DVOJMESAČNÍK PRE OBEC JABLONOVÉ • V. ROČNÍK

ČÍSLO 3 – 4 / 2017 • MAREC – APRÍL

ROZHOVOR

Cukrárka Veronika
Ak sa vám zdalo, že ste v Jablonovom zazreli známu tvár z reklamy, v ktorej dlhovlasá
dievčina odhadzuje právnické spisy, šaty mení za zásteru, tasí mixér a ružovú tortu oblieka do šľahačky, tak ste určite natrafili na právničku a cukrárku v jednej osobe Veroniku
Bušovú. Už dlho býva v našej obci a tak sme sa s ňou porozprávali o vzdelávaní, pečení aj
o jej živote v Jablonovom.

Veronika Bušová

• Stali ste sa novou tvárou kulinárskeho
portálu jedného obchodného reťazca.
Upútavka rozpráva príbeh o rozhodnutí
Veroniky vzdať sa právnickej kariéry a venovať sa pečeniu. Čo je na ňom pravdy?
Pečiem veľmi rada už odmalička. Ako malá
som chodievala k babičke, ktorá ma vždy lákala na ,,kuchynské práce“, ako sme to doma
volali. Posadila ma na linku a dovolila mi
šľahať bielka alebo miešať krém a mňa to
neskutočne bavilo. Som z právnickej rodiny
a aj ja som vyštudovala právo. Ale už počas
štúdia som vedela, že mi nesedí sporová
agenda či papierovačky. Po skončení štúdia
som si nakoniec vďaka obrovskej podpore
rodičov, za čo im ďakujem, mohla splniť svoj
sen. Odišla som študovať do New Yorku na
kulinársky inštitút. Príbeh, ktorý je použitý
v televíznej upútavke, je skutočne pravdivý
a bolo zábavné nakrúcať vlastnú životnú
cestu ako televízny spot.
• Ako vyzerá štúdium kulinárskeho umenia Európana v Amerike?
V New Yorku som študovala na International
Culinary Institute (Medzinárodný kulinársky inštitút). Aj keď je to škola v Amerike,
nejedná sa vôbec o americkú kuchyňu. Je to
medzinárodný francúzsky inštitút, ktorého
základy stoja na poctivej európskej kuchy-

ni. Jeho umiestnenie v obrovskom meste
za veľkou mlákou má svoje opodstatnenie
a výhody. Francúzska kuchyňa sa v takom
kozmopolitom meste, plnom rôznych národností, stretla s vplyvmi iných kultúr, čo
považujem za dôležité gastronomické obohatenie. Štúdium mi poskytlo rozhľad v oblasti cukrárstva a navštevovala som aj rôzne
kurzy nad rámec štúdia, napríklad reštauračný manažment, ktorý mi dal potrebný
prehľad v odvetví. V neposlednom rade som
vďaka každodennému samostatnému životu
vo veľkom New Yorku získala zdravý životný
nadhľad.

• Aké prednosti má cukrárske remeslo
pred právnickým?
Vidím ich mnoho. Páči sa mi, keď je výsledok
mojej práce hmatateľný a vidím ho rýchlo,
trpezlivosť asi nepatrí medzi moje silné
stránky. Je príjemné, ak výsledky vašej práce ľudia ocenia, ak im chutí a dezerty sa im
páčia. Naplniť očakávania zákazníkov je pre
mňa každodenná výzva. Baví ma kreatívna
časť tejto práce, ktorú si obzvlášť užívam
pri novovzniknutej spolupráci s obchodným reťazcom. Lákajú ma tematické týždne
a možnosť prinášať koncepčne rôznorodé
dezerty napasované na konkrétne krajiny.
Verím, že ľudia ocenia, ak sa dozvedia niečo
nové, vyskúšajú možno netypické recepty
a spoločne so mnou zistia, že je jednoduché
si ich pripraviť aj doma. Spätná väzba je pre
mňa veľmi dôležitá a verím, že ma profesne posunie ďalej. Vybrala som si cestu, na
ktorej som nováčikom a dúfam, že mi ľudia
odpustia počiatočnú neistotu pred kamerami, ktorej sa zatiaľ neviem zbaviť. V oblasti
kreativity a tvorby receptov však vôbec nie
som nováčikom, a tak im môžem sľúbiť, že
sa určite dozvedia mnoho nepoznaných receptov zo sveta alebo z domova v novom
prevedení. Prinesiem aj užitočné typy, aby
práca išla lepšie od ruky a výsledok sa vždy
podaril.

Veronika Bušová s dcérou Ninkou

• Čo najradšej pečiete a čo si viete gurmánsky vychutnať?
Ako každá maminka aj ja najradšej pečiem to,
čo chutí mojej malej dcérke. Baví ma piecť novinky, ktoré ešte sama poriadne nepoznám,
a zdokonaľovať sa v technikách. Ako konzument mám však spolu s mojou rodinou najradšej klasiku, ako sú kysnuté koláče s ovocím a posýpkou alebo kysnuté buchty. Keďže
je toto rozhovor pre Jablonovské noviny, nedá
mi nespomenúť, že najlepšie kysnuté buchty,
aké som kedy jedla, sú buchty Alice Klamovej.
Boli plnené čerstvou marhuľou a tvarohom
a cesto je vraj prekladané maslom. Musím
sa priznať, že aj keď som dostala inštruktáž
priamo od zdroja, nikdy sa mi také skvelé
nepodarili, možno to bude tým, že nie som
rodený Jabloňák. Zisťujem, že s vekom sa mi
upravujú chute a už tak nebažím po modernej
kuchyni. Najlepšie mi do žalúdka sadnú dobré vidiecke jedlá ako chlieb s masťou a pažítkou, slanina z mangalice a domáce vajíčka
namäkko, v šupke pečené erteple s maslom či
jabúčkové pité.
• Zaujímajú vás viac tradičné recepty alebo cukrárske inovácie?
Väčšinu mojich koláčikov sa snažím koncipovať tak, aby mali základ v tradičných
receptoch, ktoré potom upravujem a prispôsobujem na konkrétne zadanie. Dezert
servírovaný v reštaurácii vyzerá inak ako
torta na narodeninovú oslavu, alebo koláčik
do vitríny v cukrárni. Všetky takéto výtvory
však majú spoločný základ a to v kvalitných
surovinách. Určite v mojich koláčikoch nenájdete margaríny, umelé arómy, polotovary alebo dochucovadlá. V tom som prísna
a takéto produkty neuznávam. Keďže môj
Pokračovanie na str. 3
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OCÚ INFORMUJE

Uznesenie z 15. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové zo 6. 2. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom

A) Schvaľuje
Uznesenie č. 247/02/17 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 249/02/17 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 250/02/17 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Stanislav
TesárikHlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 251/02/17 – znenie zápisnice
zo 14. zasadnutia OZ dňa 12. 12. 2016
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 253/02/17 –
– Zmeny a doplnky č. 4/2015 Územného plánu obce Jablonové
– Vyhodnotenie pripomienok k návrhu
Zmien a doplnkov č. 4/2015 Územného plánu obce Jablonové
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 254/02/17 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 zo dňa 6. 2. 2017
k Zmenám a doplnkom č. 4/2015 Územného
plánu obce Jablonové
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 258/02/17 –
– pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi
obce 0,10 t. j 16 hodín mesačne,
– plat hlavného kontrolóra obce v zmysle
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, vynásobenej
koeficientom 1,54 (násobok určený podľa
počtu obyvateľov – obec od 1 001 do 3 000
obyvateľov), percentom pracovného úväzku 0,10 a zaokrúhlenú na celé EUR nahor
(883x1,54x0,10 = 136,00 EUR) s účinnosťou
od 6. februára 2017.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 259/02/17 – kúpnu zmluvu
na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v okrese
Malacky, obec Jablonové, kat. úz. Jablonové,
vedenej na LV č. 628 ako parcela registra “C“
číslo 1092/1, orná pôda o výmere 869 m2,
ktorej bude GP odčlenená novoutvorená
C-KN parc. č. 1092/20, orná pôda, 119 m2,
ktorá je v celosti predmetom prevodu. Kupujúci: Milan Pernecký, rod. Pernecký, dát. nar.
13. 05. 1969, r. č. xxxxxx/xxxx, občan SR, trvale bytom 900 54 Jablonové 531, SR.
Dohodnutá kúpna cena za predmet prevodu opísaný v čl. I. tejto zmluvy je 50,00 EUR/
m2, t.j. spolu 7.350,00 EUR (slovom: sedemtisíctristopäťdesiat eur), ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Jablonovom
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uznesením č. 224/11/16, pričom sa jedná
o prevod majetku obce podľa ust. § 9a ods.
1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení. Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 260/02/17 – kúpnu zmluvu
na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v okrese
Malacky, obec Jablonové, kat. úz. Jablonové,
vedenej na LV č. 2542 ako parcela registra
“C“ číslo 10, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 437 m2, ktorá bola menená GP č.
135/2016 tak, že z nej bola odčlenená novoutvorená C-KN parc. č. 10/3, zastavané
plochy a nádvoria, 31 m2, ktorá je v celosti
predmetom prevodu.
Kúpna cena za predmet prevodu opísaný
v čl. I. tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 38,00 EUR/m2
(bez DPH), t. j. spolu 1.413,60 EUR vrátane DPH (slovom: jedentisícštyristo-trinásť
60/100 eur) a bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Jablonovom uznesením č.
203/09/16.
Predávajúci: DOMOSTAV spol. s r. o., IČO:
35 753 293, so sídlom Jablonové 14, PSČ
900 54, SR,
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 261/02/17 – zmluvu o vecnom bremene v prospech ZSE v zmysle
Uznesenia č. 410/03/14 – vecné bremeno
v prospech Západoslovenská distribučná,
a.s. na uloženie podzemného vedenia na parcelách č.1091 a 1092/1 pričom sa mení číslo
dotknutej parcely na 1091/3.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 262/02/17 – kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú.
Jablonové, vedenú na LV č. 1908 a to parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
s parc. 1501 s výmerou 82 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, a parcela
registra „C“ evidovaná na mape určeného
operátu s parc. č. 1502 s výmerou 60 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.
Kúpna cena za predmetné nehnuteľnosti
je 100 EUR.
Predávajúci: AGROSPOL JABLONOVÉ, a. s.,
so sídlom Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany,
Slovenská republika, IČO 47 003 855.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 264/02/17 – predloženie
ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ZVYŠOVANIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY
JABLONOVÉ – REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade

s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
– zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 265/02/17 – participáciu
Obce Pernek ako partnera Obce Jablonové
v projekte „ZVYŠOVANIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY JABLONOVÉ – REKONŠTRUKCIA
A DOSTAVBA“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 252/02/17 – list Okresného
úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej
politiky č. OU-BA-OUVBP1-2016/7540-BLM
zo dňa 12. 12. 2016 k návrhu Zmien a doplnkov č. 4/2015 Územného plánu obce Jablonové
Uznesenie č. 256/02/17 – interpelácie
poslancov
Uznesenie č. 263/02/17 – informáciu starostu obce o projektoch – BSK, IROP, Envirofond
Uznesenie č. 266/02/17 – informáciu starostu obce o zámere výstavby nájomných
bytov
Uznesenie č. 267/02/17 – správu komisie
kultúry a sociálnych vecí

C) Určuje
Uznesenie č. 248/02/17 – za zapisovateľku
Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje
Uznesenie č. 255/02/17 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ č.
403/03/14, č. 52/03/15, č. 103/09/15, č.
146/02/16, č. 203/09/16, č. 206/09/16,
č. 222/11/16, č. 227/11/16 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: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
E) Volí
Uznesenie č. 257/02/17 – za hlavného
kontrolóra obce Ing. Branislava Rybjanského
s platnosťou od 6. februára 2017
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková
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KALENDÁR
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber skla

Stavanie mája
Zber plastov

Zvoz dreveného odpadu na Vatru oslobodenia, organizujú dobrovoľní hasiči, podrobnosti budú vyhlásené rozhlasom.
Vatra oslobodenia
Turnaj v minifutbale na umelej tráve

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.
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Deň detí, rodiny, športu
Tanečná zábava chovateľov
Zber plastov

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
21. ročník Sviatkov Pomoravia

Podnet od občana

Redakcia JN nás požiadala o stanovisko k jednému podnetu, ktorý dostala od nášho občana. V zimných mesiacoch sme mali nahlásených niekoľko priestupkov v oblasti životného
prostredia. Jednalo sa o pretečenie obsahu žúmp od jedného suseda k druhému. V prípadoch, kde sa to dalo zdokumentovať, sa vyhotovil zápis a fotodokumentácia a tieto boli
postúpené na odbor ochrany životného prostredia na okresný úrad.
Pri riešení týchto prípadov a aj po konzultáciách s okresným úradom treba zdôrazniť
dva základné fakty.
1. Používanie Ekol-u a podobných produktov
slúži len na zníženie zápachu zo žumpy.
Svojím pôsobením udržuje priechodnosť
odtokov do žúmp a výrazne zrýchľuje
rozklad odpadových vôd, tým prispieva
ku komfortu prevádzky domovej žumpy.
Vlastník žumpy však nesmie jej obsah, či
už s Ekol-om alebo bez neho vypúšťať nikde, ani na svoj pozemok. Obsah žumpy je
možné likvidovať legálne len vývozom
fekálnym vozidlom.
2. Priestupky na úseku ochrany životného
prostredia sú automaticky sankcionované

finančnými pokutami, ktoré sú rozhodne
vyššie ako vývoz fekálom. Pretože tieto
priestupky majú priamy vplyv na životné
prostredie, ktorý sa nedá už odvrátiť. Vypúšťanie žúmp do potoka alebo pôdy má
priamy vplyv na kvalitu spodných vôd,
ktorá sa týmto výrazne znižuje.

Rešpektujme tieto zásadné veci a neničme
našim deťom a ďalším generáciám životné
prostredie.
Kontakty na fekále:
fa. Širekom 0903 715 213
Technické služby Zohor 0907 488 238
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ocino chová včely, veľa nahrádzam cukor
medom, ktorý je podľa mňa zdravší, dobre
sa mi s ním pracuje. Mojou veľkou vášňou
sú aj kuchárske knihy, ktorých som si rokmi
nahromadila slušnú zbierku. Recepty potom
rada skúšam, rôzne kombinujem alebo upravujem. Na každú dovolenku alebo cestu do
zahraničia plánujeme s mojím mužom namiesto návštevy pamiatok návštevy miestnych reštaurácií s autentickou kuchyňou. Sú
to zážitky, ktorými sa neskôr inšpirujem.

• Ako sa vám žije v Jablonovom?
Prisťahovali sme sa sem na začiatku mojej základno-školskej dochádzky. Ako každé správne
dieťa som si v rámci sťahovania vydrankala
bolestné za opustenie starých kamarátov a za
krok do neznáma, a to živého koníka a neskôr
sa naša „zbierka“ živých zvieratiek rozrástla.
Skladám obrovský hold mojej najlepšej, najtrpezlivejšej a najobetavejšej maminke, ktorá
s láskou vychovala nielen dve svoje deti, ale aj
všetku háveď, ktorú sme jej v ošiali z pravého
dedinského života domov nanosili. Neminuli
nás myši, žaby, hmyz, vtáčiky, rybičky, kozy,
psy, zajace či mačka. Som vďačná za život na
dedine a veľmi si cením, že ho môžem u mojich
rodičov ukázať aj svojej dcérke Ninke. New
York je mesto plné zážitkov a príležitostí, ale
nevedela by som si tam predstaviť vychovávať
dieťa. Naozajstné hodnoty v živote ponúka
práve dedina. Behať v zablatených gumákoch
po lese, loviť ryby, vyťahovať z rybníka žabacie
vajíčka – to považujem za šťastné pravé a nefalšované detstvo. Obdivujem mojich rodičov
a všetkých hospodárov v Jablonovom, koľko
energie dokážu vložiť do pôdy, pestovania
ovocia a zeleniny, chovu sliepok, kačiek, prasiat a oviec. Sama zažívam, ako sa táto energia
niekoľkonásobne vracia v podobe chutných
plodín, mäsa či vajíčok, ktoré majú oproti kupovaným lepšiu chuť. Človek si ich viac váži,
vie si ich viac vychutnať a s rozumom a úctou
zužitkovať. Sama sa vidím na mieste mojich
rodičov, keď raz tak ako oni, po skončení aktívnej kariéry a pri odrastených deťoch skončím
s rukami v hline a budem tak šťastná.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.

-OcÚ-

Obecná zabíjačka
Náš Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci
s obcou zorganizoval koncom februára obecnú zabíjačku. Obec nám zabezpečila prasatá
a my sme sa postarali o porciovanie, prípravu výrobkov a predaj. Časovo náročnejšiu
prípravu akcie nám skomplikoval požiar, keďže sme boli privolaní aj na požiarny zásah.

Veľmi nás teší, že o akciu bol mimoriadne
veľký záujem, o čom svedčí to, že sa tovar
rozpredal do pol hodiny. Výťažok putoval do
rozpočtu nášho zboru, ktorý sa použije na
kvalifikačné skúšky jeho členov. Ďakujeme
obci za túto podporu.

-Matej Jánoš, DHZ-

Ukážka cukrárskeho remesla Veroniky Bušovej
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MŠ A ZŠ INFORMUJE

Návšteva v ríši vtákov
V pondelok 6. marca 2017 navštívil našu MŠ
veľmi zaujímavý ujo. Ovládal vtáky – dravce,
ktoré ho naozaj počúvali na slovo. Predstavil
deťom niekoľko druhov, niektoré boli veľmi
vzácne a dokonca umožnil deťom, aby boli
aktérmi jeho pokynov. Vtáci si sadali na ruky
vybraných detí, alebo naháňali korisť, ktorú

držali deti sami. Najväčší zážitok však mali
deti vtedy, keď sa jeden „vtáčik“ rozhodol, že
preskúma okolie našej škôlky. Nakoniec si to
ale rozmyslel a vrátil sa do bezpečia svojej
klietky. Deti aj učiteľky boli vystúpením nadšené.
-Iveta Mackovičová-

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 2017/2018
sa uskutoční od 9. do 12. mája 2017,
od 13.00 hod. do 16.00 hod.
v budove materskej školy.

Plavecký výcvik našich najmenších
Tak ako každý rok na jar, tak aj v tomto období sme absolvovali plavecký výcvik s našimi
najmenšími Jabloňákmi. V dňoch od 10. do 20. marca deti navštevovali plaveckú akadémiu v Devínskej Novej Vsi.
Prihlásilo sa nám 20 odvážnych detí, ktoré aj svojich rodičov presvedčili o svojich
plaveckých zdatnostiach. Každé ráno nás
priviezol autobus. Cestu sme si krátili pesničkami, básničkami a potešili pána šoféra.
Na začiatku sa deti oboznámili s priestormi plavárne a pravidlami. Boli vytvorené 4
skupiny, do ktorých boli deti pridelené na
základe ich plaveckých schopností a fyzickej
zdatnosti. Výcvik začali rannou rozcvičkou
a hravými aktivitami, ktoré boli zamerané
na oboznamovanie sa s vodou. Rozvíjali si
svoje schopnosti správneho dýchania, po-

Materská škola, 900 54 Jablonové 348

nárania, orientácie pod vodou. Vznášali sa
a splývali v polohe na prsiach a znaku. Napodobňovali jednoduché plavecké pohyby
a v závere skoky a pády do vody, čo patrilo
k najobľúbenejším aktivitám. Plavčíci využívali rôzne pomôcky, ktoré uľahčovali plávanie detí bez strachu a zábran. Vždy po plávaní sa deti saunovali, čo bolo účinnou formou
otužovania detského organizmu. A aj vďaka
saune nikto neochorel. Cez prestávky sme
si pochutnávali na výbornej chlebíkovej desiatej, ktorú nám vždy pripravili kuchárky
z našej škôlky, ktorým ďakujeme. V závere

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.
Priniesť vyplnenú „Žiadosť o prijatie na
predprimárne vzdelávanie dieťaťa“,
ktorú si vyzdvihnete vopred
– od 15. apríla 2017 v budove
materskej školy,
alebo na webovej stránke obce
– www.obecjablonove.sk.
Kvetoslava Rusnáková
– riaditeľka MŠ

deti dokázali splývať 3 až 5 metrov. Okrem
získania plaveckých schopností sa deti utvrdili v samostatnosti, starostlivosti o svoje
osobné veci, deti boli empatické, vzájomne
si pomáhali, nikto neplakal, vedeli sa slušne
správať a my ako učiteľky sme boli na vaše
deti veľmi hrdé. Právom boli na záver ohodnotení diplomom. Poďakovanie patrí aj našej
školníčke Olinke Possovej, ktorá to s nami
statočne prežila a pomáhala nám. Ďakujeme
aj všetkým rodičom, ktorí vždy starostlivo
pripravili svoje dieťa na plavecký výcvik.
Na záver: Tohtoročná naša plavecká hymna:
„Delfín, žralok, medúza,
do bazéna teší sa.
Vodičku ja rád už mám,
plávam si v nej ako kráľ.
My sme plavci odvážni,
diplom sme už dostali“
-Evička a Mirka-
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Mesiac knihy v našej škole
Na marec – mesiac knihy sa ani tento rok na našej škole nezabudlo. Kniha by mala byť
veľmi dôležitou súčasťou človeka – snažíme sa to u našich žiakov docieliť.
Prvákov a druhákov navštívila spisovateľka
Katka Moláková, ktorá je spoluautorkou detskej knihy Mimi a Líza. Besedovali o tom, ako
vznikli príbehy v knihe, dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí o nevidiacich ľuďoch, pretože
jedna z hrdiniek knihy je nevidiaca. Potom si
vyskúšali v pohybových aktivitách, pri ktorých spisovateľke pomáhala Zuzka Ferenczová, ako to v skutočnosti je, keď človek
naozaj nevidí nič, len tmu. Tu využili všetky zmysly človeka (čuch, chuť, hmat, sluch
aj zrak). Na záver sa každý z nich zahral na
spisovateľa a ilustrátora. Vymýšľali s Katkou
nový príbeh a v skupinkách vytvorili krásne
obrázky do novej knihy Mimi a Líza.
Tretiaci a štvrtáci medzi sebou privítali
spisovateľa Martina Hunčára, ktorý nás previedol svetom tvorivosti a predstavivosti.
Dozvedeli sme sa, akú tvorivosť poznáme
a ukázali sme si, ako v praxi vyzerá. Po vypočutí krátkej ukážky príbehu a psovi, prasati
a ovci sa decká rozdelili do troch skupín. Jedna tvorila básne, druhá skupina pracovala na
ilustrácii a tretia skupina sa zmenila na her-

cov. Na záver všetky skupiny odprezentovali
svoje unikátne diela.
Tohtoročnými čitateľskými osobnosťami spomedzi žiakov sa stali naši najstarší
žiaci – Tamarka Michalovich, ktorá svojím
príbehom o Zlatovláske potešila našich najmenších škôlkarov a Maxim Kročák, ktorý
predviedol svoje čitateľské zručnosti našim
veľkáčom príbehom o Štoplíkovi. Tamarka
a Max, boli ste skvelí!
Záverom čitateľských aktivít bola burza
kníh na školskom dvore, ktorý už tradične
zorganizovala Martina Masopustová. Žiaci a návštevníci burzy si mohli knihy kúpiť
alebo vymeniť. Pri ukončení burzy pri odnášaní kníh do auta sa Martina potešila, že
krabice sú ľahšie. Výťažok predaja 68,50 €
využijeme na nákup nových kníh do školskej knižnice.
Jedným úžasným dňom sa nedá náš cieľ,
aby bola kniha dôležitou súčasťou každého z nás, docieliť. Preto budeme aj naďalej
pokračovať v rôznych aktivitách, ktoré záujem o čítanie zvýšia. Sme veľmi radi, že nám

Tohoročné čitateľské osobnosti Tamarka Michalovich a Maxim Kročák

Spisovateľ Martin Hunčár medzi školákmi

v tom pomáhate a budeme ešte radšej, ak sa
k nám pridáte aj vy ostatní...

-Kolektív ZŠ-

Obrázky školákov do novej knihy Mimi a Líza. Všetky
práce si môžete pozrieť v ZŠ.

Krst knižnej búdky

Knižná búdka – Prečítaj a vráť!
V priestoroch našej Základnej školy pribudla jedinečná mini knižnica – Knižná búdka. Je
to vlastne otvorená polička s knihami, kde si každý, kto do školy príde, môže samostatne
požičať knižku. Požičiavanie má len dve pravidlá – ak si knižku prečítate, mali by ste ju
do Knižnej búdky vrátiť alebo, ak sa vám zapáčila tak, že si ju túžite nechať, mali by ste
namiesto nej do búdky vložiť inú knihu.
Nápad pedagógov a rodičov školy skvele
a promptne zrealizoval Stanislav Tesarik, za
čo mu všetci ďakujeme. Búdku žiakom slávnostne odovzdal riaditeľ školy Pavol Škoda
a jej krstnou mamou sa stala scenáristka
Katarína Moláková, ktorá ju pokrstila písmenami z abecedy a popriala jej do života veľa
čitateľov. Keby mal ktokoľvek z vás doma kni-

hy, ktoré by ste mohli jablonovským čitateľom
venovať, pokojne ich kedykoľvek odovzdajte
pedagógom našej školy. Čím viac zaujímavých
kníh bude v tejto malej otvorenej knižnici dostupných, tým väčšia je šanca, že si ich deti
prečítajú. Ďakujeme našej škole za ochotu
realizovať pre naše deti takéto skvelé nápady.
-Zuza Ferenczová, rodič-

[5]

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Naši žiaci – malí herci
Vedeli ste, že divadlo Nová scéna ponúka deťom materských a základných škôl jedinečnú
možnosť na vlastnej koži zažiť, ako vzniká
divadelné predstavenie?
My to už vieme, a aj sme to na vlastnej koži
zažili! V tomto projekte nazvanom Nová
Scénička – zahrajme sa na divadlo, sme sa na
jedno doobedie, 14. februára 2017, zmenili na hercov a predviedli niekoľko vtipných
a herecky dokonalých divadelných predstavení.
Pod vedením herečky Anikó Vargovej a jej
mladých kolegov naši žiaci v hravej a veľmi

príjemnej atmosfére podnietili svoju fantáziu a kreativitu pri vytváraní vlastného príbehu. Decká v priebehu troch hodín zvládli
podľa vlastných predstáv príbehy navrhnúť,
vymyslieť k nim texty, naučiť sa ich, vytvoriť si kostýmy, pripraviť scénu a predstavenia naskúšať. Už ostávalo „len“ ich odohrať.
No a my, súdiac z toho, čo sme videli, počuli
a ako sme sa zabavili, musíme popravde
uznať, že dnešná generácia skúsených hercov by sa mala začať vážne obávať veľmi silnej konkurencie, ktorá ich dobieha!
-Barbara Tesariková-

Hľadáte
pred-škôlku?
Rodinný klub Jablonové zisťuje záujem
rodičov o zriadenie tzv. Predškoličky –
miniškôlky pre malé deti od 2,5 roka.
Cieľom je poskytnúť deťom možnosť
získavať postupne sociálne zručnosti
a návyky v malom kolektíve.
Info: d
 anka.trginova@gmail.com
alebo 0903 414 229.

Letný tábor 2017
Tešíte sa na letný tábor? My áno. Jabloňácky tábor bude opäť suprový! Príďte tí, ktorí chcete zažiť výtvarné dielne s maliarkou
a šperkárkou Zuzou Flim, i tí, ktorí máte radi
parkúr a brejk. Teší sa na vás Milan, Samo
a parkúristi, tanečné lekcie povedie Juraj
Bujna zo školy brejku. A ak sa nebojíte, bude
i deň prežitia s vojakmi.
Veľký tábor je určený pre deti od 6 rokov.
V prípade záujmu dať do denného tvorivého tábora deti predškolského veku, píšte
na: danka.trginova@gmail.com, budem
vás informovať. Prihlásiť deti môžete na
obecnom úrade alebo na adrese: starosta@
obecjablonove.sk. Tábor sa bude konať
v termíne 31. júl – 5. august 2017.
Tešia sa na vás Danka, Zuza a staronoví
vedúci.
-dt-

Letný tábor 2016
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Vítanie detí do života v našom Jablonovom
Obecný úrad na čele so starostom a členmi
kultúrnej komisie každý rok usporadúvajú
slávnostné vítanie detí do života. Dňa 19.
marca 2017 do priestorov obradnej siene,
v náručí svojich rodičov, prišli najmladší
obyvatelia Jablonového. Starosta ich slávnostne privítal a povedal: „Vážime si ten okamih a ochotu rodičov priniesť dieťa do našej

obce. Veríme, že každý nový obyvateľ bude
veľkým prínosom pre obec či už v kultúrnom,
spoločenskom alebo športovom živote.“ Slávnostné vítanie detí do života spestrili deti
z materskej a základnej školy, slovom, piesňou a hrou na flautu. Zapísať sa do pamätnej
knihy prišlo päť rodín. Pri podpise si z rúk
starostu preberali pamätné listy, darčekové

poukážky a kvety. O občerstvenie sa postarali pracovníčky obecného úradu a Reštaurácia u Melónka.
Spoznali a privítali sme:
Lukáša Gavorníka, Amáliu Hýlkovú, Dorotu
Kališovú, Ninu Kortišovú, Alexa Kubačáka.
Prajeme veľa zdravia, radosti a úspechov.
-MM-

Lukáš Gavorník s rodičmi

Amália Hýlková s rodičmi

Dorota Kališová s rodičmi

Nina Kortišová s rodičmi

Alex Kubačák s rodičmi

Jednota dôchodcov hodnotila
Členovia Jednoty dôchodcov na výročnej členskej schôdzi 15. februára 2017 hodnotili
svoju činnosť za rok 2016 a schválili si plán činnosti a rozpočet na tento rok.
Schôdze sa zúčasntila i predsedníčka okresnej organizácie JDS pani Ružena Mrázová,
starosta obce pán Ing. Ondrej Uhliarik, členka
sociálnej komisie OZ pani PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. Rokovanie našej VČS prišiel pozdraviť i predseda BSK pán Ing. Pavol Frešo,
ktorý pripomenul našim seniorom, aby nezabúdali odovzdávať svoje bohaté skúsenosti
a tradície mladšej generácii. Ako vyplynulo zo
správy predsedníčky pani Emílie Prokopovej,
bola činnosť organizácie v uplynulom roku
bohatá a rôznorodá. Dôchodcovia sa zúčastňovali na akciách v rámci okresu Malacky, ako
bolo pochovávanie basy, prehliadka v speve jednotlivcov, okresné a krajské športové
hry, Jurajská zábava a iné. Organizovali sme
si i vlastné akcie ako posedenie ku Dňu ma-

tiek, katarínske posedenie, slávnosť Mesiaca
úcty k starším. Zúčastnili sme sa akcií poriadaných v obci ako MDD, Jablkové hodovanie,
charitatívna akcia Podeľme sa, Vianočné trhy,
obecný betlehém, brigáda pri kostole a iné.
V minulom roku bola naša organizácia uspo-

riadateľom okresných športových hier a vďaka pomoci obce, sponzorov a obetavosti všetkých našich členov sme zvládli zabezpečiť
spokojnosť vyše 400-stovke zúčastnených
seniorov. Počas roka sme nazabudli ani na
našich jubilantov, ktorí sa dožili 70 a 80 rokov a potešili sme ich kytičkou kvetov. Vďaka
obci a obecnému zastupiteľstvu sme navštívili divadelné predstavenie v SND v Bratislave
a zúčastnili sme sa jednodňového zájazdu do
Budapešti. V správe o činnosti odznelo i poďakovanie učiteľom a žiakom zo ZŠ a učiteľkám a detičkám z MŠ, ktorí nám pripravujú
kultúrne programy na naše schôdze a posedenia. Ku koncu roka mala naša organizácia
76 členov a v pláne činnosti máme jedným
z bodov i rozšírenie členskej základne, preto pozývame do našich radov hlavne vekovo
mladších dôchodcov, aby mohli pokračovať
vo svojom aktívnom živote i po odchode do
dôchodku.
-Emília Prokopová, predsedníčka ZO JDS-
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Marec s Rodinným klubom
Marec sme začali bazárikom oblečenia v kultúrnej sále. Po dlhej zime sme vyhádzali prebytočné veci, z ktorých nám deti odrástli. Nakoniec sme mali plné stoly od babätkovských
dupačiek až po dámske bundy. Cieľ tejto akcie je jednoduchý. Je to susedská výpomoc.
Ja mám plné skrine a už mi netreba a ty máš o rok mladšieho chlapca. Tak prečo si to
neposunúť za symbolické ceny? Kto to pochopil, chodí na bazárik pravidelne. Kto sa ešte
neodvážil, príde nabudúce? Tešíme sa na ďalšie spriaznené osoby, ktoré sa akýmkoľvek
spôsobom zapoja.
Marec mesiac knihy je náš obľúbený, a preto sme aj tento rok podporili čítanie burzou
kníh, ktorá sa uskutočnila na školskom dvore za perfektného počasia. Dieťa, ktoré knihu
darovalo, si mohlo inú knihu vybrať na výmenu. Knihy sa predávali len za symbolických 50 centov a podarilo sa nám vyzbierať
pekných 66 eur. Mali sme 2 zóny. Pre rodičov
nechýbali mená ako Jo Nesbo, Paolo Coelho,
Agatha Christie, odborná literatúra, cudzojazyčná literatúra a kuchárky. Druhý ostrov
knižiek boli len detské tituly.

Tento tok sa nám nepodarilo zorganizovať veľkonočný guláš na futbalovom ihrisku.
Náš hlavný problém je: „Nejsou lidi“. Nepotrebujeme peniaze, potrebujeme len ochotných rodičov, čo chcú pre svoje deti zážitky
dedinského charakteru. Ďalšia možnosť
bude určite na Deň detí v Jablonovom.
Pomocná ruka, prosím, ozvi sa Martina
Masopustová 0903 345 631 (martinamasopust@gmail.com).

V sobotu 1. apríla 2017 obecný úrad spolu
s miestnym Poľovným združením Jablonové
a Základnou školou Jablonové zorganizoval v poradí 6. brigádu na vyčistenie nášho
chotára. Akcie sa zúčastnilo 47 brigádnikov.
Členovia poľovného združenia a ich rodinní
príslušníci si zobrali na starosť cesty a jarky
v celom chotári. Zástupcovia Základnej školy vyzbierali odpad v parku, okolo kostola
a okolo školy.
Maminy z Rodinného klubu sa podujali
vyčistiť detské ihrisko pri Melónkovi. V tejto
súvislosti máme jednu výzvu pre fajčiarov –
detské ihrisko nie je popolník – prosíme
vás, rešpektujte, že na ohorky boli osadené
„popolníky“ s pieskom. Keď už si zapálite pri
detskom ihrisku (čo by ste nemuseli), tak
na zahasenie poprosíme využiť práve tieto

nové prvky čistoty na detskom ihrisku. Rodičia s deťmi vyčistili aj prostredie okolo futbalového ihriska. Niektoré miesta pomohli
v predstihu vyzbierať aktívnejší občania,
ktorí chceli priložiť ruku k dielu, ale nemohli
sa zúčastniť priamo na brigáde, za čo im
patrí veľká vďaka.
Do brigády sa zapojili aj naši hasiči. Vyzbieraný odpad sa zmestil do jedného kontajnera a asi 20 vriec. Ako po minulé roky aj
tentoraz obecný úrad zabezpečil vrecia na
odpad, rukavice, pitný režim a napolitánky
na energiu. Po ukončení brigády sme si akciu vyhodnotili na výbornej fazuľovici u Melónka. Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou
a formou zapojili do brigády „Čistý chotár
2017“ úprimne ďakujeme.
-OcÚ a PZ Jablonové-

-Za RK Martina Masopustová-

Brigáda „Čistý chotár 2017“

Aby pamäť slúžila čo najdlhšie

Vo viac ako šesťdesiatich krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc, sa
v týždni od 13. do 19. marca 2017 uskutočnili rôzne aktivity na podporu mozgu v rámci kampane Týždeň mozgu. Táto medzinárodná akcia má za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť a hovoriť
o mozgových ochoreniach, ale aj o spôsoboch ich prevencie.
Do Týždňa mozgu sa už každoročne zapojili
domov pre seniorov Seniorville Jablonové
a Alzheimer Home Avalon, kde sa v stredu
16. marca uskutočnila verejná prednáška
s príznačným názvom Čo môžem spraviť
pre svoju pamäť. Poslucháči a poslucháčky
sa najprv oboznámili so stavbou a funkciou
mozgu, potom si vyskúšali v praxi, ako mozog a naša pamäť fungujú.
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Prednášajúci terapeuti, Lukáš Behul a Viera Valašteková, si pripravili úlohy, ako „telefón“ či rôzne pamäťové cvičenia, pri ktorých
sa poslucháči aj zasmiali, no najmä sa dozvedeli, čo treba robiť, aby nám mozog a pamäť
slúžili bez problémov čo najdlhšie. Keďže sú
ale obyvatelia Seniorville a Avalon pod drobnohľadom odborníkov, ktorí sa starajú o ich
životosprávu, zdravie a spánok, tak im zo-

Dva požiarne
zásahy

V poslednom období náš Dobrovoľný hasičský zbor zasahoval pri dvoch požiaroch.
Dňa 23. februára 2017 podvečer nám bol
ohlásený požiar lúky pri poľnohospodárskom družstve. Oheň vypukol za sťažených
podmienok, keďže fúkal silný vietor, a preto
operačné stredisko vyslalo na zásah väčší
počet hasičov aj techniky. Okrem nás sa na
ňom zúčastnilo 16 hasičov, použité boli 4 ks
hasičskej techniky, dve autá profesionálnych hasičov z Malaciek a jedno auto dobrovoľníkov zo Stupavy. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu do pol hodiny. Privolaná
polícia nezačala trestné stíhanie, lebo nedošlo k škodám na majetku. Ďalší požiar vypukol 25. marca 2017 okolo obeda. Tentoraz
horelo pole nad futbalovým ihriskom. Na
miesto dorazil jeden kus hasičskej techniky
a 4 hasiči, no ešte pred naším príchodom sa
vďaka iniciatíve občanov podarilo dostať
oheň pod kontrolu. Náš zbor urobil preventívne úkony a zabezpečil požiarovisko.
Oba prípady mali spoločného vinníka.
Požiar založili tie isté deti. Preto apelujeme na rodičov, aby dávali na deti väčší
pozor a pomohli predchádzať podobným
prípadom, najmä v blížiacom sa suchom
období.
-Matej Jánoš, DHZstáva už len cibriť svoju pamäť pri sudoku,
tajničkách alebo iných hrách.
Seniorville v Jablonovom pri Bratislave
okrem takýchto verejných aktivít poskytuje aj služby denného stacionára vrátane
záujmovej činnosti a stravy, ako aj odborné
lekárske vyšetrenia. -Daniela Nemčeková-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

ABBA v Jablonovom

(alebo Utajené zápisky z plesu)
Kto nebol 11. februára 2017 na benefičnom obecno-školskom plese, môže ľutovať! Pomáhať sa dá aj netradičnou zábavou, a tak už 5 rokov obec spolu so školou organizuje
štýlový tematický benefičný ples.
Tento rok prišla nestarnúca štvorica Švédov
ABBA zo Zlína a 141 blýskajúcich sa fanúšikov kapely a nespoznaných detí kvetov, ktorí
drali podrážky na parkete až do rána bieleho, čarovali s kúzelníkom Petrom Šestákom
na pódiu i pod pódiom, a celé húfy priateľov
a susedov sa fotili vo fotomate. Dajme však
slovo hlavnému organizátorovi, ako vnímal

náladu baviacich sa domácich i hostí z iných
chotárov: Ondrej Uhliarik: „... Skvelá kapela,
výborný catering (rozumej jedlo), parádna
výzdoba... plná sála tancujúcich hostí... partie
priateľov, ktorí nemajú problém sa navliecť
do všelijakých možných aj nemožných kostýmových kreácií a vedia si urobiť srandu aj
zo seba... Naozaj všetkým, ktorí priložili ruku,

k dielu zo srdca ďakujem... ak niečo nebolo
dokonalé, nabudúce vylepšíme.“ Tak to veríme a už sa tešíme. Pobavili sme sa, i sami na
sebe. A aby sme nezabudli: Nosná myšlienka
– benefícia – vyniesla pre školu a škôlku 855
Eur, ktoré obec použije na kúpu záhradného
domčeka na náradie a hračky.

-dt-
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UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Detská obezita
Je celosvetový problém, ktorým sa zaoberajú aj naše úrady hygieny. Každoročne do týchto štatistík pribúdajú stále mladšie deti, dievčatá aj chlapci. Obezitu môže spôsobovať
nejaká choroba. No mnohokrát ide o „zdedené“ zlozvyky v stravovaní rodiny. Problém
predstavuje fakt, že detskej obezity sa nezbaví 70 – 85 % detí a prenesú si ju do dospelosti. Obezita so sebou nesie aj množstvo zdravotných komplikácií. Čo s tým?
Odborníci na výživu používajú termín kalorická a nutričná denzita potravín. Znamená to, že
nejaká potravina má veľa kalórií (tuk, cukor),
ale málo látok prospešných pre telo (vitamíny,
minerály, bielkoviny). Napríklad šiška, hranolky, chipsy, energetické nápoje, všetky sladené
vody, sladkosti. Naopak sú jedlá s vysokou
nutričnou hodnotou a nízkou kalorickou denzitou. Sem patrí ovocie, zelenina, celozrnný
chlieb, nelúpana ryža, netučné červené mäso,
ryby, orechy. Ak chceme znížiť denzitu jedla,
treba k nemu vždy pridať zeleninu.

Cukor v detskej strave

Jedálniček dieťaťa si vyžaduje sladkú chuť.
No mala by to byť prirodzená sladkosť ovocia, obilovín, ryže, orieškov. Biely cukor, ten,
ktorým bežne sladíme, odoberá z tela vápnik, horčík a draslík.
Vápnik je nevyhnutnou súčasťou našich
kostí a zubov – tvorí až 99 %. Je potrebný aj
v tkanivách, svaloch a krvi.
Horčík je životne dôležitý pre 300 chemických reakcií tela a podobne ako vápnik, je
potrebný aj pre zdravé kosti, ich rast a fungovanie. Horčík telo potrebuje aj pre funkciu
nervovej sústavy, svalov a tkanív. Pomáha
s odbúravaním nadmerných množstiev žalúdočných kyselín, pri bolestiach v hrudi,
nepravidelnom srdečnom rytme, vysokom
cholesterole. Horčík sa využíva aj pri syn-

dróme chronickej únavy, proti osteoporóze,
migrénam, cukrovke, obličkovým kameňom,
astme, sennej nádche.
Draslík v našom tele zabezpečuje prevod
výživy do bunky a odvoz odpadu z bunky.
Okrem toho draslík potrebujeme pre zdravé fungovanie nervovej sústavy – stará sa
o „kvalitný prenos“ signálov medzi neurónmi. Na draslíku z veľkej miery závisí aj kontrola tekutín v tele a ich rovnováha, kontrakcie svalov a ďalšie chemické reakcie.
Toto všetko narúša konzumovanie cukru,
okrem iného vyčerpáva pankreas a pečeň.
Oslabuje imunitu a spôsobuje zubný kaz.
A čím nepoteším najmä dámy, je fakt, že podporuje starnutie pokožky.
Hnedý cukor na tom nie je o nič lepšie. Jediná výhoda je len obsah mizivého množstva
minerálov. Kalorická hodnota je porovnateľná s bielym cukrom. Pre ilustráciu – hnedý
cukor je vyrábaný z cukru bieleho. Pridáva
sa doň melasa, ktorá mu dodáva chuť. Biely
cukor je na 99,9 % tvorený sacharózou. Hnedý cukor obsahuje 97 % sacharózy, 2 % vody
a 1 % iných látok. Lyžička bieleho cukru obsahuje 16 kcal, zatiaľ čo hnedý cukor 17 kcal.

Zdravšie náhrady cukru

Je ťažké vzdať sa sladkej chuti. Je návyková
a navodzuje pocit šťastia. Pre milovníkov sladkej chuti existujú zdravšie, sladké náhrady:

Guľôčky so škoricou (bez cukru)

Amarant, obilnina pochádzajúca z Južnej Ameriky, známa aj ako láskavec, patrí medzi bezlepkové potraviny. Je bohatý na bielkoviny, minerálne látky a vitamíny. Je
vhodný pre deti a starších ľudí, lebo obsahuje látku, ktorá podporuje regeneráciu
mozgových buniek a podporuje duševný vývin dieťaťa. Škoricu používali ľudia už
v starom Egypte. Má protizápalové, dezinfekčné účinky.
Suroviny
120 g kešu masla (alebo ghí)
30 g pufovaného amarantu
10 g mletého ľanového semienka
10 ml vody
1 lyžica mletej škorice
1 lyžička medu

Príprava nie je náročná. Do misky nalejeme
kešu maslo, pridáme mletú škoricu, mleté
ľanové semienka, vodu, med a všetko premiešame. Pridáme amarant. Zmes vypra-
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cujeme a vytvárame malé guľôčky. Skladujeme v chlade. Z tohto rozpisu vyjde asi 15
guľôčok.

-MC-

Med je výborné riešenie, ale treba mať na
pamäti, že takisto má okrem minerálov aj
vyššiu energetickú hodnotu podobnú cukru.
Med obsahuje zinok, ktorý lieči kožu, zbavuje telo voľných radikálov.
Slady – vyrábajú sa z obilia, pšenice, kukurice a ryže. Ide o potravinu bez pridania
chemických látok a bez rafinácie. Tvorený je
zložitejšími cukrami, ktoré sa štiepia pomalšie a energiu dodávajú postupne. Slady sa
dajú použiť aj pri pečení.
Najlepšie je nesladiť vôbec. Do denného
príjmu sacharidov sa zarátava okrem cukru
do kávy alebo čaju aj jeho obsah v sušienkach,
sladkostiach, jogurtoch, džúsoch a v pečive.

Rady proti detskej obezite

• Dbajte na to, aby dieťa raňajkovalo. Nemusia to byť veľké porcie. Deti častokrát nemajú
potrebu jesť ráno. Stačí banán, pomarančová
šťava, kakao, malý chlebík s maslom a šunkou.
• Nedovoľte deťom jesť pri televízore, počítači. Dieťa je zaujaté dejom, ktorý sleduje
a nepozerá na to, koľko zjedlo. Trvajte na jedení pri stole. Inde jedlo nepodávajte.
• Medzi jedlami neponúkajte iné potraviny
(cukríky, lízatká).
• Naučte ich piť vodu, čaje. Nekupujte coly,
energetické nápoje.
• Dbajte na pravidelný stravovací režim. Dieťaťu zabaľte do školy ovocie.
-MC-

Spaľovanie
odpadu

V našej obci nielen na jar, ale prakticky celý
rok, sa ľudia zbavujú odpadu spaľovaním.
Možno si neuvedomujú, že v prvom rade
škodia sebe, ale aj okolitému prostrediu.
Dusivý dym, vznikajúci spaľovaním lístia,
suchej trávy a nehovoriac o tuhom odpade,
obsahuje oxid uhoľnatý, uhľovodíky, oxid
dusný, dechtové látky a nebezpečné dioxíny
a chemikálie. U človeka vyvolávajú poškodenie imunitného a nervového systému. Tieto
látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia a pôdy,
majú rakovinotvorné účinky, pomalým spôsobom zabíjajú prírodu aj ľudí. A v neposlednom rade je spaľovanie protizákonné
a postihované pokutami.
Buďme voči sebe a navzájom, prosím,
ohľaduplní.
-red-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Víkendový vlak Záhoráčik
Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa znovu vrátia na trať, kde už dlho nejazdili. Od 29. apríla tohto roka začnú s podporou Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK) po viac než 14 rokoch opäť premávať na Podhorí.

Ohľaduplnosť
k lesnej zveri

Región Dolné Záhorie dostáva nový turistický impulz – osobná doprava na železničnej
trati Zohor – Plavecké Podhradie, po jej zastavení v roku 2003, bude znova obnovená.
Premávka má podporiť rozvoj cestovného
ruchu v obciach ležiacich na trati a v ich okolí. Z tohto dôvodu je doprava na tejto trati
sezónna, a to iba v sobotu, nedeľu a v dňoch
pracovného pokoja. Prevádzku zabezpečuje
národný dopravca ZSSK na základe objednávky BSK.
Trať vedie popri pohorí Malé Karpaty, tak
že obľúbené turistické ciele ako Plavecký
hrad, vrchy Vysoká alebo Vápenná sa stanú
v sezóne dostupné aj vlakom. Víkendové vlaky zo Zohora do Plaveckého Podhradia budú
priamym pokračovaním osobných vlakov
Záhorská Ves – Zohor, kde už v súčasnosti je
zabezpečená osobná doprava. V Zohore bude
možné prestúpiť na osobné vlaky z Bratislavy. Okrem miest na sedenie povezú vlaky
aj cyklovozeň na prepravu bicyklov, čím sa
podporí cykloturistika v regióne Záhorie.
Cesta vlakom je príťažlivá pre rodiny
s deťmi, milovníkov železnice, partie peších
turistov, ktorí preferujú verejnú dopravu,

a predovšetkým umožňuje cykloturistom,
mieriacim do severozápadných svahov Malých Karpát a dolnozáhorských lesov, aby sa
vyhli pre cyklistov nebezpečnej ceste z Lozorna do Plaveckého Podhradia. Turisticky
zaujímavým je tiež prepojenie okolia Plaveckého hradu s obcou Záhorská Ves, ležiacej na
rieke Morava a zároveň na medzinárodnej
cyklotrase Eurovelo 13 pozdĺž Železnej opony, s kompou do rakúskej obce Angern.
Spoje budú zaradené do Integrovaného
dopravného systému Bratislavského kraja,
takže cestujúci v nich využijú aj prestupné
lístky na prímestské autobusy a bratislavskú
MHD. Zároveň v nich budú k dispozícii všetky zľavy ZSSK vrátane bezplatnej prepravy.
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Lesná zver v tomto období privádza na
svet svoje mláďatá. Na prežitie potrebujú pokoj, rovnako ako ich rodičia, aby sa
mohli o svoje ratolesti postarať.
Buďme k nim ohľaduplní a rešpektujme ich:
– Nenechávajme naše psy voľne pobiehať
po lese. Ohrozujeme tak mláďatá aj ich
rodičov. Pri stretnutí s diviakom môže
ísť v tomto období aj o život nášho psa.
– Mláďatá nezbierajme! Mláďatká v prírode nie sú opustené, matky sú vždy niekde blízko!
-red-

Cestovný poriadok

Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie
km

Prevádzka je naplánovaná v soboty, nedele a v dňoch pracovného pokoja od 29.
apríla do 1. októbra 2017.
Zastávka v železničnej stanici v Jablonovom bude na znamenie.
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ŠPORT

FK Jablonové
Zdravím všetkých priaznivcov jablonovského futbalu. Opäť sa
nám začala futbalová jar, presnejšie jarná časť sezóny 2016/2017.
No nie je to najlepší začiatok. Z dôvodu nízkeho počtu hráčov sme boli
nútení odhlásiť družstvo dorastu zo súťaže. Počet dorastencov bol už
počas jesennej časti na hrane a nepodarilo sa nám pritiahnuť nových
hráčov na posilnenie kádra. Okrem toho sa pár hráčov pred začatím jarnej časti rozhodlo skúsiť šťastie v iných kluboch. Je nám ľúto, že došlo
k tejto situácii, lebo dorastenci sa snažili a podávali kvalitné výkony.
Problém nedostatku hráčov sme museli pred sezónou riešiť aj
v družstve mužov. Vedeniu klubu sa nakoniec podarilo zabezpečiť
zopár posíl, ktoré nám pomôžu dohrať súčasnú ligu. Novými posilami družstva mužov sú aktuálne aj naši dorastenci, ktorí sa rozhodli
zotrvať v domácom klube a spĺňajú podmienky pre súťaž mužov.
Ďalšou dôležitou, skoro až existenčnou vecou, ktorú sme museli
zabezpečiť, bolo financovanie nášho klubu. Našťastie sa nám podarilo vybaviť sponzorský dar 5 000 eur od obce a sponzorský dar 5 000
eur od pána Baníka, za čo im patrí veľká vďaka. Naša vďaka patrí aj
občanom – fanúšikom, ktorí nám pomáhajú pri zabezpečovaní prevádzky nášho klubu, či už pri domácich zápasoch, tréningoch alebo
pri udržiavaní areálu. Touto cestou by som chcel vyzvať aj ďalších občanov, ktorí by nás chceli podporiť, aby neváhali a urobili tak. Každá
pomoc, či už finančná alebo materiálová, je vítaná.
Okrem družstva mužov náš klub aktuálne zahŕňa aj družstvo žiakov
a prípravku. Počet hráčov v družstve žiakov je zatiaľ dostatočný, prípravka je stále otázna, nakoľko počet detí sa nám neustále mení podľa
aktuálnej nálady detí. Jarná časť sezóny sa nám už teda začala, síce nie
veľmi šťastne, ale veríme že sa nám podarí udržať sa na nohách a dohrať, čo sme začali. Žiadame všetkých fanúšikov o podporu a fandenie
hlavne na domácich zápasoch. -M. Rybár, člen výboru FK Jablonové-

Rozpis zápasov FK Jablonové
Ročník 2016/2017
„A“ mužstvo seniori

Jar 2017
IV. liga S4BA

DÁTUM
23. 4.
30. 4.
3. 5.
6. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.

DEŇ
Nedeľa
Nedeľa
Streda
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

ZÁPAS
Jablonové – Lamač
Jakubov – Jablonové
Jablonové – Rusovce
Vrakuňa – Jablonové
Jablonové – Šenkvice
Čunovo – Jablonové
Jablonové – Domino BA
Závod – Jablonové
Jablonové – Viničné

Žiaci MZV – A

ČAS
17,00
17,00
17,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,30
17,30

DÁTUM
23. 4.
30. 4.
6. 5.
14. 5.
20. 5.
28. 5.
3. 6.
11. 6.

DEŇ
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

ZÁPAS
Jablonové – Slovenský Grob
Závod – Jablonové
Voľno
Jablonové – Viničné
Cajla – PK – Jablonové
Jablonové – Jakubov
Rohožník – Jablonové
Jablonové – Limbach

ČAS
15,00
14,00

15,00
11,00
15,00
10,00
15,30

Hádzanár Jakub Prokop Spomienka
na Štefana Masaroviča

Slovenskí juniorskí reprezentanti na európskom kvalifikačnom turnaji v Hlohovci v januári 2017 hrali
o postup na majstrovstvá sveta v hádzanej do 21 rokov. Hoci obsadili 2. nepostupové miesto, nás teší, že
v kádri bol aj Jakub Prokop z Jablonového. Jakub má
18 rokov a hádzanú hrá už 11 rokov. Je členom športového klubu ŠKP Bratislava a hrá na pozícii spojka.
Naša redakcia mu želá, aby sa mu v hádzanej úspešne darilo a bol
inšpiráciou aj pre ďalších mladých v našej obci.
-red-

Hasiči na súťaži

Náš Dobrovoľný hasičský zbor sa 1. apríla 2017 zúčastnil na halovej
súťaži hasičov v kategórii dorastenci a muži v Záhorskej Vsi, ktorá bola
zameraná na preverenie zručnosti. V konkurencii 49 mužstiev sa naši
muži umiestnili na 6. mieste. Jablonové reprezentovali dva dorastenecké tímy. Jeden sa umiestnil na 2. mieste a druhý na 5. mieste.
Tento rok náš zbor podporila obec dotáciou, ktorú sme čiastočne
použili na zakúpenie prenosnej požiarnej striekačky. Je určená na tréning a na hasičský šport. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci, za ktorú
úprimne ďakujeme, budeme môcť lepšie reprezentovať našu obec na
súťažiach. Na budúci rok máme ambíciu nastúpiť do Záhoráckej ligy,
kde súťažia družstvá z celého regiónu. Nová striekačka dostala v rodine dobrovoľných hasičov meno Eliška a pokrstili sme ju 4. marca 2017.
-Matej Jánoš, DHZDružstvo dorastencov s víťazným diplomom za 2. miesto v súťaži, v strede veliteľ
zboru Jozef Katerinec
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Pred 15 rokmi nás vo veku 63 rokov opustil Štefan Masarovič, ktorý patril medzi najvýraznejšie osobnosti
našej obce v posledných desaťročiach. Zmenil tvár obce
ako jej dlhoročný funkcionár, predseda Miestneho národného výboru a neskôr svojou aktivitou v komisiách.
Avšak šport a dianie okolo neho boli jeho priority. Bol
ikonou nielen ako hráč, ale hlavne ako dlhoročný neúnavný organizátor v tejto oblasti až do konca svojho života. Spomenúť všetko, o čo sa
zaslúžil a znamenal pre život v obci, by sa musela napísať samostatná
kniha! Futbal pre neho znamenal život, staral sa najmä o mládež, žiakov,
dorast až po mužov. Bol vážený aj vo vyšších futbalových kruhoch a zastával rôzne funkcie v Bratislavskom futbalovom zväze. Na jeho počesť
sa hrá každoročne v rámci Sviatkov Pomoravia futbalový turnaj žiakov
pod názvom Memoriál Štefana Masaroviča v našom športovom stánku,
o ktorý sa tiež vrchovatou mierou pričinil. -Výbor FK Jablonové, P. P.

