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ROZHOVOR

Zdravé, šťastné a spokojné dieťa
V septembri tohto roka rady zamestnancov našej materskej školy posilnila učiteľka Iveta
Mackovičová. Porozprávali sme sa s ňou o jej učiteľskej dráhe a o jej postojoch pri výučbe
škôlkarov.
• Čo Vás motivuje vo vašej práci?
Je to čistá detská duša, možnosť tvarovania
osobnosti dieťaťa, a to, že môžete vložiť do
neho kúsok seba. A láska, ktorú vložíte do
detí, sa vám vždy vráti a to je krásne na tomto povolaní. Aj po rokoch praxe zažívam, že
ma oslovia deti, ktoré sú už teraz dospelé,
alebo ma kontaktujú na sociálnych sieťach.
Vždy ma to poteší, lebo na lásku detí sa nedá
zabudnúť.

Iveta Mackovičová

• Ako ste si u nás zvykli?
Od prvého dňa sa tu cítim veľmi dobre. S mojou adaptáciou mi veľmi pomohla pani riaditeľka, s ktorou som na malej triede a vychádza mi maximálne v ústrety. Veľmi pozitívne
na mňa zapôsobilo prijatie zo strany kolegov
zo základnej školy. A s kolegyňami zo škôlky
som sa zoznámila už dávnejšie pri príležitosti rôznych vzdelávaní.

• Prečo ste si vybrali túto profesiu?
Od detstva mojím snom bolo byť učiteľkou.
Samozrejme, že ma odhovárali, ale ja som
vždy trvala na svojom. Vedela som, že pracovať s deťmi je to, čo chcem robiť celý život.
Keď sa tak zamyslím, učím už vyše 30 rokov
a nikdy by som nemenila. Pri výchove detí
som sa vždy riadila svojím vlastným inštinktom. Usilovala som sa viesť ich k tomu, aby
sa cítili slobodné, aby sa správali spontánne, aby vedeli naznačiť, čo cítia a potrebujú
a aby dôverovali dospelému, teda mne ako
učiteľke.
• Aké metódy využívate vo výchove detí?
Deti učíme stále to isté od sebaobslužných
činností cez vzťah ku knihe, k umeniu – výtvarná výchova, hudobná, telesná výchova,
a cez všetky tieto činnosti dieťa poznáva
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samé seba. Ako učiteľka mám mnoho možností, ako preniesť svoje skúsenosti na dieťa
a je len na mojej aktivite a fantázii, ako to
urobím, samozrejme, v náväznosti na štátny
vzdelávací program.

• Ktorá oblasť vo výchovno-vzdelávacom
procese je vám najbližšia?
Ako učiteľka sa snažím dieťa vzdelávať
všestranne, ponúknuť maximum. Rada
s deťmi spievam, cvičím, recitujem a čítam,
ale najlepší pocit mám z priamej detskej tvorivosti. To znamená vidieť dieťa niečo tvoriť.
Vtedy sa prejaví jeho naozajstná osobnosť.
Svojimi skúsenosťami a praxou musím motivovať aj tie deti, ktorým sa práve niečo tvoriť nechce. Veľmi to záleží na konkrétnej situácii. My učiteľky sme v podstate takí malí
divadelní herci. Celý život hráme detičkám
a niekedy aj rodičom. Všetko je to len preto,
lebo nám ide o spoločnú vec – zdravé, šťastné a spokojné dieťa.
• Cítite sa už ako Jabloňáčka?
Áno, cítim, a možno je to práve preto, že
som stále v kontakte s deťmi a s ich rodičmi a možno preto mám pocit, že medzi vás
patrím.
• Pôsobíte ako vždy dobre naladená, máte
zmysel pre humor, medzi deťmi ste obľúbená a ste pre ne prirodzenou autoritou.
Čo by ste odkázali na záver?
Všetko sa snažím zvládať s úsmevom, ktorý
považujem za nástroj, kedy môžem potešiť
ľudí okolo seba. Tak sa všetci usmievajme!
Za rozhovor ďakuje
Miroslava Mazúrová.

• Kde všade ste v minulosti pôsobili?
Pochádzam zo severných Čiech. Strednú
pedagogickú školu som absolvovala v Ústi
nad Labem. V Čechách som pôsobila veľmi
krátko a kariéru učiteľky som začala v triede
strednej vekovej skupiny. Potom som prišla
na Slovensko, kde som si už počas pedagogickej praxe doplnila vzdelanie o maturitu
zo slovenského jazyka na malackom gymnáziu. A, samozrejme, ako každá iná učiteľka,
absolvovala som ďalšie akreditované vzdelávania. Učila som v niekoľkých dedinách tu na
Záhorí, pôsobila som v škôlke v Malackách aj
v Bratislave. Cesty osudu ma nakoniec zaviedli sem do Jablonového, kde aj žijem.
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OCÚ INFORMUJE

Uznesenie z 13. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové zo 14. 11. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom

A) Schvaľuje
Uznesenie č. 207/11/16 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 209/11/16 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 210/11/16 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Stanislav Tesárik Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 211/11/16 – znenie zápisnice
z 12. zasadnutia OZ dňa 12. 09. 2016
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 212/11/16 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č.7/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka školských zariadení a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 213/11/16 – Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 215/11/16 – predkladanie
rozpočtu obce Jablonové bez programovej
štruktúry
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 223/11/16 – dotáciu na rok
2017 v sume 4.000,00 EUR na zakúpenie čerpadla pre Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 224/11/16 – zámer odpredať
priamym predajom časť obecného pozemku – parc. 1092/1 o výmere 110 m2, za cenu
50,00 EUR/m2 na vybudovanie prípojok pre
budúci stavebný pozemok.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 225/11/16 – zámer nadobudnúť pozemky pod obecnými budovami:
– hasičská zbrojnica – parc. č. 1498, 1499 –
vlastník Vojenské lesy Malacky
– materská škola – parc. č. 1712/2 – vlastník
Vojenské lesy Malacky
– trafostanica – parc. č. 2750/2 – vlastník
Slovenský pozemkový fond
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 214/11/16 – 2. zmenu rozpočtu obce Jablonové na rok 2016
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Finančné operácie
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

schválený
rozpočet 2016

1 zmena
rozpočtu

2 zmena
rozpočtu

po úprave
rozpočet

682 385,00

84 687,00
262 950,00

-10 116,00
37 366,00

756 956,00
300 316,00

12 768,00
695 153,00

46 066,00
393 703,00

-41 068,00
-13 818,00

17 766,00
1 075 038,00

682 385,00

84 687,00
308 950,00

-10 116,00
-42 819,00

756 956,00
266 131,00

schválený
rozpočet 2016

12 768,00

695 153,00

1. zmena
rozpočtu

393 637,00

B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 216/11/16 – informáciu
o príprave rozpočtu na rok 2017 a výzvu na
predkladanie návrhov do rozpočtu

2. zmena
rozpočtu

-52 935,00

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

Výdavky spolu
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651 678,00
rozpočet
rok 2017
638 910,00
–
12 768,00

651 678,00

12 768,00

1 035 855,00

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

Uznesenie č. 220/11/16 – interpelácie
poslancov
Uznesenie č. 226/11/16 – informáciu
o súdnom spore so SZUŠ

Uznesenie č. 217/11/16 – rozpočet obce Jablonové na roky 2018 – 2019
rozpočet
rok 2017
638 910,00
–
12 768,00

po úprave
rozpočet

rozpočet
rok 2018
673 836,00
–
12 768,00

686 604,00
rozpočet
rok 2018
673 836,00
–
12 768,00

686 604,00

rozpočet
rok 2019
702 482,00
–
12 768,00

715 250,00
rozpočet
rok 2019
702 482,00
–
12 768,00

715 250,00

C) Určuje
Uznesenie č. 208/11/16 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje
Uznesenie č. 219/11/16 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ č.
628/07/10, č. 403/03/14, č. 472/11/14,
č. 52/03/15, č. 103/09/15, č. 146/02/16,
č. 203/09/16, č. 206/09/16 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
E) Poveruje
Uznesenie č. 218/11/16 – starostu obce
predložiť kúpnu zmluvu PhDr. Fialovej Renáte, Romanova 13, Bratislava 85102 na
predaj pozemku parc. č. 305/7 o výmere 133
m2 za cenu 60,00 EUR/m2
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 221/11/16 – starostu obce,
komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia preveriť po technickej stránke žiadosť p. Jurnej Jany, Jablonové č.143 o prenájom časti pozemku parc. č. 604/3 o výmere
60 m2 na parkovanie.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 222/11/16 – starostu obce
vyzvať p. Černého Miloša, Jablonové č.144
na okamžitú likvidáciu skládky na obecnom
pozemku parc. č. 604/3.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

F) Vyhlasuje
Uznesenie č. 227/11/16 – výberové konanie funkcie hlavného kontrolóra obce Jablonové v súlade s § 18a ods. 2, 4 a ods. 8 písm.
c/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a určuje:
Pracovné podmienky:
– výkon práce bude v obci Jablonové s čiastočným úväzkom v rozsahu 16 hodín mesačne
– funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu
do práce, týmto dňom je 1. február 2017
Kvalifikačné predpoklady:
– ukončené úplné stredné vzdelanie
Písomné prihlášky do výberového konania
spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 09.01.2017 do 12.00
hod. na adresu: Obec Jablonové, Obecný
úrad, 900 54 Jablonové 197 alebo osobne
odovzdať na Obecnom úrade v Jablonovom
v zatvorenej obálke.
Na obálku uviesť: „Výberové konanie HK –
Neotvárať“.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

OCÚ INFORMUJE
Milí spoluobčania,
prežívame adventné obdobie. Už od októbra
nás médiá bombardujú blikavou, kričiacou
a neviem akou vianočnou reklamou. Aby
sme nezabudli nakúpiť darčeky, stromček,
kapra a podobne. Nech sa nám ale nevytratí zmysel adventu a Vianoc. Tie darčeky
majú znamenať, že myslíme na našich
blízkych a chceme sa s nimi podeliť
o niečo naše. Stromček by mohol
byť symbolom jedného miesta,
kde sa máme všetci ako rodina
stretnúť, že máme byť pri sebe
blízko. Kapor symbol pohostenia pre tých, ktorí k nám prídu,
ale aj symbol pôstu, pokory a odpustenia.
My sa teraz naháňame za darčekmi, upratujeme, niektorí možno
už chystajú dobroty na sviatočný stôl
a to všetko v rýchlosti bez ohľadu na podstatu a odkaz tohto obdobia – adventu. Advent je v preklade niečo spojené s očakávaním príchodu, vôbec to neznamená, že my
máme niekam behať, skôr naopak, máme
spomaliť a zamyslieť sa nad sebou. Naše zastavenie by sa malo pretaviť do našej láska-

vosti, vzájomného porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. To všetko sa akosi vytráca
z nášho bežného života. Skôr sa zamyslime,
ako sme sa správali k svojej rodine, blízkym,

priateľom, proste k ľuďom okolo nás. Ak je
treba, ospravedlňme sa za zlé slová vyslovené životnému partnerovi, rodičom, deťom. Pripomeňme si, odkiaľ sme vyšli, kde

K daniam z nehnuteľností
Predali ste dom, záhradu, dokončili ste stavbu a máte ju už skolaudovanú, alebo vám bolo vydané právoplatné stavebné povolenie? Prinášame pár odporúčaní, ktoré sa týkajú daní z nehnuteľností.
Už v týchto dňoch je možné podať daňové
priznanie na rok 2017. Musia ho podávať
všetci starí aj noví majitelia nehnuteľností,
ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým
zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti.
Posledným termínom na jeho podanie je
31. január 2017.
Kedy sa podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej,
darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je
rozhodujúci dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností.

Podať ho musia občania, ak v priebehu
roka:
• nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
• predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2017
už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
• nastali také zmeny oproti minulému roku,
ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Predávajúci vlastník podáva priznanie
označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník
podáva priznanie označené ako priznanie
alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.
To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť
nadobudli daňovníci dedičským konaním,
v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti
dedičského konania.
Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak niekto zmenil nebytový priestor
na byt alebo naopak, a to aj keď sa vlastník
nezmenil. Tiež aj v prípade, že začal užívať
pozemok na základe zmluvy so Slovenským
pozemkovým fondom, v takom prípade totiž
bude platiť daň v tomto roku už nájomca.
Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene
druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila
na trvalý trávny porast alebo na záhradu či
zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú
výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane.

sú naše korene. Pripomeňme si zvyky našich
predkov. Pretože ak sa vytratia tradície
z tohto obdobia, tak Vianoce nebudú tými
pravými sviatkami pokoja. Verím, že sa na
chvíľu zastavíme a z našich domovov budú
znieť vianočné koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako prosba
za zdravie a spokojnosť do budúcnosti.
Niekde i ako spomienka na tých, po
ktorých zostalo pri stole prázdne
miesto.
Advent znamená aj očakávanie nádeje. Tá nech nám dáva
energiu do celého ďalšieho roka.
Ak si teraz sľúbime, že nielen
počas nastávajúcich sviatkov,
ale aj v Novom roku nebudeme
šetriť na dotykoch, úprimných
stiskoch rúk, vrúcnych pohľadoch
a milých gestách, pohladeniach a vzájomnej pomoci, dáme svojim blízkym
a priateľom ten najkrajší darček.
Milí spoluobčania, v mene obecného zastupiteľstva a celého kolektívu obecného
úradu Vám želám príjemné prežitie adventu, vianočných sviatkov plných radosti, lásky,
pokoja a božieho požehnania.
Ondrej Uhliarik, starosta

Priznanie sa musí podať i po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia na stavby alebo bytový
dom.

Typy daňového priznania k dani z nehnuteľností:
• Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva
správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
• Čiastkové priznanie: Označí daňovník,
ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová
povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane
(vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu
užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
• Dodatočné priznanie: podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca
roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.
• Opravné priznanie: označí daňovník,
ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané
opravné priznanie.
-IF-
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JABLONOVSKÉ OKIENKO
AprílSt
Po Ut

Št

Pi

2016

So Ne

9. december
10. december
15. december
23. december
31. december
December
December

2017
15. január

19. január

Silvestrovská
zábava

KALENDÁR
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
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Silvestrovská zábava v Reštaurácii u Melónka
Strigônska škôlka, organizuje Rodinný klub

Kŕmenie zvierat v lese, organizuje Rodinný klub
Novoročný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce. Tradične býva
tento turnaj medzi sviatkami, ale keďže Prvý sviatok vianočný aj Nový
rok vychádzajú na nedeľu, rozhodli sme sa upraviť tradičný termín.

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

Možno príde aj ABBA!

Všetkých, ktorí sa radi bavia výbornou hudbou, majú radi dobré jedlo a spoločnosť priateľov, pozývame na 4. obecno-školský ples. Témou ostatného tematického plesu boli The
Beatles. Skvelá revivalová kapela Brouci z Českej republiky nám priblížila nesmrteľnú
hudbu štyroch Liverpoolčanov. V hudobnej histórii sa organizátori najbližšieho plesu
rozhodli pre ďalšie výrazné hudobné kvarteto a to pre švédsku kapelu ABBA.
Do tanečného víru nás vtiahne chytľavými
rytmami česká skupina Abba Revival zo Zlína, o nezabudnuteľnú atmosféru a efekty sa
postará skvelý DJ Leone.
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Občerstvenie pripraví Reštaurácia u Melónka. Nebude chýbať ani polnočná tombola!
Tak ako každý rok aj tento ples bude mať
dobročinný rozmer a výťažok z plesu sa po-

2 0 1 7
Reštaurácia u Melónka vás pozýva na

tradičnú silvestrovskú zábavu
v Jablonovom
Dňa: 31. decembra 2016,
Kultúrny dom Jablonové
Vstupné: 20 Eur
Cena zahŕňa: švédske stoly, novoročný
prípitok, guláš.
Hrať bude: hudobná skupina Eminent.
Tešíme sa na vás!

Rezervácia lístkov: 0903 911 152

užije pre potreby našich žiakov v základnej
a materskej škole.
Celé to vypukne 11. februára 2017
o 20:00 v sále Kultúrneho domu
Vstupné: 25 Eur
Lístky si môžete rezervovať na Obecnom
úrade a v Základnej a Materskej škole.
Štýlové oblečenie poteší, ale nie je podmienkou!

„Välkommen ABBA!“

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Potulky lesom so škôlkarmi
Jeseň v Jablonovom priniesla mnoho krás. Priam nás lákala, aby sme ju objavovali aj
s našimi najmenšími. Nielen z múdrych kníh, obrázkov a fotografií, ale reálne sme sledovali a pozorovali krásu našich lesov, polí a lúk. Pekné počasie nám umožnilo vždy vybehnúť niekam a poznávať Jablonové. Ale najviac zážitkov sme prežili na návšteve v lese.

Čo nám les ponúkol? Pri vstupe do lesa
nás privítala sojka, ktorá svojim škrekom
oznamovala náš príchod. Očaril nás farbou,
vôňou a šumom lístia. Deti pri potulkách
objavili lesné plody a tajomné zátišia. Poznávali rôzne druhy stromov, kríkov. Rozoznávali listy a ich plody. Spoločne sme sa aj

zahrali. Vytvárali sme z prírodnín lesných
škriatkov, aby ochraňovali krásu lesa aj pre
iných návštevníkov. Berte to ako naše pozvanie zrelaxovať, načerpať silu či nadýchnuť sa
čerstvého vzduchu. A v neposlednom rade
sa pokocháte krásou jesene.
-Mirka a Evička-

Čo čaká škôlkarov
do Vianoc

2. december – piatok – navštívi nás divadielko „Strinkovci“.
6. december – utorok –navštívi nás „Mikuláš“
10. december – sobota – „Susedské vianočné trhy“ = vystúpenie detí, hry a predaj
výrobkov našich detí a ochotných a šikovných rodičov, ktorým vopred ďakujeme za
ich výrobky a koláče na predaj.
19. december – pondelok – o 15.30 hod.
stretneme sa v telocvični s rodičmi, súrodencami a starými rodičmi na „Vianočnom
posedení pri stromčeku“.
20. december – utorok – deti 2. triedy
vystúpia na „Vianočnom posedení“ v Seniorville.
22. december – štvrtok – rozlúčime sa
ochotníckym divadelným predstavením
„Dvaja tovariši“.
Od 23. decembra 2016 (piatok) do
6. januára 2017 (piatok) – prerušená
prevádzka MŠ. Nástup 9. januára 2017
– pondelok.

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Hubertova koštovka
Poľovnícke združenie Jablonové 4. novembra 2016 v našom Kultúrnom dome zorganizovalo druhý ročník Hubertovej koštovky, teda ochutnávku špecialít poľovníckej kuchyne
a degustáciu vín.
Servírovalo sa formou švédskych stolov. Zo
studenej kuchyne sa ponúkali domáce klobásy, divinová francúzska paštéta s cumberlandskou omáčkou alebo syry rôzneho druhu. Zo špecialít teplej poľovníckej kuchyne
mohli návštevníci okoštovať jágerek, burgundské jelenie ragú, pečeného jeleňa alebo
pečené diviačie rebrá. Produkciu révového
moku predstavilo päť vinárstiev, ktoré ponúkali všetky farby a chute vína. Najnetradičnejším bola firma Ovocinár zo Skalice,
ktorá predstavila ovocné a bylinné vína

Hostia Hubertovej koštovky

s príchuťami a vôňami od výmyslu sveta, ako
napr. mätové, višňové, slivkové, marhuľové,
s kombináciou čokolády, mäty. Ďalej svoje
vína vystavovali firmy Chateau Topoľčianky,
vinárstvo Ondreja Klama z Jablonového, Vinárstvo Čavojský z Pezinka a Vinařství Vacenovský z moravskej obce Dubňany, ktoré
získalo najväčšiu podporu v hlasovaní hostí
o najchutnejšie víno koštovky. Víťazom sa
stalo Rulandské šedé, výber z hrozna 2015.
Sprievodným programom bola výstava poľovníckych trofejí a historických fotografií.

Víťaz súťaže o najlepšie víno koštovky Vinařství Vacenovský

zo života poľovníckeho združenia, ako aj divinová tombola. O hudbu sa postarala country skupina Bukato.

-rog-

Vínári zo Skalice
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Sviatosť birmovania

Christianov
Stroj času

Pred časom sme v novinách informovali
o úspechoch mladého výtvarníka a nášho
spoluobčana žiaka 9. ročníka ZŠ v Lozorne
Christiana Podmanického, ktorý sa stal
víťazom medzinárodnej česko-slovenskej
súťaže Perokresba Bosákovej školy 2016.
Veľmi nás teší, že opäť môžeme priniesť
správu v podobnom duchu.

Christian Podmanický: Stroj času

Dňa 5. novembra 2016 sa v Jablonovskom Rímskokatolíckom kostole, Sv. Michala archanjela,
vysluhovala Sviatosť birmovania. Sväté tajomstvo pomazania svätou krizmou prijalo z rúk
Mons. Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa, devätnásť mladých kresťanov z Jablonového a dvaja z Perneka.

Na niečo zabúdame
Športovec, v snahe sa dobre pripraviť a podať výkon, potrebuje okrem každodennej
práce na sebe i oddych. Relax po námahe
prospieva nielen športovcom, ale i každému jednému z nás. Preto máme dni pokoja, ktorými sú nedele a sviatočné dni.
V minulosti bolo svätenie nedieľ, sviatkov
v našej spoločnosti samozrejmosťou. Dnes
tomu tak nie je. Mnohí v nedeľu pracujú,
chodia na nákupy do supermarketov a tak
sa zotiera hranica medzi každodennosťou
a sviatočným dňom.
V nedeľu či vo sviatok by mala byť rodina
spolu, nemalo by chýbať spoločné stolovanie počas obeda, u veriacich spoločná modlitba a návšteva bohoslužieb. Uvedomme
si, že prvou obeťou stierania rozdielov medzi pracovnými dňami a nedeľou je rodina.
Viacerí otcovia a matky nemôžu nedele
prežiť so svojou rodinou, lebo sú v zamestnaní v obchodných reťazcoch. Neprítomnosť rodičov počas nedieľ a sviatkov vždy
ochudobňuje najmä deti. Kde chýba čas
budovať medziľudské vzťahy, tam rodina
zostáva vystavená nebezpečenstvám. Manželia sa odcudzia a nastáva rozvod. Deti sú
odkázané sami na seba. Následne sa stávajú členmi zlých partií, kde prekvitajú drogy
a iné neresti.
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Máme tu adventný čas, čas prípravy na
Vianoce, kedy by nemalo chýbať predsavzatie. Dajme si ho! Napríklad: venujme
nedeľu, sviatky Bohu! Zúčastnime sa na bohoslužbách! Navštívme príbuzných a priateľov! Nechoďme v nedeľu do obchodu! Nezabúdajme, že aj každý predavač má svoju
rodinu a v nedeľu niekomu chýba.
Nech nám toto predsavzatie pomôže
získať čas pre seba i pre naše rodiny. Veď
Ježiš Kristus sa preto narodil v Betlehemskej maštali, aby sa z nášho srdca nestala
„maštaľ“. On priniesol spásu a pokoj ľudom
dobrej vôle.
Požehnaný advent a Vianočné sviatky
Vám v modlitbe vyprosuje
-Milan Naď, farár-

V tomto roku sa uskutočnil 11. ročník Výtvarnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva pre žiakov základných škôl,
osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 11
do 16 rokov. Jej hlavným cieľom je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie
a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.
Súťaž prebiehala od 15. júna do 14. októbra
2016. Žiaci ľubovoľnými výtvarnými technikami zobrazovali tému Stroj času, teda zachytávali svoje predstavy zmien vedy a techniky
v čase a priestore. Odbornú komisiu na posúdenie prác tvorili zástupcovia Ministerstva
školstva, spoluorganizátora súťaže Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti pri Centre vedecko-technických
informácií SR a zástupcovia partnerov súťaže.
Vyhlásenie výsledkov prebehlo v bratislavskej
Inchebe na podujatí Týždeň vedy a techniky v novembri. Prihlásilo sa rekordných 736
prác. Christian Podmanický získal 2. miesto
v kategórii žiaci a študenti od 14 do 16 rokov.
Na pozoruhodnej kresbe zachytil svoju predstavu technickej histórie automobilizmu a stavebníctva. Srdečne mu gratulujeme a prajeme
veľa ďalších výtvarných úspechov.
-rog-

Výhercovia súťaže, Christian Podmanický druhý zľava

AKTÍVNE JABLONOVÉ

CompanyArt Seniorvillu
Minigaléria CompanyArt, ktorá pravidelne vystavuje diela známych i začínajúcich umelcov, pripravila pre klientov Seniorville v Jablonovom naozajstnú umeleckú výstavu so
všetkým, čo k takejto výstave patrí. V rámci projektu Galéria na výlete, po dohode s maliarom Petrom Hargašom, sme jeho výstavu Farby Bratislavy presunuli z výstavných priestorov na bratislavských Palisádach do priestorov Seniorville v Jablonovom. Naši seniori si
tak mohli tohtoročnú jeseň vychutnať aj vizuálne krásnym zážitkom pri prechádzaní sa
po všetkých priestoroch Seniorville a vnímaní nádherných plných farieb a scenérií zachytených na vystavených obrazoch.

Dňa 13. októbra 2016 sme výstavu oficiálne otvorili veľmi milou vernisážou za účasti
umelca a jeho vzácnej pani manželky, ktorá je
súčasne aj manažérkou diela pána Petra Hargaša. Pán Hargaš v spoločenskej miestnosti
zaplnenej do posledného miesta rozprával
o tom, ako sa k maľovaniu dostal, čo ho láka
k výtvarnému prejavu, aké témy ho oslovujú,
tiež aké techniky používa a čo – to prezradil
aj o svojich múzach. Počas celého rozprávania si mohli naši seniori na veľkoplošnom

plátne prezerať aj ďalšie obrazy pána Hargaša a utvoriť si tak predstavu o rozsahu jeho
tvorby. Rozprávanie bolo popretkávané súčasnou hudbou: Hannah Brighton (spev) a Jakub Hantabál (akustická gitara), žiaci ZUŠ Ľudovíta Rajtera z Bratislavy, predniesli skladby
Jany Kirschner, Adele, ako i vlastnú tvorbu
a boli ocenení vrelým potleskom publika.
A naši seniori neváhali všetkých účinkujúcich
zasypať zvedavými otázkami. Pán Hargaš
v závere vernisáže venoval jeden zo svojich

obrazov klientom Seniorville. Ako poďakovanie naši seniori venovali umelcovi pieseň,
ktorú pod dohľadom sociálnej sestry Vierky
nacvičili v „tajnom speváckom krúžku“ a za
sprievodu Vierkinej gitary aj zaspievali. Prekvapenie, ako má byť: nádherné, dojemné…
Obraz visí na čestnom mieste nad krbom
v spoločenskej miestnosti. Ďakujeme pánu
Hargašovi za tento darček. Veľmi si to vážime!
S pánom Hargašom a jeho manželkou
sme po prípitku a malom raute (naše skvelé
pani kuchárky naozaj zaexcelovali dvojakou
štrúdľou a lahodnými pagáčikmi – veľmi ďakujeme!) ešte dlho diskutovali o vernisáži,
vystavených obrazoch, či len tak – o živote.
Skvelé je, že pán Hargaš ponúkol našim
klientom zorganizovanie workshopu v rámci
arteterapie, ktorá je u nás v Seniorville veľmi
obľúbená. Dňa 24. októbra sa seniori znova
stretli s umelcom, tentoraz v našej dielničke,
ktorá sa zmenila na ateliér, a pod odborným
vedením pána Hargaša si vyskúšali odhaliť
svoje skryté umelecké vlohy. Nádherné farebné obrazy zaradené do cyklu s názvom
Farby Bratislavy pána Petra Hargaša sme si
užili do konca novembra 2016.
CompanyArt, organizátor výstavy, je charitatívny projekt WBA holdingu, ktorého
členom je aj Seniorville – sieť zariadení pre
seniorov na Slovensku. Company Art sa venuje podpore vzdelávania, umenia, športu
a rozvoja osobnosti a to formou minigalérie
s výstavnými priestormi na bratislavských
Palisádach a vlastnej vydavateľskej činnosti. Finančné prostriedky, ktoré CompanyArt
získa z predaja vystavených umeleckých
diel, zbierok či z darov, sú určené na pomoc
deťom a občanom, ktorí sa ocitli v náročných
životných situáciách.
www.companyart.eu
-Janeta Hantabálová-
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Darček seniorom
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom i v tomto roku venovalo seniorom pekný darček
k Mesiacu úcty k starším v podobe zakúpenia vstupeniek na divadelné predstavenie
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, na motívy divadelenej hry J. Palárika.

V Slovenskom národnom divadle v Bratislave sa na tomto predstavení zúčastnilo 45

dôchodcov. Perfektné výkony hercov Vajdovej, Kavaschovej, Oľhovej, Kovára, Ondríka,
Heribana a ďalších, ako i tanečné a spevácke
vystúpenia boli zárukou naozaj krásneho
a nezabudneuteľného kultúrneho zážitku.
Naši seniori tak aspoň na chvíľu zabudli na
svoje bolesti a ťažkosti, schuti sa zasmiali
a tiež zaspomínali, ako i oni spievali a tancovali pri dožinkových slávnostiach. Ďakujeme
starostovi obce, p. Ing. Uhliarikovi a členom
finančnej a sociálnej komisie za tento krásny
darček.

-M. P.-

Katarínske posedenie
Členovia Jednoty dôchodcov Jablonové si už tradične organizujú pred adventným obdobím Katarínske posedenie. V tomto roku sa stretli 16. novembra v Kultúrnom dome.
Pozdraviť ich prišiel i starosta obce pán Ing.
Uhliarik. Členky výboru pre nich navarili
kapustnicu, na ktorej si všetci pochutnali.
Pripravené boli i výborné koláčiky ku kávičke, ktoré priniesli členky našej organizácie.
Nechýbal ani prípitok a dobrá nálada pri

hudbe, iba tancovanie išlo akosi ťažšie. Ale
hlavné bolo, že sme sa stretli, že sme sa medzi sebou porozprávali, pozreli sme si videozáznam zo zájazdu do Budapešti a prežili
sme jedno pekné spoločné popoludnie.
-M. P.-

RODINNÝ
KLUB v zime

Milí Jabloňáci,
na našej Facebookovej stránke „Rodinný
klub Jablonové“ máme 83 priaznivcov, ktorí sledujú najaktuálnejšie oznamy o našich
akciách. Je to náš najrýchlejší prostriedok
ako sprostredkovať informáciu, že veľa prší
a Lampiónový sprievod sa prekladá, alebo
ako sa podeliť o zážitky z akcií. Na stránke
Facebooku stačí napísať bez interpunkcie
Rodinny klub Jablonove a kliknúť na Páči sa
mi. Pre neinternetovo založených využívame
rozhlas Obecného úradu.
Napriek tomu, že táto dedina nemá žiadny
spoločný priestor pre aktivity s deťmi (prepáčte, miestnosť na Obecnom úrade s nevyhovujúcimi podmienkami odmietam počítať), vždy sa snažíme každú sezónu nejakú
akciu vymyslieť. Väčšinou ide o vonkajšie
aktivity ako Lampiónový sprievod, strigônska škola, kŕmenie zvieratiek a prenádherné
vianočné trhy. Aj tento rok deti čaká svet kúziel a fantázie a ja pevne verím, že to budú
jedny z najkrajších spomienok na detstvo
v Jablonovom. Niekedy stačí veľmi málo, aby
sme mohli spraviť veľké veci. Kto sa rád hrá
s deťmi, rád maľuje alebo má akýkoľvek zaujímavý koníček, môže nás kontaktovať – najlepšie osobne alebo cez stránku Facebooku.
A čo nás čaká na vianočných trhoch? Jedno
ráno mi zazvonila jedna rodinka Úžasňákov
na dvere, že majú staré skrine. Chcú sa ich
zbaviť a aj mi ich zadarmo dovezú. A práve
v jednej tejto skrini bude schovaný svet fantázie... :-)
Ďakujem všetkým úžasným ľudom.
-Za RK Martina Masopustová-

Jablonovské
noviny hľadajú...
...nových redaktorov aj externých prispievateľov za účelom spestrenia novín
a otvorenia nových tém. Informácie na
adrese jarogul@centrum.sk. Novinárska prax v prípade redaktora nie je potrebná, redakcia záujemcov zaškolí.
-JNDVOJMESAČNÍK PRE OBEC JABLONOVÉ • IV. ROČNÍK
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Futbalová zábava
V sobotu 26. novembra 2016 usporiadal Futbalový klub Jablonové v Kultúrnom dome zábavu, ktorej výťažok bol určený na podporu klubu. Vzhľadom na to, že v okolitých obciach
sa konalo viacero Katarínskych a podobných zábav, organizátori sa pokúsili pripraviť
atraktívne podujatie, ktoré by ľudia uprednostnili pred ostatnými.

Organizačne akciu zabezpečovali Marián Kimlička z Futbalového klubu, poslanec Peter
Prokop a členka Komisie kultúrnych a sociálnych vecí obecného zastupiteľstva Jaroslava Roguľová. Vstupné bolo 10 Eur a v cene
bol guláš, ktorý pripravili naši dobrovoľní
hasiči Marián Brichta a Luboš Brichta, mäso
na guláš darovalo naše poľovné združenie.
Touto cestou im ďakujeme. Zábava sa niesla v duchu českej a slovenskej hudby, hrali
sa moderné i staršie pesničky aj ľudovky.
Program spestrili futbalové roztlieskavačky
v dvoch vystúpeniach. Tento bod programu
sponzoroval poslanec obecného zastupiteľstva Ľuboš Baník. Organizátori dúfali, že ľudí
by mohla pritiahnuť aj atraktívna a hodnot-

Za posledných pár rokov sa eviduje nielen
nízky, ale aj stále klesajúci záujem obyvateľov o rozsiahlejšie akcie v obci, prípadne
o podujatia jednotlivých združení. Iniciatíva pri ich usporadúvaní sa pravidelne obmedzuje na pár aktívnych ľudí, ktorí majú
záujem o spoločenský, kultúrny či športový
život v obci. Žiaľ, rovnako to bolo aj v prípade športovej zábavy, na ktorej sa zúčastnilo
asi 50 ľudí. Tu sa ukázalo, koľkým ľuďom,
a hlavne koľkým aktívnym hráčom, z ktorých sa z A mužstva na zábave zúčastnili
dvaja, záleží na futbale v našej obci. Teraz je
na zváženie vedenia futbalového klubu, ako
bude postupovať ďalej a či má vôbec význam
pokračovať, keď zo strany občanov a hlavne
hráčov nie je záujem podporiť futbal v obci
aspoň účasťou na zábave. Zrejme je na mieste zvážiť aj to, ako efektívnejšie vynaložiť organizačnú energiu a asi je potrebné upustiť
od veľkých akcií, ktoré naši obyvatelia jednoducho nenavštevujú.
-Marián Kimlička, Jaroslava RoguľováFoto: Peter Pavlíček

ná tombola. Prvou cenou bol zájazd do Paríža, druhou cenou zájazd na karneval do
Benátok a treťou cenou víkendový pobyt vo
wellness hoteli v Patinciach. Ceny darovali,
alebo na ne prispeli:
Štefan Masarovič, Ivan Jurný, Marek Prokop, Juraj Jánoš, Ján Benčúrik, František
Lašák, Juraj Sabač, Luboš Baník, Roman Bušo,
Dušan Pavlíček, Obecné zastupiteľstvo a starosta obce, Rodina Balážová, Ladislav Martinkovič, Rastislav Grebeči, Miloš Černý. Vojenské
lesy a majetky SR, š. p., odštepný závod Malacky, Poľovnícke združenie Jablonové, Gabriel
Balejčík, Peter Jurčák, Mäsiarstvo Berto, Pneuservis Mihaljevič. Za túto podporu Futbalový
klub všetkým ďakuje.

[9]

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Pár rád za pár drobných

Zamrznuté sklá na aute: do mierne teplej
vody, cca 1 l (množstvo podľa potreby) dáme
lyžičku soli alebo pohár octu, nalejeme na
sklo a utrieme.

Korkové zátky je škoda vyhodiť, dajú sa
z nich urobiť rôzne zaujímavé a aj užitočné
vecičky, napr.: miničrepník na sukulenty,
nástenka na poznámky, príležitostný veniec
na dvere, podložka pod horúci riad, pečiatky
pred deti, miska na ovocie, búdka pre vtáčika, malý stromček, držiak na menovky na
stôl a ďalšie pekné výtvory. V prípade dlhodobejšieho používania je dobré povrch ošetriť lakom alebo olejom na to určeným.
Mastné plochy v kuchyni: zmiešame lyžicu oleja s lyžicou sódy bikarbóny, potrieme
mastný povrch, necháme pôsobiť cca 20

Bobaľky na vianočný stôl

Či sa už táto vianočná delikatesa volá bobaľky, opekance alebo pupáky, určite ju ocenia tí, ktorí majú radi akékoľvek kysnuté cesto s makom. Bobaľky si môžete urobiť
veľmi ľahko doma alebo si ich môžete kúpiť už upečené v obchode.
Cesto:
200 g hladkej múky, 200 g polohrubej
múky, 2 dcl mlieka, 1 kávová lyžička kryštálového cukru, 20 dkg droždia, štipka soli.
Z vlažného mlieka, droždia a cukru urobíme kvások, zmiešame s múkou, pridáme
štipku soli. Vymiešame cesto a necháme
vykysnúť. Vykysnuté cesto rozdelíme na
4 časti a z každej urobíme zhruba 1 cm široký valček. Nakrájame na asi 1,5 cm dlhé
kúsky, ktoré poukladáme na plech vystlaný
papierom na pečenie. Ukladáme ich ďalej
od seba, aby sa nespojili, keď narastú. Pečieme na 180 °C 20 – 25 minút. Mali by byť
prepečené a tvrdé. Môžeme ich piecť aj pár
týždňov pred použitím a odložiť, nepokazia sa. Možno piecť aj z polovičnej dávky.
Úprava s ostatnými prísadami:
Potrebujeme: cca 2 dcl mlieka, pomletý
mak, med alebo práškový cukor, maslo –
tieto prísady sa dávkujú podľa chuti.

Tvrdé bobaľky necháme asi 3 minúty napariť, aby rovnomerne zmäkli, napr. na
utierke na hrnci, v parnom hrnci a pod.
Potom ich zalejeme horúcim mliekom,
prikryjeme, necháme ich nasiaknuť, občas
jemne premiešame. Ak treba, zlejeme prebytočné mlieko. Posypeme makom, polejeme medom alebo posypeme práškovým
cukrom a pridáme roztopené maslo. Všetko jemne premiešame. Jesť sa môžu hneď,
no lepšie je pripraviť ich pár hodín vopred,
aby sa dobre prepojili chute.
-rog-

Upozornenie pre seniorov
Dôchodcovia, ktorí majú vydaný preukaz
na cestovanie železnicou zdarma pred 1. 7.
2015 je potrebné, aby si tento preukaz dali
obnoviť v pokladni železničnej stanice. K obnoveniu treba občiansky preukaz a v prípade, že nemáte na preukaze fotografiu, i túto
je treba priniesť so sebou.
Dôchodcovia nad 70 rokov, ktorí majú vybavené seniorpasy na cestovanie zdarma
v prímestských autobusoch a MHD si musia
aspoň deň pred skončením ich platnosti (zis-
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títe to na cestovnom lístku) zapísať predĺženie jeho platnosti. Jednoducho si to urobíte na
nových označovačoch, ktoré sú umiestnené
v autobusoch MHD, v regionálnych autobusoch, na železničných staniciach, predajniach
Slovak Lines a DPB. Stačí ak stačíte tlačítko
„Info“ a preukaz priložíte k tomuto označovaču. Platnosť vám bude predĺžená o ďalší jeden
rok. Bez seniorpasu nie je možné v Bratislavskej mestskej doprave cestovať zdarma.

-M. P.-

minút a zotrieme suchou handrou. V prípade, že povrch je ešte stále trochu znečistený,
postup zopakujeme.
Batérie v kúpelni a v kuchyni: handričku
namočíme celú do octu, omotáme okolo batérií, necháme pôsobiť cca 20 minút a potom
opláchneme čistou vodou.

Prečistenie upchatého odtoku v umývadle v kúpelni alebo v kuchyni: do odtoku
nasypeme pol šálky sódy bikarbóny, zalejeme pol šálkou octu, necháme pôsobiť cca 20
minút, zalejeme horúcou vodou a tešíme sa,
že voda spokojne odteká a my máme chvíľu
pokoj.
-RED-

Otázka starostovi

Pán starosta, bolo by možné zabezpečiť častejší vývoz skla v obci Jablonové? Obyvatelia
sa vracajú naspäť s plnými taškami pri pohľade na kontajner. Z obrázku je zrejmé, že
momentálna frekvencia nie je dostatočná.
Ďakujem.

Martina Masopustová

Máme tri stojiská kontajnerov na separovaný zber skla. Jedno pri obecnom úrade,
druhé pri predajni pani Kubíkovej, obidve
po jednom kontajneri. Na tom treťom stojisku pri potravinách Coop Jednota máme dva
kontajneri a je pravda, že v poslednej dobe
bývajú preplnené.
Spolu so zberovom spoločnosťou sme
analyzovali obsah najmä týchto dvoch kontajnerov a zistili sme, že obsahujú aj veľa
iného komunálneho odpadu. Napriek tomu
sme sa dohodli, že jeden kontajner sa pridá.
Zvyšovať frekvenciu vývozu by bolo finančne náročnejšie.
Ale pokiaľ sa nebudú využívať len na sklo
a budú obsahovať aj iný komunálny odpad,
tak za to nás môže zberová spoločnosť pokutovať, čo by sa mohlo premietnuť do budúcna aj do poplatkov za odpad.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

Z DEJÍN

Problémy s nemeckým vojskom
Po vzniku Slovenského štátu v marci 1939 sa západná časť Slovenska stala súčasťou
Ochranného pásma, ktoré spadalo pod vojenské velenie nacistického Nemecka. Prišlo
sem nemecké vojsko, ktoré sa usadilo v okolitých dedinách vrátane Jablonového, a jeho
hlavné veliteľstvo sídlilo v Malackách. Aj keď Slovensko bolo vtedy spojencom Nemecka,
čo oba štáty potvrdili ochrannou zmluvou, prítomnosť nemeckej armády komplikovala
každodenný život tunajšiemu obyvateľstvu. Vypovedajú o tom dokumenty uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave a Štátnom archíve v Modre.
Veľká časť obyvateľov Jablonového sa vtedy
živila chovom a predajom dobytka. Obec na
pasenie dobytka využívala priestor, ktorý
mala v prenájme od Vojenských lesných podnikov (predtým ho obci prenajímal M. Pálffy).
Ročne zaň platila 9 000 Korún slovenských.
Tieto pasienky však po marci 1939 využívala nemecká armáda. Obec ich preto nemohla
užívať, hoci bez nich bol tunajší chov dobytka
existenčne ohrozený. Vedeniu obce došla trpezlivosť, keď sa začiatkom mája 1939 miestni roľníci vybrali na pravidelný štvrtkový
jarmok do Malaciek. Cesta do Malaciek však
bola zablokovaná pre cvičné streľby nemeckých vojakov, a tak sa roľníci aj s dobytkom

museli vrátiť. Starosta Jablonového Štefan
Šullo napísal sťažnosť na ministerstvo obrany a žiadal nápravu. Napísal: „Čiastka... pasienku je tankami nemeckého vojska znivočená
a na zbývajúcu čiastku je nemožný prístup pre
ustavičné strelné cvičenia nemeckého vojska... Pasienok... takto nemôžu občania užívať
a v dôsledku nedostatku iného pastviska budú
nútení väčšiu čiastku svojho dobytka pomárniť... Odpredaj dobytka je dnes beztak obtiažny.
Aký-taký odbyt dobytka je umožnený práve na
malackom jarmoku, preto, keď táto cesta v deň
jarmoku nie je prístupná, to znamená veľkú
ujmu našich občanov a musíme sa proti tomu
všemožne brániť... Terajší neudržateľný stav

privedie našich občanov – roľníkov do zúfalého
položenia.“
Kompetentné úrady sa vážnejšie zaoberali sťažnosťou až s odstupom času, v októbri
1939. Bolo to však už mesiac po útoku Nemecka na Poľsko a po vypuknutí druhej svetovej vojny, keď nemecká armáda bola medzičasom dislokovaná inde.
-J. Roguľová, Historický ústav SAV-

ŠPORT

Naša futbalová prípravka
Som rád, že som bol oslovený, aby som niečo
napísal o našich mládežníckych futbalových
mužstvách, ktorým sa trénersky venujem.

Chov dobytka bol významnou súčasťou života v Jablonovom. (40. roky, Jablonovská zbierka historických
fotiek, časť Štefánia Matúšková)

K tejto činnosti ma oslovil môj „športový tútor“ Marián Tóth. Žiakom som sa trocha venoval pod taktovkou pána Uhliarika. No de-

Novoročný stolnotenisový turnaj
O pohár starostu obce

Hlavný rozhodcovia: Ing. Uhliarik Rudolf
PaedDr. Tóth Marian
Termín:
15. 1. 2017, nedeľa
Začiatok:
11.00 h, prezentácia hráčov do 10.30 h
Ukončenie:
podľa prihlásených hráčov.
Miesto konania:
sála OÚ Jablonové.
Účastníci:
prihlásení hráči od 15 rokov.
Prihlasovanie:
na OÚ Jablonové
starosta@obecjablonove.sk
marian23.toth@gmail.com do10.00 hod. dňa 15. 1. 2017.
Hrací systém:
hrá sa KO systém, na 2 víťazné sety do 11.
Losovanie prebehne na OÚ Jablonové dňa 15. 1. 2017.
Každý hráč si prinesie vlastnú raketu, prezuvky do telocvične a športovú výstroj.
Traja najlepší hráči budú odmenení vecnými cenami, ktoré venuje OÚ Jablonové.
Pravidlá:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu.

tičky, ktoré ma čakali prvý deň, to bolo úplne
niečo iné, nové. V prípravke sú „hráči“ dôležitejší než výsledok alebo samotná hra. Tréningy sú prispôsobené ich veku. Snažím sa,
aby deti mali pôžitok z každého „tréningu“,
aby mali motiváciu a chuť hrať futbal. Sledujem každého malého hráča, všímam si, ako
zvláda svoje prvé kroky vo futbale, čo sa mu
darí a kde treba podať pomocnú ruku. Keď
je treba, pomôžem, vysvetlím. Veľmi dôležité
je deti povzbudzovať a chváliť. Priznám, že
aj slzička vypadla, ale rodičia boli po ruke
a situáciu mi pomohli zvládnuť. Teším sa, že
niektorí rodičia ostávajú na ihrisku a zapájajú sa do tréningu.
S trénovaním žiakov je to trocha zložitejšie, keďže sú to školopovinné deti a nie
vždy sa dostavia na tréningy v plnom počte.
Pri žiakoch sa už dajú vysledovať špecifické
schopnosti daných hráčov a tie ďalej zlepšovať a rozvíjať. Ale v zásade sa snažím, aby
vedeli hrať na viacerých postoch a v rôznych
rozostaveniach. Je potrebné rozvíjať hernú
všestrannosť. V tejto vekovej kategórii by
bolo na prospech veci, aby sa vo väčšej miere
zaktivizovali rodičia, boli viac nápomocní pri
športovom rozvoji svojich detí.
-Tomáš Masarovič-
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