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ROZHOVOR

Nové lekárske služby
Od septembra 2016 ordináciu všeobecného lekára v Jablonovom vedie MUDr. Michal
Patočka. Porozprávali sme sa s ním o praktických záležitostiach, o viacerých novinkách
a o nadštandardných službách, ktoré pripravil a pripravuje pre svojich pacientov.

MUDr. Michal Patočka

• Ako ste sa dostali do Jablonového?
– Nie som rodený Jablonák, pochádzam
z Bratislavy a sem sme sa s rodinou prisťahovali. Inšpirovali ma svokrovci, ktorí tu bývajú už 15 rokov a nám to tu akosi prirástlo
k srdcu a už sme sa zabývali. Rád si chodím
so psom zabehať po lese a po prírode, ktorá
tu je prekrásna.

• Prečo ste sa rozhodli pre všeobecnú ambulanciu v Jablonovom?
– Neuveríte, ale môj prvotný zámer bol
orientovaný na pediatriu, neskôr na chirurgiu, v ktorej som pôsobil vyše 4 roky. Istý
čas som pracoval v nemocnici v Hodoníne,
v Bratislave u Milosrdných bratov a v Malackách. No napokon, aj so zreteľom na rodinu,
som sa rozhodol radšej pre vlastnú ambulanciu v mieste môjho bydliska. Už dávnejšie
som zisťoval, či by nebola možnosť pôsobiť
v ordinácii v Jablonovom. Napokon zhodou
okolností sa mi môj zámer aj podaril.
• Ako funguje vaša ambulancia?
– V Jablonovom ordinujem dva dni v týždni
(utorok a štvrtok). Ostatné dni ordinujem
na Šulekovej ulici v Bratislave na Palisádach
alebo v Devínskej Novej Vsi pri Volkswagene.

Ak by ma pacient potreboval vyhľadať mimo
ordinačných hodín tunajšej ambulancie,
napr. v akútnych prípadoch, vždy je potrebné, aby mi predtým zavolal, číslo je pre obyvateľov dostupné. Objednávanie na čas na
základné ošetrenie zatiaľ neexistuje, je to zo
zákona momentálne nemožné. Ale som flexibilný a viem sa s pacientmi dohodnúť. V našej zdravotnej starostlivosti poskytujeme
riadne základné ošetrenie. V štádiu riešenia
je služba objednávania receptov. Chcel by
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som, aby si pacienti zvykli na túto možnosť.
Je zbytočné, aby hodiny čakali v čakárni len
na vypísanie receptu. Je to služba hlavne pre
starších ľudí a ľudí časovo zaneprázdnených.
Objednávku receptu možno vybaviť telefonicky, sms alebo mailom. Plánujeme zriadiť
pred obecným úradom schránku, do ktorej
pacienti budú môcť vhadzovať svoju objednávku. Tí, ktorí pravidelne užívajú lieky,
si ich tak budú môcť naraz objednať toľko,
koľko potrebujú napr. na 3 mesiace. Aspoň
raz za pol roka však musím pacienta vidieť
osobne, aby som nepísal lieky fantómovi.
Objednané lieky by sa vydávali v piatky od
16. do 17. hodiny. Ak by išlo o imobilných
pacientov a podobne, som ochotný po dohovore doručiť im recepty domov. Všetko je
vecou dohody, myslím, že viem byť ústretový, avšak v rámci mojich časových možností.

• Vo vašom letáčiku, ktorý dostali naše
domácnosti a ktorý uverejňujeme v novinách, uvádzate okrem štandardných služieb aj viacero noviniek.
– V čom sme inovatívni, tak to je interné
predoperačné vyšetrenie, ktoré môžeme
spraviť priamo v ambulancii. Máme tu EKG
prístroj a prístroj na meranie CRP – zápalového markera, ktorý nám hneď napovie,
či je lepšie liečiť pacienta antibiotikami,
alebo vieme zvoliť šetrnejší postup. Máme
aj kvalitný močový analyzátor v prípade
močových ťažkostí. Perspektívnym plánom
je poskytovanie neurologického vyšetrenia.
Po doriešení organizačných vecí sa v tejto
ambulancii budem striedať s neurológmi,
ktorí budú mať svoje pravidelné ordinačné hodiny. Tento plán je od budúceho roka,
uvidíme, ako sa nám to podarí. Novinkou je
aj domáci lekár, teda služba, keď ošetrenie
prebieha u pacienta doma. Ľudia, ktorí sú
imobilní, pripútaní na lôžko alebo potrebujú
akútne ošetrenie, môžu za poplatok využiť
túto službu. Moje telefónne číslo aj mailová
adresa je verejne známa. Ak mi pacient zavolá a telefón nedvihnem, zvyknem zavolať
nazad. Verím, že pacienti budú rešpektovať
aj moje súkromie a nebudú to zneužívať tí,
ktorí sa môžu dostaviť do ambulancie.
• Medzi vaše nadštandardné služby patrí
aj čínska medicína.
– Absolvoval som štyri a pol ročné štúdium
čínskej medicíny v Prahe, kde pod vedením
Pokračovanie na str. 3
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OCÚ INFORMUJE

Anketa Osobnosť roka 2016
Starosta obce vyhlasuje 5. ročník ankety
Osobnosť roka. Obyvatelia Jablonového
môžu nominovať osobnosť, ktorá sa podľa
nich výrazne pričinila o rozvoj obce, obohatila náš kultúrny, športový či spoločenský život.
Svoje tipy môžete vhodiť do poštovej schrán-

ky Jablonovských novín, priniesť osobne na
Obecný úrad, alebo poslať mailom na adresu
starosta@obecjablonove.sk do 30. novembra
2016. Plaketa bude víťazovi tohoročného
hlasovania odovzdaná na Súsedských vianočných trhoch v decembri.
-RED-

Uznesenie z 12. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 12. 9. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 196/09/16 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 198/09/16 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 199/09/16 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Stanislav Tesárik 	
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 200/09/16 – znenie zápisnice
z 11. zasadnutia OZ dňa 27.06.2016
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 201/09/16 – kúpnu zmluvu
s p. Gabrielom Balejčíkom, rod. Balejčík, nar.
25. 08. 1961, trvale bytom 900 54 Jablonové
58, SR a manželkou Simonou Balejčíkovou,
rod. Gudernová, nar. 18. 11. 1967, trvale bytom 900 54 Jablonové 58, SR na predaj obecných pozemkov vedených na LV č. 628 ako
parcely registra „C“ označené:
– parc. č. 15216/20, zastavané plochy a nádvoria – 67 m2,
– parc. č. 15216/184, zastavané plochy a nádvoria – 13 m2,
– parc. č. 15216/188, zastavané plochy a nádvoria – 598 m2,
– parc. č. 15216/201, zastavané plochy a nádvoria – 868 m2,
a pozemky menené GP č. 4761097258/2016 označené:
– parc. č. 15216/59, zastavané plochy a nádvoria – 475 m2,
– parc. č. 15216/185, zastavané plochy a nádvoria – 145 m2,
– parc. č. 15216/221, zastavané plochy a nádvoria – 524 m2,
– parc. č. 15216/223, zastavané plochy a nádvoria – 1875 m2,
ktoré sú v celosti (1/1) predmetom kúpnej
zmluvy,
t. j. spolu 4 565 m2, za cenu 5,50 EUR/m2, t.j.
spolu 25.107,50 EUR, slovom: dvadsaťpäťtisícjednostosedem 50/100 euro, pričom sa
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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 pozemku
zastavaného stavbami vo vlastníctve kupujúcich, vrátane priľahlých plôch, ktoré svojim
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný
celok so stavbami, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy 	 Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 205/09/16 – interpelácie
poslancov
C) Určuje
Uznesenie č. 197/09/16 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú.
D) Konštatuje
Uznesenie č. 204/09/16 – 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. 146/02/16, 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: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
E) Poveruje
Uznesenie č. 203/09/16 – starostu obce
predložiť kúpnu zmluvu spoločnosti DOMOSTAV, s.r.o. na odkúpenie časti pozemku parc.
č. 10 za cenu, za ktorú bol tento pozemok
odpredaný v roku 2009 t. j. 38 EUR/m2 plus
DPH.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 206/09/16 – komisiu finančnú a investičnú vyzvať spoločnosť TESLUX
Consulting s.r.o., Ferienčíkova 18, 811 08
Bratislava na predloženie návrhu zmluvy
a garanciu na spotrebu energie.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
F) Ruší
Uznesenie č. 202/09/16 – ruší uznesenie
č. 96/09/15 vypracovanie projektu na „kúpu
fekálneho vozidla“, do vybudovania vlastnej
čistiarne odpadových vôd.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

Kanalizácia
Určite ste zaregistrovali alebo počuli o výstavbe kanalizácie na dolnom konci pri
stanici. Keďže ste prostredníctvom svojich
poslancov žiadali presnejšie informácie,
dovoľte mi priblížiť pár plánov o výstavbe
toľko potrebnej kanalizácie.
Na tento rok sme získali dotáciu zo štátneho envirofondu. Jedná sa o výstavbu 400 m
časti hlavnej trasy s dvanástimi šachtami
s náročným prechodom cez železničnú trať
a trasovaním v miestnej komunikácii, vrátane odbočiek pre budúce domové prípojky,
ktoré boli osádzané podľa požiadaviek obyvateľov. Budúci rok by sme chceli potiahnuť
časť trasy tak, aby sa mohla napojiť škola
a zariadenie Seniorville. Dôvodom takéhoto riešenia je napojenie čo najviac „objemu
splaškov“ na čo najkratšom úseku, aby sme
mohli následne postaviť a sprevádzkovať
čistiareň odpadových vôd. Ak sa nám toto
podarí, tak v horizonte 3 rokov budeme
môcť pristúpiť k zvážaniu žúmp do vlastnej
čistiarne vlastným fekálom, čo, snáď, prinesie lacnejší vývoz splaškov a menej špekulácií s nelegálnym vypúšťaním žúmp do
záhrad a potoka. Samozrejme, naďalej krok
za krokom budeme postupne dobudovávať
kanalizáciu v celej obci. Dĺžka jednotlivých
„krokov“ bude však závisieť od získaných
cudzích zdrojov, bez ktorých sa vzhľadom
na finančnú náročnosť výstavby kanalizácie
nepohneme.
-OU-

ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
čínskych lektorov prebiehala komplexná
výučba piatich „zručností“ (akupunktúra,
bylinková terapia, špecializované cvičenia,
masáže a dietológia). Bežná medicína nepokrýva všetky terapeutické oblasti, ktoré
trápia človeka po celý život a klasické lieky
mu nemusia vždy zabrať, poprípade sa pacient môže pasovať s množstvom nežiaducich účinkov. Na ovplyvnenie práve takýchto
problémov sa ukázala tradičná čínska medicína ako vcelku spoľahlivá. S ambulanciou
mám plány aj v tomto smere. Na budúci
rok by som si rád prenajal ďalšie priestory
v budove kultúrneho domu a služby rozšíril
o viacero odvetví, ktoré tu ľudia potrebujú,
napr. o špecializovaných pracovníkov či rehabilitačné služby. Keďže som zatiaľ limitovaný kapacitou, vykonávam momentálne
len akupunktúru, a to na objednanie u mňa
v ambulancii.

• Ako je to s poplatkami?
– Rád by som vyvrátil niektoré mystifikácie
ohľadne spoplatnených služieb, s ktorými
som sa stretol. Za bežné vyšetrenie sa neplatí, a to ani v ordinačných hodinách, kedy
sa vydávajú objednané recepty. Takisto sa

neplatí za interné predoperačné vyšetrenie,
je hradené poisťovňou, ani za preventívne
prehliadky, ktoré rovnako uhrádza poisťovňa, takže toto ľudí od ich absolvovania neodradí. Bezplatné je aj EKG. No pacient si ho
platí sám v prípade, ak nemá zdravotné ťažkosti, ale potrebuje ho na vyžiadanie, napr.
pre internistu. Platí sa však za využitie CRP
prístroja a močového analyzátora 5 €. Ďalej
sú spoplatnené nadštandardné služby, teda
infúzie v ambulancii, služba domáci lekár
a úkony čínskej medicíny. Na tieto výkony
je nutné sa objednať. Za injekcie do svalu sa
neplatí, ale obstreky sú spoplatnené sumou
2 €. Poprosím tiež pacientov o dodržiavanie
ordinačných hodín. Môže sa občas stať, že
v dôsledku dlhšieho čakania nestihneme vy-

baviť pacientov v ordinačných hodinách, predovšetkým v utorky poobedia a pacient sa
dostane na rad až po skončení ordinačných
hodín. V takomto prípade ho ošetríme, samozrejme, zadarmo, i keď je tento čas vyhradený zväčša pre pacientov, ktorí sú objednaní
na nadštandardné služby. Avšak veľmi nerád
by som v ambulancii ponocoval hlavne utorky poobedia. Vo štvrtky po skončení ordinácie v Jablonovom pokračujem ordináciou
v Bratislave a tým pádom nie som ochotný
prečkávať v ambulancii dlhšie, než je ordinačná doba. Aj v potravinách a na pošte ľudia dodržiavajú úradné hodiny, preto prosím
o rešpektovanie tohto práva aj v ambulancii.

• Ako má postupovať pacient, ktorý by
chcel prejsť do vašej zdravotnej starostlivosti?
– Treba sa so mnou skontaktovať. Vypíšem
žiadosť o zaslanie pacientovej zdravotnej dokumentácie pre predchádzajúceho
všeobecného lekára. On má zo zákona povinnosť doručiť mi ju ako novému ošetrujúcemu lekárovi. Niekedy si však lekári na
vyradenie z ich evidencie vyžadujú osobnú
účasť pacienta. Je to individuálne.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.

[3]

JABLONOVSKÉ OKIENKO
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KALENDÁR

So Ne

21. – 24. október
21. – 23. október
26. október

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne

Divadelné predstavenie pre dôchodcov v SND (Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch), o 19,00.

29. október

Zber plastového odpadu, ráno treba vyložiť zaviazané vrecia s odpadom na ulicu

10. november
11. november

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva, organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové, informácie poskytne
jej predseda P. Pavlíček na čísle 0902 199 924

20. november
25. november

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne

25. november

Zber skla

Hubertova koštovka – ochutnávka vín a špecialít z diviny, organizujme mieste Poľovnícke združenie

4. november
17. november

Lampiónový sprievod, o 16,30, organizuje Rodinný klub

Koniec novembra

9. december
10. december
14. december
December
December

Podhorská výstava zvierat
Zber skla

28. október

26. november

Zber veľkoobjemného odpadu, 21. 10. v piatok bude pristavených
6 ks 7 m3 kontajnerov, 24. 10. v pondelok sa vykoná odvoz a likvidácia odpadu

Zber papiera a kartónu, ktorý obec zabezpečuje od minulého mesiaca v spolupráci s firmou Tekos, presný termín bude oznámený
na web stránke obce, úradnej tabuli, službou sms-info a vyhlásený
v miestnom rozhlase.
Športová zábava

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Súsedské vianočné trhy, rozsvietenie vianočného stromčeka

Zber plastového odpadu, ráno treba vyložiť zaviazané vrecia s odpadom na ulicu
Strigônska škôlka, organizuje Rodinný klub

Kŕmenie zvierat v lese, organizuje Rodinný klub

Hubertova koštovka
– II. ročník
Poľovnícke združenie Jablonové pozýva dňa 4. 11. 2016 o 19:00 h
na

ochutnávku vína a špecialít poľovníckej kuchyne,
ktorá sa bude konať v sále Kultúrneho domu.
•
Vo vstupnom príspevku 20, EUR je voľná degustácia vína a poľovníckych špecialít.
•
Na počúvanie bude hrať country kapela BUKATO.
•
V rámci sprievodného programu bude prehliadka poľovníckych trofejí,
dražba diviny a súťaž o najlepšie víno koštovky.
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MŠ A ZŠ INFORMUJE

Nový
škôlkarsky rok

Ani sme sa nenazdali a je tu zasa. Kto? Predsa nový školský rok. Je to čas, ktorý sa každoročne opakuje, ale vždy je obohatený o rôzne zmeny. V tomto školskom roku sú zmeny
nielen v detskom kolektíve so 14 novými
deťmi, z toho 9 v prvej a 5 v druhej triede,
ale i v pracovnom kolektíve s novou pani učiteľkou Ivetou Mackovičovou, ktorá pracuje
v 1. triede MŠ.
V tomto školskom roku 5. septembra 2016
do materskej školy nastúpilo 43 detí. V 1.
triede 20 detí, z toho 5 „Lienok“ (vo veku od
4 do 4,5 roka) a 15 „Žabiek“ (vo veku od 3
do 4 rokov). Do druhej triedy nastúpilo 23
detí, z toho 7 „Lienok“ (vo veku od 4,5 do
5 rokov) a 16 „Včielok“ (vo veku od 5 do 6
rokov, z toho dve deti z odloženou povinnou
školskou dochádzkou).
Prvé septembrové rána boli zo začiatku
ťažké, ako pre uplakané deti, tak i pre rodičov. No úspešne sme prekonali tieto prekážky a do materskej školy chodia už len
usmiate detičky. A tie zriedkavé tajné slzičky
sú stále odpustiteľné, veď je len september
a úsmev pani učiteľky, láskavé pohladenie
a objatie dieťaťa no a sľub, že jeho mamička
za chvíľu príde, vráti dieťaťu úsmev do tváričky.
Počas školského roka 2016/2017 sa vo
výchovno-vzdelávacej činnosti deťom 1.
triedy venuje učiteľka Iveta Mackovičová
a Kvetoslava Rusnáková – riaditeľka MŠ.
V 2. triede sa deťom venujú učiteľka Eva
Haramiová a Mgr. Miroslava Mazúrová.
Čistotu a poriadok zabezpečuje pani školníčka Oľga Pössová. O bohatý jedálny lístok sa
starajú vedúca školskej jedálne Pavla Durecová a pani kuchárky Oľga Fuksová a Ľubica Vinceková.
-Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

Čo čaká škôlkarov
v októbri
• „Animoterapia“ s poníkmi
• „JABLKOVÉ HODOVANIE“
• divadelné predstavenie – „FIDLIKANTI“
• „Stretnutie so starými rodičmi“
• Každý utorok a stredu – Anglický jazyk
– 2 skupiny
• Každú stredu – Výtvarná výchova
– predškoláci
• Každý piatok – Tanečný krúžok
     – v Kultúrnom dome Jablonové
-Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Plán rozšírenia materskej školy
Posledné roky sledujeme trend, ktorý nás priviedol k nutnosti rozšírenia kapacity materskej školy. Jednak sa k nám sťahujú prevažne mladé rodiny, ktoré rozširujú rady domácich rodín. Štát už dlhšiu dobu (od začiatku roka 2016) avizuje výzvu na projekty rozšírenia kapacít materských škôl prostredníctvom eurofondov. Obec, aby bola pripravená
okamžite reagovať na túto výzvu, má pripravené riešenie rozšírenia kapacity materskej
školy. Architekt vybraný procesom verejného obstarávania už absolvoval niekoľko konzultácií s našimi pedagógmi, úradom verejného zdravotníctva (hygienou) a riadiacim
orgánom pre príslušný operačný program. Z týchto informácií a najmä z našich požiadaviek a možností vzišla štúdia, ktorú Vám týmto predstavujeme.
Projekt počíta s komplexnou prestavbou
terajšej časti budovy, v ktorej je malá trieda
materskej školy a dostavbou novej časti. Výsledkom prestavby by mala byť komplexná
rekonštrukcia existujúcej malej triedy vrátane šatní a toaliet. Dostavba by mala vytvoriť
dve nové spálne, dve nové herne, dve denné
miestnosti pre pedagógov, jednu novú pohy-

bovú miestnosť, nové šatne, toalety, rozšírenie jedálne a rekonštrukciu školského dvora
vrátane hracích prvkov. Kapacita by sa mala
rozšíriť o dve triedy, čiže o 40 miest.
Projektovaný rozpočet je v sume cca
360.000 EUR. Je zrejmé, že z vlastných zdrojov obce by sme celú rekonštrukciu nezafinancovali. Najlacnejším variantom sú zdroje

z európskych fondov, ktoré majú svoje pravidlá a špecifiká. Náš projekt bude v konkurencii ostatných obcí, ale najmä mestských
častí Bratislavy, pretože našu obec zaradili
už do mestského rozvoja Bratislavy. Toto nás
dosť znevýhodňuje, najmä ak sa budú brať do
úvahy počty odmietnutých žiadostí o prijatie
do MŠ, ktorých majú mestské časti niekoľkonásobne viac než obce. Ak by sme boli v poradí, ktoré nebude financovateľné vzhľadom na
obmedzenú sumu vyčlenenú na rozširovanie
kapacít MŠ, tak druhým variantom financovania bude bankový úver, ktorý by bol pre obec
finančne náročnejší, ale na druhej strane bez
mnohokrát obmedzujúcich podmienok užívania novej nehnuteľnosti. Najprv sa však pokúsime získať lacnejšie zdroje z eurofondov. Či
úver alebo eurofondy, škôlku rozšíriť chceme
a musíme, ide o vklad do našich detí – budúcnosti Jablonového.
-OU-

Interaktívna tabuľa

Animoterapia

Milým prekvapením pre deti 2. triedy bola
v septembri interaktívna tabuľa, ktorá sa
stala súčasťou edukačného procesu.
Prácou s IT rozširujeme u detí schopnosť
rozvíjať matematické a digitálne technológie, predčitateľskú gramotnosť, pozornosť,

Aj v tomto školskom roku sa naša MŠ zapojila do projektu „Koníky pre materskú školu
– animoterapia“, v rámci ktorého priamo do
MŠ prichádzajú poníky. Deti majú možnosť
jazdiť a zacvičiť si na poníkoch – držanie
rovnováhy. Po jazde môžu pohladiť poníka
a nakŕmiť ho jabĺčkom alebo mrkvičkou,
ktorú si prinesú z domu.
U našich malých detí, ktoré prišli v septembri do MŠ, mali poníky veľký úspech.
Na druhý deň, keď sme sa pripravovali na
pobyt vonku, všetci rozprávali: „Vonku budú
poníky a budeme zasa na nich jazdiť.“ Animoterapia má pozitívny vplyv na vývin dieťaťa
po telesnej a psychickej stránke a práve preto pokračujeme s našimi detičkami v tomto
projekte.
-Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

kreativitu, vnímanie či výtvarný prejav. Výučba prebieha hravou formou prostredníctvom programov. Pre deti sú „hry“ s IT zaujímavé, zábavné, ale hlavne je to pre ne niečo
nové.

-Mgr. Miroslava Mazúrová-
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ZŠ informuje
V tomto školskom roku našu školu navštevuje 45 žiakov (22 chlapcov a 23 dievčat). Naša
škola je trojtriedna:
1. trieda – 1. ročník – 14 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Viera Tarová,
2. trieda – 2. a 3. ročník – 22 žiakov, triedny
učiteľ Mgr. Pavol Škoda,
3. trieda – 4. ročník – 9 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Barbara Tesariková.
Školský klub detí (ŠKD) navštevuje 31 žiakov, vychovávateľkou je Eva Orthová.
Náboženskú výchovu, ako povinno-voliteľný predmet navštevuje 30 žiakov a vyučuje ju Mgr. Milan Naď. Ostatní žiaci navštevujú etickú výchovu, ktorú vyučuje Mg. Viera
Tarová.
O čistou a poriadok sa stará Barbora Gorčíková.
V tomto školskom roku môžu žiaci navštevovať rôzne záujmové útvary, viď. tabuľka.
Výbor rodičov pracuje v tomto zložení:
Predseda: Alena Kostková
Podpredseda: Eva Orthová
Pokladník: Lucia Kročáková
Triedni dôverníci: 1. ročník – Zdenka Vidová;
2. ročník – Denisa Smreková; 3. ročník – Marta Adámková; 4. ročník – Gabriela Kučinská
Členovia: Katarína Kimličková, Jana Brennerová, Martina Ondrovičová, Martina Masopustová, Michaela Motyčková, Katarína
Cinkaničová, Zuzana Ferenczová
Rada školy pri ZŠ Jablonové má týchto členov:
Predseda: Martina Ondrovičová
Podpredseda: Hana Pernecká
Členovia: Viera Tarová, Barbora Gorčíková,
Marian Tóth.
Ďalšie informácie o škole nájdete na stránke
www.zajablonove.edu.sk.
-Pavol Škoda-

Prehľad záujmových aktivít
v školskom roku 2016/2017
Deň

Názov

Pondelok NEJ – 3. ročník

Utorok

Piatok

13.00

13.30

17.30

Folklór

KD Jablonové

17.30

18.30

Švihadlo

ZŠ Jablonové

15.00

16.30

Futbal – mladší  žiaci (nar. po 1. 1. 2004)

Futbalové ihrisko
Futbalové ihrisko

17.00
17.00

18.00
18.00

ANJ – 1. ročník

ZŠ Jablonové

14.00

Výtvarná výchova

ZŠ Jablonové

14.00

NINJUTSU

ZŠ Jablonové

16.00

17.30

Futbal – prípravka (nar. po 1. 1. 2006)

Futbalové ihrisko

17.00

18.00

NEJ – 4. ročník

Mažoretky

ZŠ Jablonové
Futbalové ihrisko

ZŠ Jablonové

13.00
17.00

15.00

14.30

13.30
18.00

16.30

ANJ – 2. ročník

ZŠ Jablonové

14.00

14.30

Futbal – mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2004)

Futbalové ihrisko

17.00

18.00

Pohybový krúžok

Moderné tance – Sabačová

Tanečný krúžok – Bujna

Vo štvrtok 22. septembra 2016 sme si trošku oddýchli od učenia – mučenia a spravili
sme si výlet do Malaciek, kde sme v rámci 9. ročníka divadelného festivalu Zejdeme se
na Hambálku navštívili predstavenie O múdrom Kokoškovi a nazreli i do tajov záhrobia
v malackých kryptách.
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Do

16.00

ZŠ Jablonové

ZŠ Jablonové

KD Jablonové

Zažili sme zábavu, ale aj štipku strachu

V Kultúrnom domčeku Malacky nám svoje
majstrovské umenie predviedli skvelí herci
zo Starého divadla Karola Spišáka z Nitry. Ich
predstavenie bolo plné zábavy, napätia, ale
predovšetkým poučenia. Kokoška bol veľmi
múdry kohút, ktorý svojej gazdinej múdro
radil ako zbohatnúť, aby sa vyhol gazdininej
krutosti. Gazdinej sa však málilo a chcela stále
viac a viac, až nakoniec prišla o všetko a neostalo jej nič. Takýmto šikovným a zároveň
zábavným spôsobom si mohli deti uvedomiť
ľudskú nenásytnosť, ale i silu priateľstva.

Od

ZŠ Jablonové

Futbal – mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2004)

Štvrtok

ZŠ Jablonové

Trvanie

NINJUTSU

Futbal – prípravka (nar. po 1. 1. 2006)

Streda

Miesto konania

V tento deň sme si neužili len kus zábavy, ale
i trošku strachu. Naša cesta z divadla viedla do
krýpt pod malackým Kostolom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, kde sme mohli cítiť
chladivý dych záhrobia a tichej spoločnosti
mŕtvych. Nevieme, či to bolo schválne, alebo
sme mali to „šťastie“, že v kryptách nesvietilo
svetlo. Niektoré decká sa nás držali ako kliešte
a pre niektoré to bol ten pravý adrenalínový
zážitok. Zvládli sme to však všetci a von sme
vyšli s úsmevom na tvárach.
-Za kolektív ZŠ Barbara Tesariková-

15.00

17.00

16.30

16.30

18.00

17.30

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Biela pastelka
Viete, čo je BIELA PASTELKA? Nie je to len obyčajná biela pastelka, ktorou deti kreslia.
No je to aj verejná zbierka, ktorej výnos je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým
postihnutím.
A práve takúto verejnú zbierku sme zorganizovali pod vedením Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (so sídlom Sekulská
1, Bratislava) aj u nás v Jablonovom dňa 23.
septembra s našimi školákmi, keď sme sa
vybrali vítať Pani Jeseň. Naši žiaci boli krásni, farební v oranžovo-červeno-hnedom šate
ako jesenné lístie. Takto s úsmevom sme sa

prihovárali náhodne k okoloidúcim občanom
a vysvetlili im, že aj takouto formou sa dá nevidiacim pomôcť. Sme hrdí na našich občanov, ktorí boli naozaj milí a štedrí (vyzbierali
sme 97 eur za 1 hodinu). Kto prispel, tak na
znak vďaky dostal spinku – Bielu pastelku.
Týmto ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli
na dobrú vec, pretože výnos zbierky bude po-

užitý na vykonávanie sociálnej rehabilitácie,
na podporu aktivizácie občanov so zrakovým
postihnutím a rozvoj spolkovej činnosti, na
financovanie aktivít na zvyšovanie kvality života a na podporu programov pre nevidiacich
a ťažko zrakovo postihnutých občanov.
Ešte raz veľká VĎAKA za nevidiacich.
-Za kolektív ZŠ Viera Tarová-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Medzinárodná výstava hrvoliakov
Naša obec je u európskych chovateľov miestom, kam sa radi vracajú. Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Jablonovom má v rámci chovateľského pôsobenia
veľmi dobré meno.
V roku 2015 sme zorganizovali po prvýkrát medzinárodné stretnutie chovateľov
holubov veľkých hrvoliakov, na ktorom sa
zúčastnilo 62 vyznávačov tohto plemena
z piatich európskych štátov. Na ukážku, na
predaj alebo na výmenu doniesli asi 120 ks
holubov. Naša krásna obec a jej okolie týchto chovateľov natoľko zaujalo, že i v tomto
roku nás medzinárodné združenie požiadalo
o zorganizovanie ďalšieho, v poradí už štvrtého ročníka Letného stretnutia chovateľov
veľkých hrvoliakov pod hlavičkou Jablonovských chovateľov.
Konalo sa v sobotu 10. septembra 2016 na
našom hornom futbalovom ihrisku za účasti
chovateľov z Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska a našich slovenských chovateľov. Mená
ako Karl Zausinger z Nemecka alebo Franz
Sator z Rakúska sú v chovateľskom svete už

dlhé roky uznávanými osobnosťami. Týchto pánov sprevádzali aj ich manželky. Na
stretnutí sa zúčastnilo približne 55 chovateľov a vystavených bolo okolo 90 ks holubov.
Zároveň prebehla spoločná schôdza českého
a slovenského klubu, kde sa rozhodlo, že
špeciálna výstava sa bude konať na Morave,
a to v meste Litovel. Nakoľko chov holubov
je veľmi náročný a musí sa dodržiavať prísny zdravotný postup, pozvali sme odborníka
na rozličné choroby MVDr. Miloša Struhára, ktorý svojou prednáškou obohatil toto
stretnutie. Odpovedal na množstvo otázok
a všetci prítomní prejavili veľké uznanie jeho
neskutočným vedomostiam. Po obede do 17.
hod. prebiehali debaty zúčastnených medzi
sebou pri pive, kávičke a sem-tam i pri pol
deci, aby nevyschlo v hrdle. Máme radosť, že
všetci po ukončení odchádzali s úsmevom

Rakúsky chovateľ Franz Sator s manželkou

Nemecký chovateľ Karl Zausinger s manželkou

a veľmi spokojní. Teší nás dobre vykonaná
a zvládnutá akcia, ako aj to, že sme opätovne
prispeli k dobrému menu obce a našej organizácie, ktorá sa rovnako ako minulý rok
bude spomínať vo všetkých chovateľských
časopisoch.
-Pavel Pavlíček, predseda ZO SZCH
a člen klubu VH a organizátor podujatia

Vystavené hrvoliaky
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Roky lásky a starostlivosti o ľudí
s alzheimerovou chorobou pribúdajú
Alzheimerova choroba prichádza nečakane a bez správnej liečby je jej progres veľmi
rýchly. Nečakajte, kým prekvapí vášho príbuzného a ťažko zasiahne celú vašu rodinu.
V Alzheimer Home Avalon vám podáme pomocnú ruku.

Alzheimerova choroba sa, žiaľ, vyliečiť nedá,
ale správnou liečbou a prístupom sa dá
úspešne spomaľovať jej progresia. Dôležitá je
špeciálna starostlivosť, ktorú však väčšinou
rodinní príbuzní sami zabezpečiť nedokážu.
Preto je najlepšie vyhľadať patrične vybavené
špecializované zariadenie s odborným personálom. Špeciálne vybavenie zdravotníckymi
a inými pomôckami, ako i odborný personál
24 hodín denne, tím liečebných terapeutov
a lekárov nájdete v Alzheimer Home Avalon
v krásnom prostredí Malých Karpát v obci
Jablonové, len 20 minút cesty z Bratislavy.
Alzheimer Home Avalon je láskavým domovom, ktorý úspešne funguje už 6 rokov.
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V jeho krásnych zákutiach záhrady sa 23.
augusta 2016 zhromaždili klienti, ich rodiny
a príbuzní spolu so zamestnancami a spolupracovníkmi zariadenia, aby sme si pripomenuli, že už 6 rokov sme tu pre ľudí, ktorí
nás potrebujú, ktorým vytvárame láskavý
a bezpečný domov. Že sme tu pre ich rodiny
nielen počas návštev, ale i cez víkendové posedenia v Alzheimer Kaviarni Avalon.
Oslavu otvorila riaditeľka Ing. Denisa Morgensternová príhovorom, v ktorom vyjadrila
svoju vďaku personálu Alzheimer Home
Avalon, klientom a ich rodinám, ktorých neustála spolupráca je nesmierne dôležitá pri
úspešnej liečbe a starostlivosti o klientov.

„Želám nám všetkým, aby sme mali čo najčastejšie úsmev na tvári, ktorý sa bude ďalej
zrkadliť v tvárach vašich rodinných príbuzných – našich klientov, obyvateľov Alzheimer
Home Avalon. Želám si, aby láska a empatia
boli vždy na prvom mieste v starostlivosti
o nich a pomáhali tak prekonávať úskalia
alzheimerovej choroby a vytvárať skutočný
domov ľuďom, ktorí nás potrebujú“, dodala
v závere pani riaditeľka. Zahral huslista Ondrej a liečebná terapeutka Vierka, ktorí si zaspievali s klientmi Alzheimer Home Avalon
i Seniorville, keďže Alzheimer Home Avalon
patrí do siete zariadení Seniorville.
Alzheimer Home Avalon stojí na troch pilieroch profesionálnej starostlivosti o klientov – nepretržitá 24-hodinová zdravotná
starostlivosť, liečebno-terapeutická intervencia, ktorú zabezpečujú liečební terapeuti prostredníctvom rôznych terapeutických
prístupov ako canisterapia, ergoterapia, biblioterapia, muzikoterapia, validačná terapia
a ďalšie. Veľmi dôležitá je socializácia klienta,
počas ktorej prebieha jeho aktivizácia, kedy
si klient buduje sebavedomie v rámci kolektívu a stimuluje sa jeho vnútorná životná energia a postoj. Terapie prebiehajú niekoľkokrát
denne počas ranných komunít, doobedných
a poobedných individuálnych a skupinových
stretnutí. Nosným východiskom starostlivosti o klienta je spolupráca psychiatra
s liečebnými terapeutmi, čím sa zabezpečuje
komplexnosť liečby a prístupu ku klientovi.
V prípade potrieb klienta je k dispozícii plne
vybavená rehabilitačná miestnosť, kde sa
cvičí pod dohľadom fyzioterapeuta.
Alzheimer Home Avalon má množstvo vízií a pracuje na inovatívnych projektoch starostlivosti o ľudí s alzheimerovou chorobou
a spolupráce s rodinou, ako je Alzheimer
Kaviareň Avalon – pravidelne organizované
stretnutie za účelom vzdelávania a zdieľania
skúseností v tejto oblasti, či už ide o komunikáciu, starostlivosť alebo prístup. Ďalej je
to cielená terapia so špeciálne vycvičenými
psami – canisterapia s vynikajúcimi výsledkami a momentálne sa buduje špecializovaná terapeutická sekcia Snoozelen – multisenzorická miestnosť.
Spokojní klienti a ich rodiny s úsmevom
na tvári sú dôkazom toho, že dlhé roky práce
majú zmysel. Sme tu pre všetkých, ktorí nás
potrebujú, či už prostredníctvom Alzheimer
Kaviarne Avalon, osobného, telefonického
stretnutia alebo poradne na webe.
-Kolektív Alzheimer Home Avalon-
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Jablkové hodovanie v Jablonovom 2016

Vystúpenie Jabúčka

Naši školáci

Víťazná tekvica Huga Bílka

Spoluorganizátor Jablkového hodovania
Bratislavský samosprávny kraj mal na tohtoročnom stretnutí v sobotu 8. októbra svojho
zástupcu poslanca Lukáša Pokorného. Na
otázku, čo je hlavným poslaním tejto aktivity
povedal: „Hlavnými myšlienkami sú propagácia ovocinárstva cez tento zážitkový projekt
a spájanie ľudí na obecnej úrovni, kedy sa
obecná komunita stretáva v otvorenej súťaži,
ktorá je súčasne aj láskavou.“
A tak aj bolo, stretli sa tu susedia, priatelia,
celé rodiny a bolo to príjemné a milé. Programom nás sprevádzal starosta p. Ondrej Uhliarik. Vystúpili staršie deti z MŠ a všetky ročníky zo ZŠ. Máme síce len začiatok októbra,
ale pedagógovia už deti stihli naučiť aktuálne básničky o jeseni a plodoch, ktoré so se-

bou prináša. Detský folklórny súbor Jabúčko
(dievčatá s novými zásterkami) nám predviedol veselé, šantivé pásmo: život na dedine
na jar, v lete a na jeseň. Celým poobedňajším
programom nás sprevádzala dychová hudba
Záhorienka. Túto akciu využili jej členovia
na to, aby pokrstili a zaspievali svoju novú
pieseň, ktorú zložili o Jablonovom. Celý text
piesne by mal byť v prílohe tohto čísla novín. Už tradične sa otvorili stánky s jablkovými koláčmi od seniorov, z MŠ a zo ZŠ. Každý
koláč bojoval ale sám za seba a tohto roku
to nemala 5-členná komisia ľahké. Vybrať
3 najlepšie z 91 druhov a pri poslednom si
pamätať ako chutil prvý. Náročná úloha. Ale
zvládli to a zhodli sa, že tohtoročným víťazom sa stal koláč č. 64. Ocenenie prevzala

síce p. Milka Prokopová, ale meno tajomnej
pekárky, ktorá fandí seniorom, ostalo neznáme. Na druhom mieste skončila p. Alenka Kostková s č. 32 a 3. miesto, č. koláča 12,
prevzala p. Uhliariková za svojho manžela p.
Ruda Uhliarika. Ani komisia, ktorá hodnotila
vyzdobené tekvice, to nemala o nič ľahšie.
Jedna zaujímavejšia ako druhá. A aj udelenie
2 prvých miest hovorí, že proste len jedna
naj sa nedala vybrať. Zvíťazili vodník Huga
Bílka spolu s križiakom Šimona Pavlíčka
(toho som ani nestihla odfotiť, asi sa utekal
pochváliť rodičom). Tradične atmosféru
a dobrú pohodu dotváral Tvorivý kútik Rodinného klubu v Jablonovom (tam jabĺčka
neobmedzovali farby jesene, zastúpené boli
všetky svetové farby) a voňavé občerstvenie
od p. Petra Prokopa, známeho pod pseudonymom Melónek. Obecný úrad spolu s ďalšími organizátormi pripravili túto už niekoľkoročnú akciu s presvedčením, že sa na nej
ľudia stretnú, zabavia, prispejú na akcie detí
v MŠ, v ZŠ a akcie seniorov a odnesú si domov aj kus sladkého potešenia. Myslím, že sa
tak stalo.
-JB-

Jabone pod horama...
(valčík)

Pod Turecký vŕšek, vždycky sa rád vrácím,
tam pod Karpatama, žijú Jaboňáci,
tam máme našu zem, rodnú a jedzinú,
sklári ju vybrali, pro našu dzedzinu...
To je náš rodný kraj, dzivokých jaboní,
tam jejích bíuý kvjet, najkrajší zavoní,
tí naše jabone, aj Turkú vyhnali,
ostrýma tŕňama, kone dopichali...

Michauský kostelík, fáru aj farský dvúr,
volakedy poznau, aj náš veliký Štúr,
nenašli ho u nás, žandári cisárskí,
a tak moheu hájit, národ náš Slovenský...

Večer rád chodzívám, na vŕšek Turecký,
hledzívám pod hory, na ten raj pozemský,
tam nad Jaboňovým, poznau sem první krát,
jak našu dzedzinu, mám nekonečne rád...

Text a hudba k najnovšej piesni o našej obci

Víťazná cukrárska trojka
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Piaty ročník Jablonovskej šarkaniády
V piatok 30. septembra 2016 bolo nádherné
teplé a slnečné počasie, hoci vietor pofukoval
veľmi sporadicky, na ihrisku sa zišlo mnoho
priaznivcov šarkanov. Do našej súťaže o najlepšieho letca šarkana-draka sa prihlásil rekordný počet súťažiacich 37. Všetky draky boli
nádherne vymaľované a veľmi dobre technicky prepracované. Dôkazom bol i zázračný let
pri takmer bezveternom počasí (nemalou
mierou k tomu prispel rýchly beh mamičiek

a tatinov). Veľké ĎAKUJEM vyslovujem všetkým rodičom, že neodbili deťúrence vetou – je
to zbytočné, i tak ti to nepoletí alebo, že nemajú čas možno na budúce a trávili voľný čas
spoločne pri výrobe toho naj šarkana.
Ďakujeme sponzorom: pani Kubíkovej
a Zuzke Jurkovskej, pani učiteľkám Evičke
Orthovej, Vierke Tarovej a Barbare Tesarikovej, všetkým porotcom a dospelákom, ktorí
pomohli, ako sa dalo.
-IF-

Prinášame vyhodnotenie súťaže o najzaujímavejšiu fotografiu z leta a o lete. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách. Do prvej (deti a mládež
do 18 rokov) sa prihlásilo 5 záberov a víťaznou sa stala fotka Michaely Motyčkovej. Do
druhej kategórie sa prihlásilo 39 fotiek a za
takú, ktorá najviac pripomína slnečné a teplé dni, komisia vybrala fotografiu Kvetoslavy

Pavlíčkovej. Pre výherkyne sú na Obecnom
úrade pripravené ceny, ktoré si môžu vyzdvihnúť v úradných hodinách. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili. Zároveň nás teší,
že záujem o súťaž je väčší než minulý rok
a veríme, že tento stúpajúci trend sa udrží aj
v budúcnosti.
-Kultúrna komisia OZ-

Vyhodnotenie letnej fotosúťaže

Michaela Motyčková: Niki u starých rodičov pri Martine

Poďakovanie
Detský folklórny súbor JABÚČKO ďakuje
priateľom, známym a firmám, ktorí boli
ochotní darovať nám v tomto roku 2 % zo
svojich odvedených daní.
Osobitné poďakovanie patrí rodine Kostolanskej a rodine Petra Jurčáka za ich finančnú podporu. Vďaka vám je život detí
v Jablonovom oveľa aktívnejší a plnší nových zážitkov.
Ďakujeme.

-Jabúčko-
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Kvetoslava Pavlíčková: Maky na lúke

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Jeseň a doprava
Na jeseň sa všetci účastníci cestnej premávky musia pripraviť na
sťažené podmienky v doprave. Čakajú nás hmly, znížená viditeľnosť, dážď, mokrá či namrznutá vozovka. Tento rok prišlo o život
už 37 chodcov, 10 cyklistov, 19 motocyklistov, 94 vodičov a ich spolujazdcov. Polícia preto prináša rady a odporúčania na zvýšenie
bezpečnosti.
Najčastejšie chyby chodcov – náhly vstup
na vozovku z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia, zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla, prechádzanie
mimo priechodov, podcenenie reflexných
prvkov na oblečení. Chodci by mali predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to
určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, nepreliezať zábradlia, neriskovať. Povinnosťou

chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji
vozovky je mať za zníženej viditeľnosti na
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev
nielen mimo obce, ale aj v obci. Reflexné
prvky treba použiť na strane tela, ktorá
je privrátená k vozovke (nie ku krajnici),
umiestniť ich najlepšie blízko ku kolenám
a do úrovne pásu, na rameno, cyklisti tiež na

Aktivity v sále Kultúrneho domu
v školskom roku 2016/2017
16:00 – 17:30 h
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

16:00 – 17:30
Ninjutsu
16:00 – 17:30
Ninjutsu
16:30 – 17:30
Break Dance

17:30 – 19:00 h

19:00 – 20:00 h

17:30 – 19:00
JABÚČKO
17:40 – 18:40
Ninjutsu
17:30 – 19:00
JABÚČKO

19:00 – 20:00
Seniorky

Čalamády

Prinášame dva osvedčené chutné recepty na vitamínmi nabité čalamády.

Čalamáda I

Potrebujeme:
2 kg kapusty
2 kg papriky
2 kg uhorky
1 kg cibule
trocha mrkvy
1 – 2 sáčky deka (preosiať)
50 dkg kr. cukor
½ litra octu

2 KL pyrisičitan draselný
(dostať kúpiť v drogérii)
Postup: Kapustu, papriku, cibuľu pokrájame,
uhorky a mrkvu nastrúhame, posypeme pre
osiatym dekom, pridáme ocot a cukor a všetko
dobre premiešame. Pridáme 2 KL pyrisičitanu
a znova dobre premiešame. Zmes necháme
odstáť 24 hodín. Môžeme ňou naplniť zaváracie poháre alebo uložiť do kamenného súdka
ako kyslú kapustu. NESTERILIZOVAŤ!!!

Čalamáda II



Potrebujeme:
7 kg kapusty
1 kg papriky
1 kg cibule
2 PL soli
7 dcl octu
1 sáček deka
1 KL pyrisičitan draselný
(dostať kúpiť v drogérii)
60 dkg kr. cukru

Postup: Zeleninu pokrájame, pridáme soľ,
cukor, preosiate deko, ocot a pyrisičitan. Spolu dobre premiešame a necháme 24 hodín
stáť.
Plníme do zaváracích pohárov alebo uložíme do kamenného súdka ako kyslú kapustu.
NESTERILIZOVAŤ!!!
-EP-

prilbu a bicykle. Reflexné nálepky treba nalepiť na podrážky topánok, bicykle, korčule,
prilby, kolobežky, školské tašky, barle či kočíky. Oblečenie, školské tašky a doplnky detí
treba vybaviť reflexnými a fluorescenčnými
bezpečnostnými prvkami.
Najčastejšie chyby cyklistov – jazda
bez svetiel, bez reflexných prvkov, jazda na
bicykli mimo obce bez prilby (do 15 rokov
povinnosť aj v obci), po nesprávnej strane
vozovky a výnimočná nie je ani jazda v skupinkách vedľa seba a jazda pod vplyvom
alkoholu. Cyklisti by mali sledovať dianie
okolo seba a vždy sa presvedčiť o bezpečnom prejazde, dať viditeľne a včas znamenie
rukou o zmene smeru jazdy, používať prilby
a chrániče, reflexné prvky. Ak rodičia berú
dieťa na výlet bicyklom, mali by mať dieťa
vždy pred sebou na očiach, aby mohli jeho
jazdu ovplyvniť prípadným upozornením.
V prípade zhoršeného počasia (poľadovica,
sneh) treba využiť iné možnosti dopravy.
Akvaplaning – medzi pneumatikou a vozovkou je viac vody, než dezén zvládne, auto
začne „plávať“ a stáva sa neovládateľným.
Polícia odporúča v takejto situácii dať nohu
z plynu, zošliapnuť spojku, vyrovnať volant,
až pneumatika dosadne na vozovku, držať
volant oboma rukami a neriskovať predbiehaním.
Hmla – pri zníženej viditeľnosti treba
znížiť rýchlosť, zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami, zapnúť hmlové svetlá, počas jazdy
v kolónach stačí prvý a posledný v rade, aby
neboli oslepení ďalší vodiči.
Zver – predstavuje nečakané a nepredvídateľné riziko najmä v noci a ráno. Neodporúča
sa vyhýbať tejto prekážke vo vysokej rýchlosti. Následky šmyku môžu byť väčšie než
samotná zrážka, najmä pri jazde na diaľnici.
Poľnohospodárske stroje – treba predvídať znečistenú vozovku od blata a lístia,
hrozí zvýšené riziko šmyku. Treba znížiť
rýchlosť a venovať mimoriadnu pozornosť
pri predchádzaní ťažkých strojov.
Zberači plodov – stromy pri cestách lákajú zberačov, majú pritom na ceste pohodené
bicykle, káričky, neraz v okolí pobehujú deti
a dospelí v tmavom oblečení. Treba zvýšiť
opatrnosť, sledovať situáciu, znížiť rýchlosť.
Zberači by mali mať reflexné vesty, pásky,
čiapky, čokoľvek, vďaka čomu sa stanú pre
vodiča viditeľnými.
Odporúčanie polície – v sťažených poveternostných podmienkach treba najmä
predvídať, prispôsobiť rýchlosť počasiu
aj svojim schopnostiam, sledovať situáciu
hlavne v okolí zastávok, škôl a nákupných
centier, kde je zvýšený pohyb chodcov a cyklistov, dať im prednosť tam, kde ju majú.
Zdroj: www.minv.sk 
-rog-
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UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Archeologické vykopávky
Na Záhorí sa vyskytuje viacero významných archeologických lokalít, ktoré dokumentujú
ranostredoveké osídlenie tejto oblasti. Aj v Jablonovom boli objavené archeologické nálezy, ktoré pochádzajú z 8. – 9. storočia.
Výskum náleziska v Jablonovom bol ukončený roku 1990. Archeológovia tu našli rôzne
črepy hrncových nádob, ktoré mali mierne
vyhnuté ústie a zaoblené okraje. Ozdobené boli vyrytými vlnovkami. Čiastočne si to
možno predstaviť podľa nákresu.
Nádoby boli vyrobené z piesčitého mate
riálu s prímesou drobných kamienkov

Nákres črepu z Jablonového

a sľudy. Archeologická lokalita sa nachádzala v časti Za luhom asi 1 km juhozápadne od
cesty Jablonové – Lozorno a zhruba 1 km na
juhovýchod od Jablonového. Vykopávky sa
koncentrovali na ploche asi 100x200 m. Nálezy boli uložené v Archeologickom ústave
SAV v Nitre.

-rog-

ŠPORT

Nechcená reklama
Naše futbalové „A“ mužstvo vstúpilo zápasom v Slovenskom Grobe do
nového ročníka 2016/17. Po absolvovaní dvoch stretnutí malo nastúpiť v treťom kole 21. augusta 2016 na ihrisku FC Petržalka Akadémia.
Žiaľ, len malo... Na zraz pred stretnutím prišli iba títo hráči: Michal
Hermann, Patrik Prokop, Igor Baláž, Tomáš Masarovič, Stanislav Krútil a do Petržalky sa zo Stupavy vybrali Ján Katona a Róbert Kostka.
Ospravedlnení boli dvaja hráči: Patrik Mašek a Patrik Mackových. Ostatní hráči sa na
zápas nedostavili.
V Petržalke čakalo na našich hráčov cca 700
ľudí, výbor FK Jablonové pozýval cez obecný rozhlas fanúšikov na zápas, našťastie
veľa z nich sa dozvedelo od informovaných
ľudí z dediny, že naše mužstvo na zápas
nevycestovalo, tak nemuseli zbytočne absolvovať cestu. Marian Kimlička, člen výkonného výboru FK Jablonové, adresoval
Bratislavskému futbalovému zväzu (BFZ)
a vedeniu FC Petržalka Akadémia nasledujúce stanovisko. Citujem:
„Na úvod by som sa chcel v mene výboru
FK Jablonové ospravedlniť futbalovej verejnosti, hlavne FC Petržalka Akadémia a BFZ
za nenastúpenie seniorov na zápas, ktorý
sme mali odohrať 21. augusta 2016 na súperovom ihrisku. Aj keď čin, ktorý spôsobili
naši hráči a situáciu, do akej postavili vedenie klubu, je z ľudského hľadiska neospravedlniteľný. Žijúci zakladatelia FK si nespomínajú, aby hráči Jablonového nenastúpili na
zápas. Tento skrat bude dlho vrhať špatné
svetlo širokej futbalovej verejnosti nielen na
klub, ale aj na Obecný úrad Jablonové, ktorý
sa podstatnou mierou podieľa na chode klubu. Na výbor FK, ktorý sa konal 24. augusta

Zdroj: HROMADA, J. – VARSÍK, V.: Prieskum
v južnej časti Záhoria. Archeologické výskumy
a nálezy na Slovensku, 1990.

2016, boli prizvaní zástupcovia OU, starosta obce pán Ing. Ondrej Uhliarik, predseda
športovej komisie obecného zastupiteľstva
p. Marian Tóth a hlavne hráči a tréner, aby
vysvetlili situáciu, ku ktorej prišlo. Všetci sme
si pokladali otázku, čo sa vlastne stalo. Netreba sa vyhovárať jeden na druhého, preto
nielen hráči, ale aj vedenie nesie svoj podiel
viny. Niektorí hráči sa zúčastnili v sobotu na
svadbe a nadmernou mierou to prehnali s alkoholom, ďalšou mierou sú aj zranenia troch
hráčov a dvaja boli dokonca na dovolenke.
Aj napriek zraneným a dovolenkárom
sa mohlo dať mužstvo dohromady nebyť
nedbanlivosti niektorých hráčov. Predseda
športovej komisie si vyžiadal písomné stanovisko každého hráča, ktorý sa nedostavil
na zraz pred zápasom a spolu s výborom FK
podstúpia ďalšie kroky na potrestanie vinníkov. Na záver sa ešte raz všetkým zainteresovaným ospravedlňujem a s pokorou sme
pripravení niesť následky.“
Tak, ako spomínal pán Kimlička, Obecný úrad Jablonové vyzval komisiu školstva
a športu na prešetrenie situácie, a preto
som požiadal o písomné stanovisko kaž-

dého hráča, ktorý sa nezúčastnil na zápase,
aby uviedol svoje dôvody.

Tu sú reakcie hráčov:
Martin Čermák: „Bol som na svadbe a nezvládol som to. Priznávam chybu, ktorá sa
opakovať nebude. Nikdy za svojej športovej
kariéry sa mi toto nestalo, čo o niečom značí.
Každopádne ma to neospravedlňuje. Ospravedlňujem sa ešte raz ľudom, ktorým na futbale v Jablonovom naozaj záleží. Dúfam, že
nie som jediný, koho to naozaj úprimne mrzí.“
Tomáš Adámek podal telefonické vysvetlenie, ospravedlnil sa pre rodinnú oslavu
mimo obce Jablonové s tým, že už na tréningu v piatok pred zápasom mu bolo oznámené, že nemusí chodiť kvôli zápasu v nedeľu,
na zápas sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevycestuje.
Ostatní hráči sa do dnešného dňa nevyjadrili.
Športovo-technická komisia BFZ podľa
rozpisu súťaží uložila FK Jablonové pokutu
300 euro. Takto sa Jablonové vďaka futbalu
a športu na niekoľko dní stalo stredobodom
pozornosti minimálne v bratislavskom kraji. Žiaľ, v negatívnom smere. Je teraz na vedení klubu, vedení „A“ mužstva a hráčoch,
aby napravili pošramotenú povesť, zodpovedným prístupom si uvedomili, že reprezentujú obec Jablonové, pretože futbal má
v Jablonovom dlhodobú tradíciu a históriu
a postavil sa na nohy aj v horších časoch.
-PaedDr. Marian Tóth,
predseda školskej a športovej
komisie OZ Jablonové-
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