhy 2015
Tohtoročné 4. Súsedské vianočné trhy sa
uskutočnia v sobotu 12.12.2015, v prípade
dobrého počasia na námestí pred Obecným
úradom. Predávať sa budú už tradične vianočné koláčiky, varené vínko, kapustnica
pani starostovej a vianočné ozdoby. Novinkou tohoročnej ponuky budú zabíjačkové
špeciality od futbalového klubu, ktorý výťažok z predaja použijú na udržanie futbalu
v našej obci. Dobrovoľníci prichystajú rozprávkové aktivity, vystúpia deti materskej
a základnej školy a plánovaný program sa zakončí v sále Kultúrneho domu premietaním
vianočných filmov.
„Naše vianočné trhy sa z roka na rok rozrastajú ponukou vianočných tovarov,aktivitami
pre deti a aj dospelých alebo programom. Radi
zapojíme do priebehu trhov každého, kto má
záujem obohatiť naše trhy, najradšej by som
bol, aby sa zapojila celá obec. Je úplne jedno
či ako ponúkajúci, kupujúci alebo účinkujúci.“ povedal starosta obce Ondrej Uhliarik k 4.
ročníku Súsedských trhov. Ktokoľvek, kto by
mal záujem ponúknuť svoje výrobky, môže sa
prihlásiť do piatku 11.12. na Obecnom úrade.
Predaj je bezplatný, prihlásiť sa je nutné kvôli
organizácii stolov.
- RED -

Vianočný
organový
koncert

Chorus angelorum ensemble pod vedením profesora Egona Kráka nám opäť prídu
predviesť čo dokáže náš organ v kostole Sv.
Michala Archanjela. Obmenilo sa duo speváčok a pozvanie prijala sólistka Opery SND
Jana Bernáthová. Takto kvalitne doplnené
umelecké kvinteto príde k nám 22.12.2015
o 18:45 a ponúkne nám skvelý umelecký
zážitok. Koncert začne po skončení sv.omše
a vstupné na koncert je dobrovoľné. Využite
možnosť spomaliť, oddýchnuť si a navodiť si
atmosféru Vianoc.
- OcÚ -

Kreatívny
kurz Vianočné
ozdoby

Ak máte tento rok chuť na zmenu, pustite sa
do výroby originálnych vianočných ozdôb. Spríjemnite si chvíle a oddýchnite si medzi nekonečným upratovaním, umývaním okien a vianočným pečením. Výroba týchto vianočných ozdôb
je veľmi jednoduchá. Na kurze sa naučíte vyrábať
2 druhy vianočných ozdôb – zdobené špagátom
a papierovými ozdobami. Takéto ozdoby sú
vhodné nie len na stromček, ale aj ako dekorácia na stôl či na dvere. Kreatívny kurz Vianočné
ozdoby je vhodný aj pre deti od 13. rokov.
Čo sa bude na kurze diať? Zdobiť budete
polystyrénové polotovary. K dispozícii budú
gule, zvončeky, hviezdička a snehové vločky.
Pracovať budete s papierom na scrapbooking
a s raznicami. Z papiera si vyrazíte kvietky a pomocou špendlíkov ich pripevníme
na polystyrén. Druhá varianta ozdôb bude
zdobenie jutovým špagátom. Na dodekorovanie vianočných ozdôb budete používať krajku, mašličky a rôzne nalepovacie dekorácie.
Domov si odnesiete 4 vianočné ozdoby, kurz
trvá 2hodiny a všetok materiál je v cene kurzu. Kurz sa uskutoční v pondelok 30.11.2015
od 17:00 v Bratislave jeho cena je 30 EUR a je
potrebné si ho rezervovať cez webstránku
sperkovo.sk.
- Zdroj: sperkovo.sk -

Vianočné trhy 2014
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ZŠ A MŠ INFORMUJE

Prekvapenie
Stalo sa Vám v ostatnom čase, že Vás niekto
milo prekvapil? Ja som mal to potešenie.
Bolo už po vyučovaní, zazvonil zvonček, vidím dievčatá z našej školy. Čo Vás napadne
ako prvé? Samozrejme, asi sa niečo stalo.
No mýlil som sa. Izabelka Zárecká, Nikolka
Jurčáková, Lili Hubeková a Miška Kalmárová
usmiate, mokré a zablatené stáli pred bránou s veľkým vrecom plným odpadkov. Jednoducho sa im nepáčil neporiadok v našom
potoku pri cintoríne, tak ho vyzbierali. Nikto
im to nekázal a predsa to spravili. Len tak.
Dievčatá, urobili ste mi veľkú radosť. Len tak.
Ďakujem Vám. Ste super!
Pavol Škoda

Čo nás čaká
do Vianoc

V Materskej škole nás do konca školského
roku čakajú nasledovné aktivity:

NOVEMBER:
16. november 2015 – pondelok – 10.30 hod.
divadielko „Slniečko“ predstavenie:
„MALÍ HUNCÚTI“.
18. november 2015 – streda – 17.00 hod. –
triedny rodičovský kruh - 1.trieda.
19. november 2015 – štvrtok –17.00 hod. –
triedny rodičovský kruh – 2.trieda.
25. november 2015 – streda – 8.00 hod. fotografovanie detí s vianočnou tematikou.
26. november 2015 – štvrtok – o 9.30 hod.
„Animoterapia“ s poníkmi.
Každý utorok a stredu - Anglický jazyk – 2 skupiny.
Každú stredu - Výtvarná výchova - deti 2. triedy – predškoláci.

Ja a moji prváci
Volám sa Antónia Mišeková a učím žiakov
1. ročníka. Pochádzam zo Spiša, vyštudovala som ŠÚV v Kremnici a UKF v Nitre som
ukončila v roku 2006. Od ukončenia vysokej
školy som pracovala ako výtvarný pedagóg
v Nitrianskej galérii, tiež na základných umeleckých školách. Neskôr som začala pôsobiť
v štátnom školstve, kde mám 8-ročnú prax.
Na škole v Jablonovom sa mi páči rodinné
komunitné prostredie, super kolektív kolegov na čele s pánom riaditeľom, ktorí sú vždy
nápomocní a vytvárajú príjemnú atmosféru
školy. A samozrejme deti a moji malí prváci.
Rada by som Vám ich predstavila, položila
som im dve otázky:
Čo sa ti páči v škole?
Čo ti v škole chýba?
Tu sú ich odpovede:

Lucia Smerková
- Telesná výchova, hudobná výchova a veľká
prestávka
- Miesto, kde sa dá jazdiť na koňoch.
Veronika Lipárová
- Výtvarná výchova a školský klub detí.
- Zvonček na prestávky.

Lujza Klamová
- Matematika, výtvarná výchova, anglický jazyk, hudobná výchova.
- Plaváreň.

Terezka Masopustová
- Čítanie, písanie.
- Miestnosť, v ktorej by sa tvorilo – dielňa.

Sofia Šarkózyová
- Telesná, náboženstvo, matematika, výtvarná výchova.
- Kvetinárstvo.
Alan Gubric
- Matematika, písanie, čítanie, telesná výchova.
- Plaváreň.
Šimon Pavlíček
- Páči sa mi všetko
- Chcel by som tu mať záhradu.

Filip Vida
- Počítačová miestnosť, matematika, písanie,
čítanie a telesná.
- Zvieratá.
Dušan Pastorek
- Písanie.
- Hračky.

Branko Gorčík
- Matematika, hračky v školskom klube detí,
veľká prestávka.
- Viacej hračiek.
-Antónia Mišeková-

DECEMBER:

04. december 2015 – piatok – nás v materskej a základnej škole navštívi Mikuláš.
12. december 2015 – sobota - „Súsedské vianočné trhy“ = vystúpenie detí, hry a predaj výrobkov našich detí a ochotných
a šikovných mamičiek, ktorým vopred ďakujeme za ich výrobky a koláče na predaj.
14. december 2015 – pondelok – sa stretneme s rodičmi, súrodencami a starými
rodičmi na „Vianočnom posedení pri
stromčeku“.
17. december 2015 – štvrtok – divadelné
predstavenie „Neposlušný anjelik“. Deti
2. triedy vystúpia na „Vianočnom posedení v kultúrnom dome“ a v Seniorville.
18. december 2015 – piatok – dopoludňajšia
„Vianočná diskotéka“ pre deti.
- K. Rusnáková, riaditeľka MŠ -
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Tohoroční prváci( zľava doprava): L. Smreková, V. Lipárová, L. Klamová, T. Masopustová, S. Šárkózyová, A. Gubric, Š. Pavlíček, F. Vida. D. Pastorek, B. Gorčík

ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
inak sa plietla. Vždy sme robievali orechové rožky. Piekli sme koláčiky do formičiek,
orieškové, kakaové, robili sme roládu, naplnili sme piškótové cesto, zákusky. Niekedy sa pred sviatkami zabíjalo, keď už bolo
chladno. Veď chladničky, mrazničky vtedy
neboli. Mali sme v dome jednu chladnú
miestnosť, studenú komoru, a tam sme dávali mäso. Mäso sa u nás väčšinou zaúdilo,
alebo opieklo a zalialo sa oškvarkovou masťou. Ešte zjari si ho chlapi so sebou nosievali, keď robili v hore alebo na poli. Na samotný Štedrý večer sme mali hríbovú omáčku,
ryby a šalát, taký obyčajný, neskôr sa robil
majonézový. Jedli sme pupáky s makom,
ktoré niekto piekol doma, ale my sme si ich
robili z rožkov.
• Čo ste robievali po zimných večeroch?
- Život bol veselší. Ľudia sa veľa navštevovali. Chodili sme po známych, alebo oni prišli
k nám. U nás bolo vždycky plno. Starší, aj
mladší. Boli všelijaké partie mladých ľudí.
Neexistovalo, že by babka sama driapala perie. To prišli susedovci, mladí spievali, starí
driapali, mladí im robili zle a fúkali im do peria. Starenky priadli konope na praslici. Náš
starýnek bol veľký výpravkár. Celé leto býval
v horách a keď prišla zima, bol doma. Mladí

Jablonovskí školáci v prvej polovici 20. storočia (Jablonovská zbierka historických fotografií, časť Štefánia
Matúšková)

aj starí si dali okolo neho stoličky, on rozprával a všetci počúvali. Rozprával rozprávky,
o bosorkách, všelijaké zážitky a my sme sa
potom báli. Jeden spisovateľ aj spísal jeho
rozprávky a tie vyšli ako kniha. V zime sme
sa sánkovali po kopcoch a svahoch. Aj sami
sme si robili sánky, niektorí aj lyže. Sánkovali sme sa tam, kde je dnes záhradkárska
osada, aj dole z vŕška pri kostole, ako je dnes
Jednota. Vtedy tam neboli domy, len kaplnka
a malý svah. Všade bolo plno detí.
• Ako si spomínate na život v Jablonovom?
- Pamätám sa hlavne na to, že bolo veľmi
veselo, život bol zábavnejší, aj keď bola väčšia chudoba. Dodržiavali sa zvyky. Niektoré
dievčatá chodili v jaboňáckych krojoch. Ako
dievčence sme veľa spievali. Pochytali sme
sa za ruky, chodili sme po dedine a spievali
sme. Ženy vysedávali pri ceste na kameňoch
alebo na stoličkách a tlieskali nám. Vtedy
nejazdilo toľko áut. Veď v dedine mal auto
jedine farár, a to sme ho ako deti okukávali
cez bránu. Vtedy neboli televízory. Pamätám sa, ale to už som bola vydatá, že keď bol
v dedine prvý televízor, jeho majiteľka vyberala od detí 50 halierov za pozeranie, potom
to zvýšila na korunu. Ja som robila kedysi
v kine (sídlilo v šenku u Brestiča), predávala
som lístky a objednávala som filmy. Deckám
sme premietali o tretej hodine poobede,
bolo ich tam plno. A večer, o šiestej či siedmej sa premietalo pre dospelých. Aby mohli

ísť dospelí do kina, nechali deti u susedov
a na druhý raz zase oni varovali susedom
deti. Tak sa striedali.
• Zmenil sa tunajší život?
- Keď som bola malá, väčšinou ľudia robievali
doma, málokto chodil do roboty. Pracovalo sa
na poliach, zvážalo sa drevo z hory, ženy zbierali lesné plody, huby, sadili sa stromčeky.
Do Bratislavy chodievalo naozaj len pár ľudí,
niektorí za prácou a zopár do školy. Neskôr
ľudia viac cestovali do Bratislavy hlavne vlakom, a tam sa všetci poznali od Plaveckého
Mikuláša až po Lozorno.
Voľakedy si ľudia viac všímali jeden
druhého. Nebola taká žiarlivosť a závisť medzi ľuďmi, lebo všetci boli zhruba na rovnakej úrovni. Aj to málo, čo mali, si viac vážili.
Aj seba navzájom si viac vážili. Dnes sú modernejší ľudia, pyšnejší a každý si myslí, že
je niečo viac než druhý. V minulosti sa ľudia
veľa navštevovali a viac si pomáhali. Napríklad pri zabíjačke pomáhali susedia aj rodina. Keď niekto prišiel na návštevu, tak sa ponúkal chlieb, ktorý sa piekol doma. My sme
v jednu sobotu upiekli 4 alebo 6 chlebov,
podľa toho koľko ľudí bolo doma a vydržali
do druhej soboty. Návšteve sa k chlebu ponúkol kúsok slaniny a cigória. Ponúkať návštevu domácim chlebom nebola hanba, bol
to pekný zvyk.
Za rozhovor ďakujú
Sidónia Rusnáková a Jaroslava Roguľová
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Rodinný klub nezaháľa!
Mesiac november sme rozbehli naplno. Začali sme Bazárikom detského a dospeláckeho oblečenia,ktorý sa konal 14.11.2015 v
sobotu v sále obecného úradu. Výborne sa
ujal a stáva sa už pevnou súčasťou nášho jabloňáckeho života. Niektoré maminky sa samé
dopredu ozývajú a nosia veci pre ďaľších.
Na jar v tejto aktivite opäť pokračujeme.
Najbližšia akcia bude lampiónový sprievod v utorok 17.11.2015 od základnej školy
v čase od 16.30 h smerom hore na futbalové
ihrisko,kde nás bude čakať teplý čaj a malá
odmena. Pre nelampiónových máme výbavu
tiež. Pri našom prvom sprievode minulý rok
nás prekvapil Hugo Bilka svojim ručne vyrobeným lampiónom.Bude nás tento rok viac?
Na záver pri priaznivom počasí vypustíme
na ihrisku lampióny štastia.
V novembri nás čaká ešte jedna strigôňska
akcia.Bude sa konať v piatok 27.11.2015 vo
Farskej záhrade a bude plná strašidelných
pomôcok a naozajstných čarodejníc profesionálok.Prídite si založiť alebo obnoviť svoje
čarodejnícke remeslo s nami. Malovať sa nemusíte, my vás dozdobíme.
V decembri vás pozývame na už tradičné
zdobenie vianočného stromčeka pre zvieratká.
Pôjdeme spolu do lesa a prinesenými maškrtami sa podelíme s lesnými zvieratami.

Zraz je v sobotu 12.12.2015 o 10:00 h pred
Obecným úradom. Prineste si suchý chlieb,
jabĺčka, slaninu a iné dobroty a špagáta popoludní na Súsedské vianočné trhy, kde sa
na vás budú tešiť rozprávkové bytosti a ich
veselé aktivity. Tešíme sa na vás.
- ZA RK Martina Masopustová Stridží večer 2015

Lietali jesenné
draky

V piatok popoludní 23. októbra vzlietlo nad
Jablonovým mnoho krásnych drakov. Obecný
úrad zorganizoval už 4. ročník šarkaniády,
tento rok tematicky zameranú na šarkanov –
drakov. Po príchode detí na ihrisko si vybraná
porota všetky ručne robené draky so záujmom prezrela a potom dala signál k vzlietnutiu. Cenu za najlepšie lietajúceho draka získala Barborka Kučínská, cenu za najkrajšieho
draka Alan Gubric a Izabela Zárecká a dve
špeciálne ceny Branko Suchánek a Hanka
Tepličanová. Pochvala ale patrí všetkým deťom a ich rodičom, ktoré si draka spoločne vyrobili, alebo sa o to aspoň pokúsili. „Zmyslom
tejto akcie je aj povzbudiť rodičov, aby strávili
čas spolu s deťmi pri vymýšľaní šarkanov a deti,
aby sa naučili, ako sa šarkanv vyrábajú. Nevadí,
že prvé pokusy často skončia haváriou, ak nie
na prvý, na tretí krát sa určite podarí vyrobiť
šarkana, ktorý naozaj lieta...“ dodala Irena Fodorová z Obecného úradu. Organizátori ďakujú za podporu sponzorom PITTA o.z. a COOP
Jednote Senica.
- RED -
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Náš plán do konca roka:
November

14.11.2015 Bazárik oblečenia
17.11.2015 Lampiónový sprievod
27.11.2015 Stridží večer

December

12.12.2015 Zdobenie vianočného stromčeka pre zvieratká a Súsedské vianočné trhy

Rád
Jablonovských
rytierov
zvoláva

všetkých rytierov a rytierky na
novoročné Kúzelnícke popoludnie.
Kedy: V nedeľu 3.1.2016 od 14:00 h
Kde: V sále Kultúrneho domu

Víťazka Barborka Kučínska

Pripravte si malé alebo veľké kúzlo
a príďte sa dobre pobaviť!

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Aktivity jablonovských seniorov
Členovia Jednoty dôchodcov ale i ostatní
seniori v našej obci žijú aktívnym životom, o čom svedčia i rôzne akcie, ktoré
dôchodcovia v poslednej dobe absolvovali. Boli to:

Púť do Topočianok
Koncom mesiaca septembra sme sa zúčastnili púte do Topoľčianok, ktorú zorganizoval
náš duchovný otec Mgr. Milan Naď. Navštívili sme spolu s pútnikmi z Ivánky pri Dunaji
kostol Sv. Katríny Alexandrijskej, v ktorom
sa nachádza obraz Panny Márie Škapuliarskej. Každoročne sa 16. júla v Topoľčiankach
koná púť k Panne Márii Škapuliarskej, na ktorú prichádzajú tisíce pútnikov. V čase našej
návštevy bol kostol prekrásne vyzdobený
plodmi tohtoročnej úrody. Niektorá výzdoba
bola až umeleckým dielom. Neobišli sme ani
známu kultúrnu pamiatku Zámok Topočianky. Prezreli sme si múzeum i barokovú kaplnku. Po obede, na ktorý nám prispel starosta
obce, sme navštívili najstarší diecézny chrám

na Slovensku – katedrálu Sv. Emeráma v Nitre, ktorá bola v roku 1998 povýšená na Baziliku minor.

Športové hry v Seniorville

Dňa 2.10.2015 sa v zariadení Seniorville
v Jablonovom konali športové hry dôchodcov, ktorých sa zúčastnili okrem klientov
tohto zariadenia i dôchodcovia z Kuchyne,
zo Stupavy, zo Zohoru a z Jablonového. Našu
JDS reprezentovali dve päťčlenné družstvá.
Súťažné úlohy sa týkali pamäte, zručnosti,
rýchlosti a presnosti. Naše družstvo „Lentilky“ v zložení Mária Malá, Helena Orthová,
Geraldína Macková, Drahoslava Belačičová
a Emília Prokopová sa stalo víťazom týchto
športových hier a záskalo „zlaté medaile“.
Druhé družstvo „Jabĺčko“ v zložení Elena Welterová, Anna Reisenauerová, Anna Vokatá,
Anna Mihaljevičová a Agnesa Brichtová obsadilo štvrté miesto. Organizátor pripravil pre
všetkých zúčastnených bohaté občerstvenie,
hlavne výborný guláš. I touto cestou ďaku-

jeme vedeniu Seniorville za zorganizovanie
vydarenej akcie pre dôchodcov.

Mesiac úcty k starším

V rámci Mesiaca úcty k starším sme si zorganizovali posedenie, ktoré nám kultúrnym
programom spestrili žiaci základnej školy.
Minikvízom nám prevetrali i mozgové závity a obdarili nás vlastnoručne vyrobenými
kvetinami. Prítomným sa prihovoril starosta
obce pán Ing. Uhliarik a potom sme si všetci
pochutili na dobrom guláši a koláčikoch, ktoré napiekli naše členky.

Jablkové hodovanie

Ani v tomto roku sa tradičné Jablkové hodovanie nezaobišlo bez stánku Jednoty
dôchodcov a náš stánok vyhral i súťaž
o najlepší zákusok. Svojimi cukrárskymi výrobkami z jabĺk prispelo 15 našich členiek
a získané eurá za ich predaj použijeme pre
našu ďalšiu činnosť.
- E.Prokopová, predsedníčka ZO JDS-
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Fotosúťaž
Zaspomínajme
si na leto!
Ďakujeme za všetky fotografie, ktoré nám
prišli do súťaže Zaspomínajme si na leto!.
Za najzaujímavejšiu fotku sme vybrali Parný vlak od Moniky Strakovej, pre ktorú je
na Obecnom úrade pripravená cena a môže si
ju vyzdvihnúť v úradných hodinách. Vybrali
sme niekoľko ďalších pekných letných záberov, ktoré pripomenú teplé a slnečné dni.
- Kultúrna komisia OZ -

a

Trenčiansky hrad (Vladislav Orth)

Plavecké Podhradie (Vladislav Orth)

Parný vlak (Monika Straková)

Cesty po Slovensku (Veronika Hílková)

Športové cesty po Slovensku (Veronika Hílková)

Z motýlej série (Monika Straková)
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Jablkové hodovanie 2015
„Za hory už slnko sadá, jabĺčko do trávy
padá. Veď jabĺčka dobre vedia, že ich deti
s chuťou jedia..“. Aj takéto riekanky a ďalšie veselé piesne zazneli na tohtoročnom
Jablkovom hodovaní, organizovanom
pod záštitou Obecného úradu v Jablonovom, BSK a Malokarpatského strediska
v Modre.
Táto tradičná jesenná udalosť sa teší veľkej obľube nielen u detí, ale aj u dospelých.
Deti z MŠ a ZŠ opäť pripravili milý program
a okrášlili 26 tekvíc. Ako najkrajšia bola vyhodnotená tá, ktorú urobil Gregorko Antal
s pomocou rodičov. Úžasné ženy z dediny sa
zapojili do súťaže o najlepší jablkový koláč.
Sedemčlenná komisia mala, čo robiť, aby
zvládla hodnotenie 71 druhov napečených
koláčikov. Nakoniec sa zhodli, že vyhrávajú koláče, ktoré sa piekli podľa receptov
1.miesto recept Ivety Uhliarikovej, 2.miesto
Barbory Alfoldyovej a 3.miesto Kataríny
Kimličkovej. Veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí sa zapojili a prispeli tak k výberu peniažkov, ktoré budú účelovo využité pre
potreby MŠ, ZŠ a Jednoty dôchodcov.. Ľu-

dia využili túto príležitosť, aby sa stretli pri
hudbe (Veselá muzika zo Stupavy), ochutnali z občerstvenia od Melónka a nakúpili
si výborné koláče. Rodinný klub zabezepe-

V sobotu 24. októbra bolo v našej obci –
v športovom areáli strašidelno. V reštaurácii,
ktorá bola vkusne vyzdobená, sa konala prvá
mládežnícka Halloweenska párty. Niektorí
masky nechali doma, iní zas poňali úlohu
veľmi zodpovedne a predviedli sa v plnej paráde. Za všetky spomeniem najoriginálnejší

kostým, ktorý nešlo prehliadnuť, a to „Jablonovská hmla“. Tak ako sa posúvali ručičky
na hodinkách, tak sa zvyšoval počet zábavy
chtivej mládeže. V neskorších hodinách sa
nás nazbieralo asi 40, a to bol počet pre zábavu, ako sa patrí. Do tanca hral DJ New Generation, ktorý nás bavil do skorých ranných

čil deťom tradične kútik pre šikovné ruky
a v spolupráci s Ing. Dušanom Slovákom si
deti mohli vyfarbiť hlinené ozdoby a zobrať
si ich na pamiatku domov.
- JB -

Halloween v Jablonovom
hodín. Akcia bola venovaná mladým ľudom
našej obce a v podobnom hudobno-tanečnom duchu by sme chceli večery mladých
smerovať. Budeme sa tešiť aj na Vaše nápady.
Lucia Kročáková,
členka Komisie kultúry a sociálnych vecí
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Hubertova koštovka
V piatok 6. novembra 2015 sa v Kultúrnom
dome konala ochutnávka vín a špecialít poľovníckej kuchyne. Organizovalo ju Poľovnícke združenie Jablonové v spolupráci so
zástupcami našej obce. V minulých rokoch
poľovníci organizovali katarínsku zábavu, no
v tomto roku sa zrodil nápad pripraviť niečo
originálne a nové. Akcia bola určená nielen
pre poľovníkov, ale aj pre gurmánov a milovníkov vína, starších i mladších. Zúčastnili sa
na nej našinci aj hostia z okolitých obcí. Bohatá účasť a veľký záujem o akciu potvrdili,
že zámer spestriť náš kultúrny život organizátorom vyšiel. Podarilo sa im vytvoriť veľmi
príjemnú a družnú atmosféru. V starostlivo
pripravenej a vyzdobenej sále návštevníkom hudobným podmazom spríjemňovala

večer skupina Country tip. Ako odporúčanie
na návštevu takejto akcie, ktorá bude mať
zrejme pokračovanie aj v budúcnosti, možno
zacitovať jednu z návštevníčok: „Môže ľutovať, kto neprišiel.“
Svoje vína predstavili piati vystavovatelia:
Chateau Topoľčianky, vinárstvo Ondreja Klama z Jablonového, Vinárstvo Čavojský z Pezinka, Vinařství Vacenovský z moravskej obce

Dubňany a Ovocinár, s. r. o. Skalica, ktoré
predstavilo veľa druhov ovocných vín. Vinári
pri každom stánku ochotne podávali informácie o svojich vínach, plody svojej práce si
aj navzájom ochutnávali a debatovali o skúsenostiach z uplynulej vinárskej sezóny. Jedným zo sprievodných programov bola súťaž
o najlepšie víno ochutnávky. Vyberali ho sami
hostia, ktorí najviac hlasov odovzdali vínku Müller Thurgau z Vinárstva Čavojský.
Jedným z najočakávanejších bodov programu bolo servírovanie a ochutnávanie poľovníckych špecialít. Jedlo splnilo očakávania
zrejme aj tých najnáročnejších gurmánov.
Bolo na výber zo syrových mís, rôznych druhov diviny spracovaných na všelijaké kulinárske spôsoby až po pečeného diviaka. Pre-

behla dražba diviny a všade sa šíriaca vôňa
pečeného mäsa úspešných vydražiteľov akiste inšpirovala, ako s ňou vo vlastnej kuchyni
naložia. Poľovníci ako príslušníci stavovskej
organizácie sa prezentovali svojimi úspechmi. Na niekoľkých paneloch boli vystavené
poľovnícke trofeje. Viaceré z nich získali
v minulosti významné ocenenia.
- Jaroslava Roguľová -

Štvrtý
Obecno-školský
benefičný ples
v štýle Beatles
Obecný úrad, Materská a Základná škola
pozývajú všetkých 4. Obecno-školský benefičný ples, ktorý rovnako ako vlani uzavrie
jablonovskú plesovú sezónu. Po atmosfére
30-tych rokov a ére rock´n´rollovej hudby
bude tento ročník plesu zameraný na fenomenálnu hudbu skupiny Beatles a prvky
s týmto hudobným prúdom spojené. Ples sa
uskutoční v sobotu 6. februára v sále Kultúrneho domu. Viac informácií vám prinesieme
v ďalšom čísle novín.
- OcÚ -

Silvestrovská zábava

Reštaurácia u Melónka vás pozýva na tradičnú silvestrovskú
zábavu v Jablonovom.
Dňa: 31.12.2015, Kultúrny dom Jablonové, vstupné: 20 Eur
Cena zahŕňa: švédske stoly, novoročný prípitok, guláš
a kapustnicu. Hrať bude: hudobná skupina Eminent
Rezervácia lístkov: 0903 911 152.
Jablonovské noviny, mesačník pre obec Jablonové; EV 4743/13, ISSN 1339-2905. Vydáva: Obecný úrad Jablonové, Jablonové 197, 900 54
Jablonové, IČO: 00304808; tel.: 034 / 7787 132, e-mail: obecjablonove@obecjablonove.sk, redakcia: Zuza Ferenczová, Jana Baráková, Emília Prokopová, Irena Fodorová, Danka Trgiňová, Jaroslava Roguľová; e-mail redakcie: jablonovskenoviny@gmail.com; Dátum vydania:
16.11.2015, Uzávierka ďalšieho čísla: 18.1.2016; Tlač: Alma-Press Jablonové; Náklad: 480 kusov; nepredajné.
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Lyžovačka na Babe
Síce ešte nenasnežilo, ale naše najbližšie
lyžiarske stredisko Pezinská baba spustilo
už v septembri predpredaj zľavnených skipassov na svoje zjazdovky. Začiatok lyžiarskej sezóny sa predpokladá na 18. 12.2015,
a ak bude zima, budú hlavnú zjazdovku zasnežovať. Na Babe sa dá lyžovať celý týždeň,
denné lyžovanie je od 9:00 do 16:00, večerné od 17:00 do 21:00. V stredisku sú aj trate
pre bežecké lyžovanie v dĺžkach 1,2, 5 km

Zelené oázy

Deadline: 7.12.2015
Max. výška grantu: 5 000 eur
Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou
Slovnaft otvárajú 10. ročník grantového programu Zelené oázy. Je určený pre nápady, ktoré
môžu zlepšiť životné prostredie v obci alebo
meste a zrealizujú sa dobrovoľníckou prácou.
O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie , základné
a stredné školy a učilištia, centrá voľného
času a komunitné centrá, mestá a obce – len
v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov. Projekty sa prihlasujú online cez formulár alebo vyplnením a poslaním
prihlášky na Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.
Bližšie informácie o programe na oazy.sk.
Zdroj: www.mladez.sk

Podpora na
rozvoj talentu

Deadline: 23.11.2015
Max. výška grantu: 2 000 eur
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlásili
grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent?
Podporíme ťa!“. Jeho cieľom je pomôcť rozvíjať talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov.
Príspevok je určený na výdavky spojené
s rozvojom talentu alebo so štúdiom. Žiadateľ musí dosahovať výborné študijné výsledky a a venovať sa mimoškolským aktivitám
alebo v školských záujmových činnostiach.
Grant je určený pre žiakov stredných škôl
a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti
vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 – 18
rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.
Podrobné informácie vrátane postupu registrácie do programu na nadaciapontis.sk.
Zdroj: www.mladez.sk

a sánkarská dráha. Od roku 2005 funguje aj Lyžiarsky klub Pezinská baba, ktorý
sa venuje príprave detí a mládeže na zjazdové lyžovanie, časť detí trénuje na babe
a časť na zjazdovke pri Zochovej chate. Dieťa
do klubu môžete prihlásiť aj iba zimnú sezónu. Aktuálne informácie nájdete na webstránke www.lkbaba.sk alebo na telefónnom
čísle 033/6402312.
-RED-

Darujte
Vianoce

Stážisti/dobrovoľníci do BDC

Deadline: 11.11.2015
Max. výška grantu: rôzna
Nadácia Orange otvára 14. ročník grantového
programu Darujte Vianoce. Umožní tak ochotným a aktívnym ľuďom pomáhať druhým
a priniesť tak pekné sviatky tam, kde by inak
chýbali. Žiadatelia nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. Svoj dobrý úmysel následne prejavujú aj pri realizácii
samotnej pomoci, na ktorej sa aktívne podieľajú. Všetky žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá z nich vyberie tie najlepšie a podporí
ich v celkovej sume 30 tisíc eur. Ďalšie príbehy
budú zverejnené na darcovskom portáli dakujeme.sk, kde ich môžu podporiť individuálni
darcovia. Príbehy je potrebné registrovať prostredníctvom online systému.
V rámci programu sa udelí aj špeciálne ocenenie „Srdce na správnom mieste“ pre žiadateľa, ktorý najviac osloví odbornú komisiu.
Bližšie informácie na nadaciaorange.sk.
Zdroj: www.mladez.sk

Kde: Bratislava
Kedy: 03.01.2016 - 30.06.2016
Prihlásiť sa do: čím skôr
Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá dvoch šikovných ľudí – dobrovoľníkov,
ktorí pomôžu s projektmi v období od januára do júna 2016. Ide o oblasti (viac info
kliknutím): PR a komunikácia, kde budeš
pomáhať s projektom DOBROkarta, súvisiacou administratívou a komunikovať s DOBROpodnikmi. Komunikácia s dobrovoľníkmi
EDS, kde budeš pomáhať s vysielaním dobrovoľníkov do zahraničia na Európsku dobrovoľnícku službu, súvisiacou administratívou
a komunikovať s dobrovoľníkmi.
Podmienkou je min. 21 rokov, komunikatívnosť a zodpovednosť, znalosť práce s MS
Office a čas približne 10 hodín týždenne.
Ak máš záujem, pošli svoj životopis a krátky motivačný list, prečo chceš pomôcť
na info@dobrovolnictvoba.sk.
Zdroj: www.mladez.sk

Kde: Bratislava, kedy: 6.12.2015
Prihlásiť sa do: čím skôr
Agentúra Pohoda Festival spolu s neziskovou
organizáciou Depaul Slovensko pripravujú benefičný koncert s názvom Doma dobre. A potrebujú tvoju pomoc.Dobrovoľníci
a dobrovoľníčky budú pomáhať so sprievodnými podujatiami a pri organizácii dopravy.

Podujatie sa uskutoční 6. decembra 2015
priamo v priestoroch nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Program s jednotlivými koncertmi a sprievodnými podujatiami bude zverejnený neskôr. Ak sa chceš
stať súčasťou tohto výnimočného podujatia.
vyplň formulár. Viac info na dobrakrajina.sk.
Zdroj: www.mladez.sk

Dobrovoľníci/čky
pre benefičný koncert

• Predám nové klietky na chov prepelic, činčil, zajace a kuriatka, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka a odchovne. Tel.: 0907 181 800, HYPERLINK „http://
www.123nakup.eu/“www.123nakup.eu
• Doučujem matematiku pre základné školy, stredné školy a gymnáziá. Cena dohodou. Tel. 0914 222 953
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