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ROZHOVOR

Užitočné novinky u hasičov
Dobrovoľní hasiči majú v Jablonovom dlhoročnú tradíciu. Pomáhajú pri rôznych kalamitách
v obci, no dbajú aj o prevenciu. Podľa nových ustanovení do ich kompetencie spadá aj kontrola vykurovacích zariadení v domácnostiach. O stave bezpečnosti v našej obci a o iných aktivitách tejto organizácie sme sa porozprávali s dobrovoľným hasičom Lubošom Brichtom.
ných zariadeniach a podobne. Všetko dokumentujeme podľa čísla domu a vyhotovujeme
záznamy.

• Môžete udeľovať pokutu?
– Nie, my pokuty neudeľujeme. Nie sme policajný orgán. Ak nájdeme nedostatky, požadujeme nápravu. Potom zisťujeme, či si to ľudia
opravili. Keď sa nedocieli náprava, spravíme
zápis a pošleme ho na okres. Ďalej budú vec
riešiť profesionálni požiarnici, ktorí udeľujú
finančnú pokutu.
Dobrovoľný hasič Luboš Brichta

• Kontrola vykurovacích zariadení dobrovoľnými hasičmi je novinkou. Ako to vzniklo?
– V minulom roku bol prijatý zákon o ochrane
pred požiarmi. Niektoré kompetencie sa presunuli na obec, ktorá má na starosti preventívne
protipožiarne kontroly vykurovacích zariadení. Pokiaľ v nej pôsobí dobrovoľná organizácia
hasičov, vedenie obce ju poverí vykonávaním
týchto kontrol. Tak aj naše združenie dostalo
od obecného úradu poverenie na túto činnosť.
Zúčastnili sme sa na školeniach, ktoré viedol
školiaci technik, vytvorili sme štyri hliadky,
rozdelili sme si obec a začali sme s kontrolami.
Je to novinka, no starší si určite pamätajú, že
v minulosti, ešte za komunizmu, to vždy robili dobrovoľní hasiči. Skončilo sa s tým zhruba
v 90. rokoch a teraz sme sa k tomu vrátili.

• Ako prebiehajú kontroly?
– Začali sme v minulom roku, pred vykurovacou sezónou. Na kontrolu všetkých domov
v obci je určených päť rokov. V prvom polroku
sme zatiaľ spracovali asi 100 domov zo 600.
Kontrolujeme všetky vykurovacie zariadenie
na tuhé palivo, zisťujeme, či je v poriadku komín a dvierka na komíne, v prípade plynových
zariadení skontrolujeme prívodné systémy aj
komíny, zaznamenávame údaje o klimatizač-

• Ako ľudia reagujú na kontroly?
– Reagujú pozitívne a kontroly rešpektujú.
Možno k tomu prispeli aj naše uniformy, v ktorých vykonávame kontroly. Ale ľudia si zrejme
aj uvedomujú význam prevencie. Niektorí boli
síce prekvapení, na čo sme vlastne prišli, lebo
to je novinka. No nakoniec, informoval o tom
aj obecný rozhlas. V obci býva veľa nových, neznámych ľudí, ale aj tí boli ochotní. Chápali, že
je to potrebná vec.
• V akom stave sú vykurovacie zariadenia
v našej obci?
– Ľudia u nás dbajú na to, aby mali vykurovacie
zariadenia v poriadku. Veľa domov je pomerne
nových alebo opravených a komín si dáva do
poriadku každý. Je to v rámci bezpečnosti.

Teraz napríklad potrebujeme šoférov s oprávnením na kategóriu C, čo zahŕňa ďalšie skúšky
aj psychotesty. Cvičíme mladých hasičov a chodíme s nimi na súťaže. Venuje sa im predseda
našich dobrovoľných hasičov Jozef Katerinec.
Odkedy máme nové hasičské auto, evidujeme väčší záujem o prácu medzi nami. Hlavne
tí menší sa pýtajú, ako by sa mohli dostať do
združenia. Nové hasičské vozidlo musíme precvičovať raz, dvakrát do mesiaca, aby sme sa
oboznámili, čo a ako funguje. V blízkom čase
máme v pláne rekonštruovať hasičskú zbrojnicu. Podporujeme aj rôzne obecné akcie, napríklad na Veľkú noc sme držali stráž v kostole,
každoročne spolupracujeme na oslavách MDD,
pripravujeme deťom program a podobne.
• Vašou tradičnou akciou je vatra. Bude aj
tento rok?
– Bude, ako každý rok v máji. Má dlhoročnú
tradíciu. Organizujeme ju pri príležitosti porážky fašizmu v druhej svetovej vojne. Ako
mnohé iné obce na Slovensku aj my si každoročne pripomíname tento významný deň
vatrou, ktorá je symbolom víťazstva a oslobodenia. Naša vatra máva 12 poschodí, koľko
mesiacov má rok. Bude sa konať 7. mája na
ihrisku. Pripravujeme sprievodný program,
vystúpia deti a mladí hasiči, bude ukážka nácviku útoku s dymovnicou. Hasiči sa postarajú
aj o stánky s občerstvením a o hudbu.
Pri príprave vatry nám môžu pomôcť aj
občania, ktorí sa chcú zbaviť nepotrebného
dreveného nábytku alebo dreveného odpadu.
V dňoch 2. – 3. mája ho môžu povynášať pred
domy na ulicu. My ho budeme zvážať a zlikvidujeme ho na vatre. Nebudeme zbierať plast
ani iný ako drevený odpad. Podrobnosti ešte
vyhlásime obecným rozhlasom.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.

• Natrafili ste na nejaký kuriózny prípad?
– V jednom dome mali pec peterky a pred nimi
koberec. A ja sa pýtam: „Kde máte plech, pre
boha?“ Stačilo, že by vyletela iskra a je zle. Dotyční si to opravili. Na kuriozity sme natrafili
aj v starých domoch, kde napríklad cez komín
viedol drevený trám. Je to nebezpečné, to sa
musí odstrániť.
• Aké sú ďalšie aktivity našich dobrovoľných hasičov?
– Náš dobrovoľnícky zbor má 28 členov. Popri
zásahoch pri kalamitách musíme absolvovať
rôzne školenia, praktický a taktický výcvik.

Hasičské súťaže pre mládež pri na oslavách MDD
v minulom roku
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OCÚ INFORMUJE

Výsledky parlamentných volieb
2016 v Jablonovom
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 048
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 647
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 647
Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 635

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu
Strana TIP:
5
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS): 0
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO – NOVA):
123
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník:
3
ŠANCA:
1
SME RODINA – Boris Kollár:
55
Strana zelených Slovenska:
9
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO:
1

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség: 0
VZDOR – strana práce:
0
MOST – HÍD:
18
Slovenská národná strana:
43
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia: 0
Komunistická strana Slovenska:
2
Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana:
3

SMER – sociálna demokracia:
Kresťanskodemokratické hnutie:
Slovenská občianska koalícia:
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko:
#SIEŤ:
Strana maďarskej komunity – Magyar
Közösség Pártja:
PRIAMA DEMOKRACIA:
Sloboda a solidarita – SaS:

170
37
4
38
23
0
0
100

Uznesenie z 9. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 1. 2. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje

Uznesenie č. 140/0216 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 142/02/16 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 143/02/16 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Stanislav
Tesárik
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 144/02/16 – znenie zápisnice
zo 7. zasadnutia OZ dňa 23.11.2015
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 145/02/16 – znenie zápisnice
z 8. zasadnutia OZ dňa 14.12.2015
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 147/02/16 – podmienky verejnej súťaže na odpredaj obecného majetku
– parc. č. „C“1087 a parc. č. „C“1091 o výmere 271 m2 vedeného na LV č. 628 v k. ú. Jablonové (pri OcÚ)
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 150/02/16 – zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava,
IČO – 36 361 518 na uloženie elektrických
rozvodov v obecnom pozemku parc. č. „E“
1987/6
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 151/02/16 – zámer odpredať časť obecného pozemku – parc. C č. 13
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o výmere 500 m2 vedeného na LV č. 628 v k.
ú. Jablonové (pod obchodom p. Kubíkovej),
za cenu 50E/m2 na vybudovanie lekárne,
ortopedickej ambulancie a výdajne ortopedických pomôcok p. Mgr. Zlatici Balážovej,
Jablonové 177
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 152/02/16 – plán činnosti
hlavného kontrolóra obce Jablonové na rok
2016
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 153/02/16 – dotáciu v sume
5.000,00 EUR na činnosť Futbalového klubu
Jablonové v I. polroku 2016
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 154/02/16 – dotáciu v sume
200,00 EUR na činnosť Karate klubu – inštruktori z Jablonového (rodina Kotekových), na podporu činnosti detí z Jablonového (2 deti z obce)
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 157/02/16 – plán kultúrno –
spoločenských akcií v r. 2016
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie

Uznesenie č. 149/02/16 – interpelácie
poslancov
Uznesenie č. 155/02/16 – informáciu o výzve MŠ SR na zvýšenie kapacity MŠ rekonštrukciou priestorov
Uznesenie č. 156/02/16 – informáciu

o rozpracovaní rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice

C) Určuje

Uznesenie č. 141/02/16 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje

Uznesenie č. 148/02/16 – 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. 71/05/15, č.
93/09/15, č. 96/09/15, č. 103/09/15 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: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

E) Poveruje

Uznesenie č. 146/02/16 – starostu obce,
aby zabezpečil prostredníctvom advokátskej
kancelárie JUDr. Marty Vícenovej vypracovanie nájomných zmlúv na pozemky parc. č.
5216 s upozornením na neoprávnené užívanie cudzej veci, nájomné vo výške 0,55 EUR/
m2, za roky 2014 – 2015 úhrada vcelku a od
r. 2016 (po podpísaní zmluvy o nájme) so
štvrťročnými platbami vopred
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

JABLONOVSKÉ OKIENKO
V tejto rubrike môžete zablahoželať vašim blízkym k sviatkom, sobášom, k narodeniu
dieťaťa, venovať im spomienku a podobne. Gratulácie prípadne aj s fotografiou môžete
bezplatne odovzdať pani Irene Fodorovej na obecnom úrade, niektorému členovi redakcie alebo poslať na adresu jablonovskenoviny@gmail.com do 15. mája 2016.

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme vám k narodeninám zaželať.
Nech slzy bolesti vašu tvár nikdy nezmáčajú,
žiaľ a smútok nech sa vám chrbtom otáčajú.
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov vášho života.

•

Všetko najlepšie k narodeninám Evičke Orthovej a Vierke Tarovej
praje kolektív ZŠ, MŠ a ŠJ.
AprílSt
Po Ut

Št

Pi

2016

So Ne

8. – 13. apríl

15. apríl
16. apríl
17. apríl
29. apríl
30. apríl
2. – 3. máj
7. máj
13. máj
15. máj
18. máj

19. máj

27. máj
Koniec mája
4. jún

Pani Štefánia Matúšková z Jablonového
oslavuje v apríli narodeniny.
Redakcia Jablonovských novín
jej touto cestou úprimne blahoželá
a ďakuje za podporu, ktorú prejavuje
našim novinám aj iným aktivitám
organizovaným v obci.
Redakcia Jablonovských novín

KALENDÁR
Veľkoobjemový zber
15. apríl piatok – pristavenie 5 ks kontajnerov s objemom 7m3, odvoz pondelok 18. apríl
18. apríl pondelok – pristavenie 5 ks kontajnerov s objemom 7m3 – odvoz streda 20. apríl.
Do kontajnerov nepatrí: stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, elektrospotrebiče, plastové stoličky, použité
pneumatiky, bežný komunálny odpad, plastové fľaše a papier. Odpad nadmernej veľkosti, napr. skriňu pred vložením
do kontajnera rozoberte na menšie časti. Ak bude kontajner plný, veci nevyhadzujte do prírody, radšej ich umiestnite
vedľa kontajnera. Pred vyhodením vecí pouvažujte, či sa nedajú zreparovať alebo posunúť niekomu, kto ich využije.
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne (zelená i žltá nálepka)
Bazárik detského oblečenia, Kultúrny dom, organizuje Rodinný klub

Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva (organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové,
informácie poskytne jej predseda P. Pavlíček na čísle: 0902 199 924)
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne (zelená nálepka)
Stavanie mája, pred Kultúrnym domom v poobedňajších hodinách

Zvoz dreveného odpadu na vatru, organizujú dobrovoľní hasiči, podrobnosti budú vyhlásené rozhlasom
Vatra, na ihrisku od 18,00 hod., zapálenie ohňa pred zotmením zhruba o 19,00

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne (zelená i žltá nálepka)

Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva, organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové,
informácie poskytne jej predseda P. Pavlíček na čísle: 0902 199 924
Zber plastového odpadu, ráno treba vyložiť zaviazané vrecia s odpadom na ulicu

Okresné športové hry seniorov, športový areál, usporiadateľ Základná organizácia Jednoty dôchodcov Jablonové.
Na tomto významnom podujatí sa očakáva účasť asi 300 dôchodcov z okresu Malacky, ktorí budú súťažiť vo viacerých disciplínach. Prosíme spoluobčanov, aby posilnili náš organizačný tím a pomohli nám ako usporiadatelia alebo
rozhodcovia. Prihláste sa u pani Emílie Prokopovej do 30. apríla 2016. Jednota dôchodcov sa so žiadosťou o pomoc
a podporu, či už finančnú alebo materiálnu, obracia aj na sponzorov – podnikateľov v našej obci. Akcia bude reprezentáciou nielen našej základnej organizácie, ale celej obce. Za akúkoľvek podporu a pochopenie našej výzvy o pomoc ďakuje ZO JDS Jablonové.
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne (zelená nálepka)

Tanečná zábava chovateľov so skupinou BEČKOVI CHLAPCI (poznáte z TV Šláger), informácie poskytne P. Pavlíček
na čísle 0902 199 924
Deň detí, športu a rodiny, v športovom areáli, organizuje OcÚ a Rodinný klub
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ZŠ A MŠ INFORMUJE
Materská škola, 900 54 Jablonové 348
Riaditeľka Materskej školy v Jablonovom oznamuje rodičom,
ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa na predprimárne vzdelávanie
v Materskej škole Jablonové, že

ZÁPIS DETÍ

na školský rok 2016/2017
sa uskutoční od 2. do 5. mája 2016

od 13.00 h do 16.00 h
v budove materskej školy.

Výtvarný talent
zo škôlky
Dňa 17. februára 2016 sa v Malackách
uskutočnila súťaž „Škôlkarsky talent vo
výtvarnej oblasti“. Našu MŠ reprezentovala
Barborka Cinkaničová z 2. triedy s maľbou „Plameniak“. Barborka získala diplom
a balíček s výtvarnými pomôckami, ktoré
ju motivujú k ďalším umeleckým prácam.
Barborke ďakujeme a blahoželáme.
Silvia a Mirka, učiteľky MŠ

Pri vyššom počte detí sa prednostne prijímajú:
❀ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
❀ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
❀ deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
❀ deti zamestnaných rodičov,
❀ deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

Na zápis do materskej školy je potrebné prísť s dieťaťom.
Treba priniesť vyplnenú „Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie dieťaťa“,
ktorú si vyzdvihnete vopred – od 26. apríla 2016 v budove materskej školy,
alebo na webovej stránke obce – www.obecjablonove.sk.
Kvetoslava Rusnáková – riaditeľka MŠ

Karneval s Patom a Matom
Tento rok MŠ organizovala pre deti z našej obce karneval. Témou boli pracovné profesie
s mottom „práca šľachtí“. Programom nás sprevádzali Pat a Mat, ktorí pre deti pripravili
súťaže a hry o zaujímavé ceny.
Deti boli oblečené v rôznych maskách – charakteristické pre pracovné profesie a rozprávkové bytosti. Žiaci zo ZŠ, ako každý rok,
súťažili o najlepšiu masku. Prvú cenu si odniesol Filip Vida ako kozmonaut. O sladké
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občerstvenie sa postarali rodičia detí z MŠ
a ZŠ a všetci sme spolu prežili zábavné ukončenie fašiangového obdobia.
Silvia a Mirka,
učiteľky MŠ

Barborka
Cinkaničová

ZŠ A MŠ INFORMUJE

Eurorozprávky
Materská škola Jablonové sa ako jedna z 28 vybraných škôl na Slovensku zapojila do
výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY. Je zaradený medzi oficiálne sprievodné aktivity
slovenského predsedníctva v Rade EÚ a figuruje ako podujatie so záštitou slovenského
predsedníctva v Rade EÚ.

Do výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY
sa zapojili deti materských škôl z 28 miest
a obcí Slovenska v spolupráci s 3. Európskou
školou v Bruseli. Jeho hlavným cieľom je:

• Prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu
detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom
rozprávok z rôznych krajín EÚ.
• Umožniť návštevníkom z rôznych krajín
spoznať slovenské mestá a obce cez detskú tvorbu.
• Prezentovať krásu detského umenia
a zdieľať prostredníctvom tohto projektu
európske hodnoty.

• Prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ.
• Priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej
duše.
• Predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu.

Charakteristickým znakom projektu EUROROZPRÁVKY je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak
formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už

od útleho veku. 28 materských škôl z jednotlivých obcí a miest Slovenska bude maľovať
a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo
všetkých členských krajín EÚ. 28 klasických
rozprávok typických pre jednotlivé krajiny
EÚ bude výtvarne spracovaných v plošnej
a priestorovej podobe. Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše
deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva.
Naša materská škola si vylosovala na
stretnutí vybraných materských škôl Slovenska rozprávku z Litvy. Deti si vybrali
rozprávku „J A Z E R N Í K“ z knihy O smelej dievčine, ktorú napísala autorka Aldona
Liobyté. Projekt realizujeme od 1. marca do
31. mája 2016. Výstava v Bruseli bude od
júla do decembra 2016. Takto EÚ spozná
slovenské obce a mestá a slovenské detí EÚ.
Projekt je Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR zaradený medzi
sprievodné aktivity organizované v rámci
predsedníctva SR v EÚ.
-Kvetoslava Rusnáková,
riaditeľka MŠ-

Školáci
organizujú zber
Základná škola 2x do roka organizujeme
zber starého papiera (nie kartónu). Ten najbližší sa zrealizuje v apríli. Budeme vďační
za každý kilogram, ktorý nám venujete. Ak
máte problém s dovozom papiera do školy,
oslovte niektorého žiaka, rád si po papier
príde (súťažíme o pekné ceny), zavolajte na
t. č.: 0911 806 290 alebo napíšte: zajablonove@gmail.com.

Zápis do základnej školy
Zápis detí do 1. Ročníka ZŠ sa uskutoční 18.
apríla 2016 od 15.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, jeho rodným listom a vyplneným dotazníkom (dotazník si môžete vyzdvihnúť
u riaditeľa ZŠ alebo ho nájdete na stránke
www.zajablonove.edu.sk. Predpokladané
výdavky sú 15,-€ (prvá kniha + súbor písaniek). Rodičia alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8.
2016 dovŕšia šiesty rok veku. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj

deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Nikoho
nemožno oslobodiť od plnenia povinnej
školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má
povinnosť zapísať dieťa do základnej školy
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v školskom obvode, v ktorom má trvalý
pobyt v čase zápisu. Neprihlásenie dieťaťa
sa považuje za priestupok, za ktorý možno
uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

I naďalej pokračuje zber použitých prenosných batérií a akumulátorov, medzi ktoré
patria tužkové baterky, baterky z hodiniek,
zo záložných zdrojov z PC, mobilných telefónov, laptopov, hračiek, ručného elektrického
náradia a pod.
Novinkou je, že môžete do areálu priniesť
i použitý jedlý olej, bližšie informácie na t. č.:
0911 327 604.
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Úspechy našich školákov
Zúbkove pramene
– 62. ročník
Hviezdoslavov Kubín
Na obvodnom kole tejto súťaže v Stupave
sa zúčastnili štyria žiaci našej školy – Peter
Klamo, Lucia Bianca Kostolanská, Liliana
Hubeková a FilipTóth. Do okresného kola
v Malackách nepostúpili, no v Stupave našu
školu reprezentovali so cťou.

Matematická pytagoriáda
Úspešnými riešiteľmi školského kola súťaže
sa stali Lucia Bianca Kostolanská, Kristína Flimelová, Nina Brennerová, Lukáš Sebastian Kostolanský a Leo Ferianc. Postú-

Veľkonočný šachový
turnaj

pili do okresného kola v Malackách, kde sa
úspešnými riešiteľmi tohto kola stali Lukáš
Sebastian Kostolanský a Leo Ferianc.

Suverénnym víťazom tohtoročného okresného šachového turnaja vo Veľkých Levároch sa stal náš žiak Lukáš Sebastián Kostolanský. Nenašiel konkurenta a zvíťazil vo
všetkých siedmych kolách.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme
a máme radosť, že dokazujú tvrdenie, že sa
i malá škola nestratí v konkurencii veľkých
škôl v okresnej pôsobnosti.
Pavol Škoda

Poďakovanie

Zamestnanci Seniorville Jablonové si pre
našich štvrtákov v rámci Týždňa mozgu,
ktorý prebiehal od 14. do 20. marca 2016,
pripravili veľmi príjemnú hodinu hier,
rébusov, pohybových aktivít. Žiaci sa do-
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zvedeli zaujímavé informácie a zároveň si
prevetrali svoje mozgové závity. Ako dôkaz
zvládnutia aktivít si prevzali aj osvedčenie.
Srdečne ďakujeme.
Pavol Škoda

„Odíď, odíď
Pani Zima“
Aj keď je naša dedinka Jablonové malá, o to
viac je kúzelná, krásna a šikovná. Veď aj
v rozprávke „Princezná ze mlejna“ bol malý
čertík a vravel si: „Ja som malý, ale šikovný“.
Tak podobne je to aj s našou dedinkou. Preto
si vážme, čo tu máme. Napríklad nie každá
dedina má potok, no my sme práve z tých
šťastlivcov, ktorých nás Matka príroda obdarovala touto perlou. A práve vďaka nej sa
každoročne lúčime so zimou a púšťame do
nášho Jablonovského potôčika Morenu –
symbol zimy.
Už naši starí Slovania nám ukázali cestu
ako si zachovať tieto zvyky a tradície. A tak to
bolo aj tento rok, keď sme sa v pondelok 21.
marca vybrali my školáci a škôlkari do parku
rozlúčiť s Morenou – Bohyňou zimy, aby sme
mohli privítať Vesnu – Bohyňu jari, života,
mladosti, ktorá nám prináša teplo a zeleň.
Naša Morena bola krásna, vyrobená zo slamy.
Najprv sme si spoločne zaspievali Kukulienku, zabásnili si o Morene smaženej, a potom
sme ju zapálili a hodili do potoka, nech ide
preč a takto magicky sme privolávali jar, teplo
básničkami o slniečku: „Odíď, odíď Pani zima,
už Ťa bolo dosť, zasvieť slnko na náš chotár
všetkým pre radosť.“ A keďže bol aj prvý jarný
deň, tak ho všetci naši školáci privítali oblečení v zelenom, aby nám to naše Jablonové stále
na jar takto krásne do zelena rozkvitalo.
Viera Tarová

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Marec s Rodinným klubom
Milí priaznivci Rodinného klubu,
máme za sebou dve vydarené marcové akcie. Na veľkonočnom guláši sme uvarili fantastický „bezglutamátový“ guláš, chalani si
nachystali veľkonočné korbáče a tí menší si
vyskúšali aj fúrikovú jazdu a skos cez lano.
Dievčatá zasa tvorili kvety, vajcia, motýle
a zapletali látkový vrkoč ako od Rapunzel.
Zasa sme sa pozoznamovali a porozprávali
sa, a to sa mne páči najviac. Zastav sa chvíľa
aká si krásna! Deti asi viacej ocenili ukrytý
poklad plný odmeniek.
Neprešiel ani týždeň a my sme sa stretli
opäť na Burze kníh na školskom dvore. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 60 EUR.
Deti si povymieňali knihy kus za kus a rodičia medzitým hľadali detektívky, romány
a duševnú potravu. Kníh bolo celkom dosť.

Chcem poďakovať každému, kto prispel čo
i len jednou knihou. Ste úžasní a ďakujem,
že čítate!
V druhej polovici apríla nás čaká Bazárik
oblečenia, kde si ktokoľvek môže prísť kúpiť, predať, darovať oblečenie detské alebo
dospelácke. Treba prevetrať skrine a zbytočné posunúť ďalej. A ak máte aj nejaké
zbytočné hrnčeky, knihy, hračky, kvety... tak
sa uvidíme na Blšáku v mesiaci máj. Presný
termín nájdete na našej Facebookovej stránke Rodinný klub Jablonové alebo prostredníctvom sms – mailu cez miestny rozhlas.
Kto ešte nemá túto super službu, tak presný popis je na internetovej stránke www.
obecjablonove.sk
Za Rodinný klub
Martina Masopustová

Máme Jablkové
námestie
Na začiatku minulého roka sme vypísali anketu, v ktorej sme hľadali meno pre
naše zrekonštruované námestie pred
obecným úradom. Dostali sme 40 návrhov, ktoré predkladali občania, svojimi
nápadmi prispeli aj deti zo základnej školy a viacero tipov poslali aj naši dôchodcovia. Hlasovalo sa na Orientačnom behu
Ľudovíta Štúra, na Sviatkoch Pomoravia
a na obecnom úrade sa nachádzala urna,
do ktorej ľudia vhadzovali svoje hlasy.
Odovzdaných bolo 58 hlasov. Najväčší
počet hlasov získali tieto názvy:
1. Jablkové námestie
2. Obecné námestie
3. Jablonovské námestie
4. Májové námestie
5. Richtárske námestie
Víťazným názvom je Jablkové námestie.

Súťaž o grafický návrh
Námestie dostalo nový názov, a preto potrebuje novú informatívnu označovaciu
tabuľku. Kultúrna komisia OZ vypisuje súťaž o najlepší grafický návrh na jej
stvárnenie, ktorý bude obsahovať názov
Jablkové námestie. Návrhy v grafickom
programe treba posielať na mailové adresy rusnakova@inmail.sk, jarogul@
centrum.sk do 13. júna 2016. Budú vystavené na júnových Sviatkoch Pomoravia. Víťazný návrh získa finančnú odmenu
a zrealizuje sa do podoby tabuľky, ktorá
bude osadená na námestí.
-Komisia kultúrnych a sociálnych vecí OZ-
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Chrobáci na plese v Jablonovom
Dňa 6. februára 2016 sa už po štvrtýkrát konal obľúbený obecno-školský ples v štýlovom duchu. Tentoraz sme si zažúrovali v štýle 60. rokov a zahrali sme sa na fanúšikov
Chrobákov, teda legendárnej skupiny Beatles, ktorá pobláznila celý svet. Beatlesácka
revivalová skupina zvaná Brouci Band prišla až z ďalekej Prahy. V štýlovo vyzdobenej
sále to naplno rozbalila.
V premiére sa ako moderátorka predstavila
pani učiteľka Materskej školy Mirka Mazúrová a na pódiu si s Broukmi i fanúšikmi pod
pódiom zaspieval i pán starosta. DJ Leone
opäť hral až do rána.
Z tomboly poputovalo pre deti do škôlky
a školy 480 Eur. Ďakujeme všetkým, ktorí

pomáhali pri príprave, prispeli do tomboly,
ale hlavne všetkým – mladým i starším, čo
prišli a potvrdili, že Jabloňáci sa vedia baviť!
Už teraz sa tešíme na budúci rok a už vopred
pozývame na poriadnu štýlovú párty všetky
deti kvetov!

Dana Trgiňová

Náš Letný denný tábor
bude v júli
Tohoročný jablonovský Letný denný tábor sa uskutoční posledný júlový týždeň,
teda od pondelka 25. do piatku 29. júla
2016. Tematicky bude zameraný na rôzne pohybové a kreatívne zručnosti, deti sa
budú môcť naučiť nové pohybové techniky
ako je napríklad parkouring alebo nové výtvarné techniky ako napríklad tlač z hĺbky.
Aj tento rok účastníci absolvujú celodenný výlet a na piatok sa ráta s obľúbenou
prespávanou nocou pri táboráku. Cena:
60,- EUR. Ak máte o tábor záujem, prihláste svoje dieťa čím skôr – osobne na Obec-
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nom úrade, alebo mailom na: starosta@
obecjablonove.sk. 
-OCU-

Letní táborníci v Jablonovom v roku 2014

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Vinárnička v Jablonovom
Reštaurácia u Melónka otvorila útulnú a štýlovú vináreň. Je určená na organizovanie
menších akcií, napr. rodinných osláv, priateľských alebo zamestnaneckých posedení.
Má kapacitu 18 osôb, priestory sú podľa
potreby vykurované. Uzavretá spoločnosť
môže popri dobrom jedle s obsluhou využiť
aj ochutnávku vín, ktorú vie zabezpečiť Ondrej Klamo.
Viac informácií záujemcom poskytne
Reštaurácia u Melónka na telefónnom čísle
0903 911 152.

-RED-

Cesty po zime tradične bývajú v zlom
stave. Vznikajú praskliny a výtlky, ktoré
si vyžadujú opravy. Na stav komunikácií v našej obci sme sa opýtali starostu
Ondreja Uhliarika.

Rešpektujme lesnú zver
Ku koloritu extravilánu našej obce neodmysliteľne patria stáda lesnej zveri, ktorá sa pohybuje na lúkach a v okolitých lesoch. Teraz na
jar privádza na svet svoje mláďatá. Na ich odchovanie potrebuje pokoj. Aj nás to ťahá viac
do prírody a často nám robia spoločnosť naši
psy. Práve v tomto čase by sme si mali uvedomiť, akú šarapatu môžeme spôsobiť. Náš
pes, nech je akokoľvek vycvičený, veľmi ťažko
odolá loveckému pudu, často sa rozbehne za
zverou a na povely nereaguje. Toto obdobie je

Výtlky na
našich cestách

zvlášť náročné pre gravidnú zver alebo mláďatá. Pes im svojím naháňaním zbytočne spôsobuje veľký nepokoj a stres, ktorý môže viesť
k ich úhynu. Majitelia psov by mali byť na jar
preto zvlášť ohľaduplní k obyvateľom lúk a lesov. Svojich psov by mali mať pod kontrolou.
Ak ich nedokážu odvolať na prvý povel, treba pri ich venčení radšej použiť dlhú vôdzku
a nenechávať ich behať na voľno. Pes za svoj
pud nemôže, zodpovednosť za prípadnú mŕtvu zver padá na hlavu jeho majiteľa. -RED-

Miernejšia zima nám nespôsobila väčšie
škody na cestných komunikáciách. Evidujeme niekoľko výtlkov či už na základe
podnetov od občanov, ale aj na základe
nášho vlastného prieskumu. V niektorých
lokalitách je namieste otázka: či výtlky
neponechať ako spomaľovací retardér,
pretože niektorí vodiči jazdia ako na pretekoch a nerešpektujú nič, ani dopravné
značky, ani chodcov a najmä deti, ktoré sa
pohybujú po našich cestách, keď idú do
alebo zo školy. A jediné, na čom im záleží,
je ich auto. Spomaliť ich prinúti len hrozba prerazenej pneumatiky na výtlku, čo je
smutné! Ale takto by sme trestali aj tých
ohľaduplných a poriadnych vodičov, a to
nie je spravodlivé.
Samozrejme, výtlky, ktoré sa aj napriek
menšej zimnej záťaži vytvorili, budeme opravovať, akonáhle nám to počasie
umožní. A bol by som rád, aby opravené výtlky „pretekári“ nebrali ako výzvu
na rýchlejšiu jazdu! Rešpektujme život
a zdravie!
-RED-

Lekárska pohotovosť
v Malackách
Malacky majú opäť lekársku pohotovosť
pre dospelých. Pôvodná lekárska služba
prvej pomoci prestala fungovať v decembri
minulého roka. Služby pohotovosti odvtedy zabezpečovala Nemocnica s poliklinikou v Malackách. Ako povedala hovorkyňa
Malaciek Ľubica Pilzová, licenciu na plnohodnotné poskytovanie pohotovosti udelil
Bratislavský samosprávny kraj akciovej
spoločnosti Nemocničná, ktorá prevádzkuje NsP v Malackách. Pohotovosť sa po-

skytuje v priestoroch malackej nemocnice
v pracovných dňoch od 16.00 hod. a počas
víkendov.
Pre pacientov na pohotovosti to znamená
komplexnú zdravotnú starostlivosť a vďaka službám Ústavnej pohotovostnej služby
v prípade vážnejších stavov aj diagnostiku
a prípadnú hospitalizáciu na jednom mieste.
V najbližších týždňoch by mohla byť podľa
Pilzovej spustená aj detská pohotovosť.
-TASR-
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Žobrácke koláče
Tieto koláče možno nemajú vábne meno. No faktom je, že ide o veľmi chutný, slaný
a voňavý pokrm, ktorého príprava vyjde veľmi lacno, je pomerne rýchla a nenáročná.
Prísady na jeho upečenie mávame väčšinou doma v komore alebo chladničke. Recept
sme získali od pani Emílie Michalíkovej z Jablonového.
Cesto:
• 1 kg hladkej múky
• 1 dcl oleja
• 1 kávová lyžica soli
• ½ l mlieka
• kocka droždia
• 1 polievková lyžica kryštálového cukru
• 1 – 2 uvarené zemiaky
• 1 vajce na potretie
• rascové alebo sezamové semienka
Plnka:
• kocka palmarínu, hery alebo masla
• 1 kávová lyžica soli
• 10 – 12 strúčikov cesnaku

Postup:
Z mlieka, droždia a cukru pripravíme kvások. Z múky, oleja, zemiakov, soli a kvásku vypracujeme cesto a necháme ho vykysnúť. Potom ho rozdelíme na dve časti,
každú rozvaľkáme a natrieme plnkou.
Zrolujeme, potrieme rozšľahaným vajcom
a posypeme rascou alebo sezamom. Z rolády vykrajujeme trojuholníčky, poukladáme
ich na plech ďalej od seba, lebo nakysnú.
Pečieme do zlata cca 25 minút pri 185 °C,
podľa rúry.
-RED-

Vydarená
spolupráca
občania – obec
Všímavý a pohotový občan nám pomohol
odhaliť jedného z „tvorcov“ čiernych skládok v našom chotári. Ihneď po nahlásení
podozrivej činnosti sme prišli na miesto
a zistili sme, že v lokalite pri bývalej melioračnej prečerpávacej stanici je dodávka plná
stavebného odpadu. S identifikáciou páchateľa nebol problém, keďže dodávka v rozmočenom teréne zapadla. A podľa evidenčného
čísla vozidla nebol problém zistiť majiteľa.
Trestom pre tohto „podnikateľa“ bolo to, že
musel vyčistiť celú lokalitu a na vlastné náklady zlikvidovať aj to, čo tam on nedoviezol.
Ďalej bol riešený príslušným policajným oddelením a bola mu uložená pokuta. Aj touto cestou chceme vyzvať občanov, aby nám
podobné prípady neváhali oznamovať. Čím
rýchlejšie sa k nám informácia dostane, tým
je väčšia pravdepodobnosť chytiť páchateľa.
Spoločným úsilím si takto zlepšíme životné
prostredie a vytlačíme bordelárov z nášho
chotára.
Ešte raz ďakujeme za všímavosť a spoluprácu.
-OcÚ-

Po upečení
rozvoniava domácnosť
cesnakom.

Cvičením ku zdraviu a psychickej pohode
S nikým nesúťažiť a nikomu nič nedokazovať, len posúvať hranice pohyblivosti a sily
vlastného tela. To je jeden z princípov jogy, ktorý sa stáva zaujímavým s pribúdajúcimi
rokmi a dlho žitým sedavým zamestnaním.
Chrbát a kĺby vekom strácajú elasticitu
a pohyblivosť a bez nich nedáme ani krok.
Venujme im pozornosť, ktorú si zaslúžia. Ak
sa neprinútite cvičiť doma, máte možnosť
priamo v Jablonovom pripojiť sa k tým, ktorí chcú zmeniť svoje telo, aby bolo pevnejšie, pohyblivejšie a nebolelo.
V pondelky a štvrtky o 20. predcvičuje
Gejza Zošťák a v piatky Evka Jamnická na ZŠ.
O cvičení, tí čo tam chodia, povedali: „Joga
zmenila môj život, cítim sa fyzicky aj psychicky lepšie. Moje telo je pevnejšie, prestal
ma bolieť chrbát, hlavne krčná chrbtica. Pre
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mňa to je hlavne rehabilitačné cvičenie. Je tu
dobrá partia, na ktorú sa teším a prináša mi
to do života psychické a fyzické uvoľnenie.”
A prečo cvičí jogu cvičiteľ Gejza: „Je to pre
mňa zmena celého životného štýlu, od zmeny stravy, etických hodnôt, postoja k ľuďom
a k celej prírode.”
Nemusíte cvičiť práve jogu, ale skúste si
pridať k denným zvykom aj pohyb, pri ktorom sa vaše telo pohybuje inak ako počas
zvyšku dňa a hľadajte jeho limity a potom
možnosti, ako ich posunúť o kúsok ďalej.
Keď sa to podarí, zažijete pocity, o ktorých
sa vám ani nesnívalo.
Venujte svojmu telu pozornosť a ono vám
bude s láskou slúžiť.
JB

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Boj so slimákmi
Bezulitné slimáky v záhrade či slizáky, jednoducho veľkí nepriatelia každého záhradkára, vedia znechutiť prácu v záhrade. Zožerú všetko, čo sa dá. Neraz po nich ostane
len sliz a obhryzené stopky. Najviac ich je po daždi, kedy sa človek len čuduje, odkiaľ
sa ich také množstvo vôbec mohlo vyhrabať. Existuje mnoho rád, ako sa ich zbaviť. Kto
uprednostňuje chémiu a drží sa hesla účel svätí prostriedky, v predajniach si nájde dosť
účinných zbraní. Ak niekomu záleží na tom, aby si vypestoval domácu zeleninu bez chemických prímesí, aby nepriotrávil svojho psa, mačku či ježka v záhrade, môže využiť
mechanické pasce alebo biologické zbrane. Ich účinok je zdĺhavejší, no neporovnateľne
šetrnejší.

meter veľké organizmy. Ich larvy potrebujú
na dokončenie svojho vývoja telo slimáka,
preto ich aktívne vyhľadávajú a napádajú.
Slimák po troch až piatich dňoch prestane
žrať a oni ho nakoniec usmrtia. Potom sa
ďalej rozmnožujú a likvidujú ďalšie slimáky,
kým všetky nevykynožia. Hlístice nenapádajú ani zeleninu, ani ovocie, preto ich možno
konzumovať bez obáv. Nemajú vedľajšie
účinky a neohrozujú zdravé prostredí ani
žiadne iné živé tvory okrem slimákov. Hlístice sa predávajú vo forme prášku, ten sa rozrobí s vodou a poleje sa záhrada. Cenovo nie
sú najlacnejšie, no sú prirodzeným nepriateľom slimákov.

Kačice „Indický bežec“

Ferramol

Záhradkárske relácie pravidelne inzerujú
prípravok Ferramol. Je založený na fosforečnane železitom, ktorý sa prirodzene nachádza v pôde. Táto látka sa bežne využíva
aj v potravinárstve. Pre slimáky je vábivý
a zároveň jedovatý. Predáva sa vo forme
bledomodrých granúl a treba ho nasypať
okolo rastlín, rozsypať po trávniku alebo po
kvetinovom záhone. Slizák sa nažerie, zalezie pod zem, tam zomrie a rozloží sa na prirodzenú pôdnu zložku, takže v budúcnosti
bude v záhrade konečne užitočný ako hnojivo. Dážď granulám neškodí, vo vlhku totiž
napučia a pre pažravé slimáky sú ešte lákavejšie. Odradiť môže to, že tento prípravok
sa u nás dá kúpiť zatiaľ viac-menej len pod
pultom v niektorých predajniach, dá sa však
objednať z českých a moravských internetových obchodov. Nie je práve najlacnejší, no
je to skutočne osvedčený spôsob likvidácie,
po ktorého použití sa v záhrade slizáky neobjavili. Nie je nebezpečný pre psy, ježkov,
dážďovky, včely, vtáky a iné zvieratá žijúce
v záhrade.

Slizniak

Mechanické pasce

Slizáky majú radi pivo. Stačí urobiť otvory
do plastovej fľaše alebo inej nádobky, rovnako je možné použiť vydlabaný melón alebo
niečo podobné, naliať doň pivo a oni sa sem
za noc doplazia. Po požití alkoholu síce nevyspevujú celú noc, no ráno sa v pive povaľujú
bez známok života. Táto mechanická pasca
je účelná, keď je slizákov málo. Ale ak ich je
veľa, je trochu nepraktická. Vyžaduje si častú
kontrolu pascí, časté dolievanie piva a navyše v prípade horúceho počasia sa slimáky
v pive rozkladajú a záhradou sa šíri veľký
smrad. Medzi ďalšie mechanické pasce patrí
aj sypanie rozdrvených vajcových škrupín
alebo pilín medzi zeleninu. Tu však treba
myslieť na to, že jeden slimák vyrobí cestičku pomedzi piliny a ostatné sa tak pohodlne
dostanú k vašej zelenine. Tento spôsob sa mi
neosvedčil.

Hlístice

V predajniach sa dá kúpiť účinná biologická
zbraň – hlístice, teda mikroskopické asi mili-

Indický bežec

Ďalším prirodzeným nepriateľom slizákov
je druh mäsožravej kačice nazvaný indický
bežec. Stačí ju vypustiť do záhrady, ona sa
nažerie a vy nemáte problém s obhryzenou
a oslizenou úrodou. Pri tom kačice neničia
záhradu, kvetiny, kríky ani stromy. Niekde
fungujú aj požičovne indických bežcov. Jed-

na kačica vyzbiera denne priemerne 80 dkg
slizákov. V Nemecku ich údajne využívajú na
hubenie hmyzu a slizákov na cintorínoch.
Chovateľom popri pomoci v záhrade znáša
aj vajcia.
-rog-
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