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Život v komunite
Na našom Obecnom úrade sa pri vybavovaní záležitostí budete stretávať s novou pracovníčkou, Jankou Barákovou. V Jablonovom žije 13 rokov, má tu trvalý pobyt a podieľa sa
na mnohých akciách v obci vrátane prispievania do našich novín od začiatku ich vychádzania. Porozprávali sme sa s ňou o jej pracovných skúsenostiach a životných postojoch.
vyriešili veci, s ktorými prišli. Moje heslo je,
že keď vznikne problém, treba ho najprv vyriešiť a nie hľadať vinníka. Až potom sa treba pozrieť, ako problém vznikol a vyhnúť sa
opakovaniu chýb v budúcnosti.

Janka Baráková

• Akú agendu máte na úrade na starosti?
Bola som prijatá na zastupovanie Lenky
Matejkovej počas jej materskej dovolenky.
Prevzala som agendu, ktorá sa týka podateľne, evidencie obyvateľstva, aktivačných
prác, evidencie spotreby pohonných hmôt,
stravných lístkov i poštových známok, vybavovania pošty, obecného mailu, archivácie
dokumentov, fyzickej pokladne a podobne.
Vyhlasujem oznamy, mám na starosti službu
Sms-info a vykonávam ostatné úlohy spojené s fungovaním obecného úradu a akciami,
ktoré organizuje. Momentálne chodím na
školenia spojené s matričnými skúškami
a s elektronickou komunikáciou so štátnymi
orgánmi.

• Pracovali ste v doterajšej práci bezprostredne s ľuďmi?
Doteraz som pracovala len v súkromnej
sfére, v oblasti obchodu a administratívy. Aj
keď som stále pracovala s klientmi, toto je
pre mňa nová skúsenosť. Veľkou zmenou bol
práve intenzívny priamy kontakt so stránkami. Rada komunikujem s ľuďmi, mám rada
pocit, keď z úradu odchádzajú s tým, že sa

• Prekvapilo vás niečo v novej práci?
Je tu veľká rôznorodosť a početnosť vecí,
ktoré treba vyriešiť za deň. Prvý mesiac bol
náročný, učila som sa nové veci. Stále som
v pohotovosti a vždy si niečo zapisujem.
Dlho som tak veľa rukou nepísala. Prekvapila ma aj dosť veľká byrokracia vyžadovaná
zákonmi, pritom stále počúvame z úst politikov o zjednodušovaní prístupu služieb pre
ľudí. V tejto práci bolo pre mňa dôležité naučiť sa odosobniť sa od momentálnych nálad
a nespokojnosti ľudí. Často si neuvedomujú,
že aj na druhej strane je človek, ktorý pri vybavovaní ich problému musí dodržať úradný postup. Predtým som chodievala na úrad
ako stránka. Veľa vecí som pochopila, až keď
som sa dostala na druhú stranu barikády.
Ako zamestnanec úradu viem, že aj keby
som stránke veľmi rada pomohla, musím dodržiavať literu zákona. Niektoré predpisy sú
naozaj nelogické, ale nedajú sa obísť. Želala
by som si, aby mali ľudia väčšiu dôveru v zamestnancov, ktorí im chcú vyjsť v ústrety, ale
sú zviazaní zákonnými limitmi.
• Nerobí vám problém veľa rovnakých
mien našich občanov? Zvykli ste si, že
každý druhý je Jánoš, Prokop, Jankových
a podobne?
Párkrát som sa pobavila. Raz sa mi stalo, že
som mala v kancelárii dvoch mužov, ktorí
mali rovnaké meno aj priezvisko a neboli
ani blízki príbuzní. Inokedy som veľmi intenzívne pátrala po pani, ktorá nežije v obci,
ale bol jej sem pridelený podporný balíček.
Pri vyhlasovaní oznamov jeden človek ocenil, ako pomaly a zreteľne hlásim a v ten istý
deň ma iný človek požiadal, aby som hlásila
rezkejšie. Myslím si, že oznamy treba hlásiť
pomalšie a zreteľne, aby informáciu zachytili

Janka Baráková ako čarodejnica na Súsedských vianočných trhoch (2015)

aj starší ľudia. Sú všelijaké prípady. Keď človek pracuje v dedine, v ktorej aj žije a kde sú
ľudia previazaní rodinnými väzbami, je nutné odosobniť sa od pracovných problémov
a nenosiť si ich domov.

• Zvykli ste si na život na vidieku?
Veľmi dobre, hneď od začiatku sme chceli
spoznávať obyvateľov, zapájali sme sa do akcií organizovaných obcou. Moja obava, či si
zvyknem na život v rodinnom dome, rýchlo
pominula, lebo som objavila výhody súkromia, zelene, výletov do prírody, máme záhradu a blízky kontakt s prírodou.
• Ste veľmi priateľský a otvorený človek.
O čo sa zaujímate?
Rada spoznávam nových ľudí, lebo sú pre
mňa inšpiráciou pri spoznávaní seba samej.
Relaxujem pri čítaní, zaujíma ma problematika osobného rozvoja v zmysle nových
poznatkov týkajúcich sa výživy, pohybu, relaxu. Snažím sa striedmo stravovať (ak sa
dá), športovať a vzdelávať sa v oblasti komunikácie s ľuďmi. Chcela by som sa vyhýbať osobnej zaujatosti a človeka sa snažím
neposudzovať podľa toho, či patrí k nejakej
komunite. Bola by som rada, keby mali ľudia k sebe bližšie a spoločne vytvárali niečo
hodnotné pre celú komunitu. Na nedávnych
oslavách dňa detí sa overilo v praxi, že akcie
organizované v obci majú väčší úspech, keď
sa do ich organizácie zapojí viac ľudí z rôznych záujmových oblastí.
Za rozhovor ďakuje
Jaroslava Roguľová.
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Uznesenie zo 16. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 24. 4. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom

A) Schvaľuje
Uznesenie č. 268/04/17 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 270/04/17 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, PaedDr. Mariána
Tótha Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 271/04/17 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Marián
Kimlička
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 272/04/17 – znenie zápisnice
z 15. zasadnutia OZ dňa 06. 02. 2017
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 275/04/17 – Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 276/04/17 – Prebytok rozpočtu v sume 172 134,67 EUR upravený
o nevyčerpané prostriedky školskej jedálne v sume 309,78 EUR, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, navrhujeme použiť na:
– tvorbu rezervného fondu 171 824,89 EUR
Zostatok finančných operácií v sume
4 996,83 EUR, navrhujeme použiť na:
– tvorbu rezervného fondu 4 996,83 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú:
b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na
bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 309,78 EUR, a to na:
– stravné pre deti ŠJ pri MŠ Jablonové
v sume 309,78 EUR, ktoré je možné použiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií v sume 176 821,72 EUR
na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 277/04/17 – čerpanie rezervného fondu na:
– dofinancovanie komunálnej techniky
v sume 7.000,00 EUR,
– financovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume
5.000,00 EUR,
– financovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu materskej školy v sume
8.000,00 EUR,
– výstavba korčuliarskej dráhy v sume
5.000,00 EUR,

Zmena úradných hodín

S účinnosťou od 1. apríla 2017 Obecný úrad mení úradné hodiny. Utorok, ktorý bol nestránkovým dňom, sa mení na stránkový a piatkové stránkové hodiny budú do 13,00.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 11,30 h
8,00 – 11,30 h
8,00 – 11,30 h
nestránkový deň
8,00 – 13,00 h

12,30 – 15,30 h
12,30 – 16,00 h
12,30 – 17,00 h

Stavebný úrad Jablonové

Od 15. mája 2017 pracuje Stavebný úrad Jablonové v novom režime. V Jablonovom sa nachádza už len podateľňa úradu a stránky sa prijímajú na pracovisku úradu v Malackách.
Úradné hodiny:
Pondelok:
8,00 – 16,00 h – pracovisko Okresný úrad Malacky (2. poschodie)
Utorok:
(konania v teréne)
Piatok:
8,00 – 12,00 h: pracovisko Okresný úrad Malacky (2. poschodie)
Podateľňa stavebného úradu je na obecnom úrade Jablonové v úradných hodinách.
Pracovníčka stavebného úradu: Ing. Anna Mrázová.
-OcU-
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– dofinancovanie výstavby zberného dvora v sume 15.000,00 EUR,
– oprava domu smútku v sume 10.000,00
EUR Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 278/04/17 – 1. zmenu rozpočtu obce na rok 2017
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 280/04/17 – plán činnosti
hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 273/04/17 – správu hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 274/04/17 – správu audítora
za rok 2016
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 281/04/17 – interpelácie
poslancov
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 282/04/17 – informáciu starostu obce o projektoch – Envirofond
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
C) Určuje
Uznesenie č. 269/04/17 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje
Uznesenie č. 279/04/17 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ 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. 246/12/16 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) Ukladá
Uznesenie č. 285/04/17 – starostovi obce
zabezpečiť prevádzku stavebného úradu
v priestoroch Okresného úradu Malacky
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

F) Neschvaľuje
Uznesenie č. 283/04/17 – žiadosť p. Viliama Belačiča a manž. Drahomíry Belačičovej, Jablonové, o finančné vysporiadanie za
pozemok na parc. č. 560 – príjazdová cesta
(vodovodná prípojka, plynová prípojka, odvodový kanál, závlahové potrubie).
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 284/04/17 – žiadosť p. Petra
Mackových, 29. augusta 359, 900 46 Most
pri Bratislava o zámenu nehnuteľnosti parc.
č. 600/210 za parc. č. 6815/161
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

JABLONOVSKÉ OKIENKO
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2017

So Ne

17. – 18. jún
18. jún
Jún
30. jún
30. jún
7. júl
21. júl
28. júl
28. júl
31. júl – 5. august
Júl – August
3. august
18. august

KALENDÁR
21. ročník Sviatku Pomoravia

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Výlet pre dôchodcov
Zber skla

Zber plastov

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x mesačne
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla

Zber plastov
Letný tábor

Volejbalový turnaj • Letná fotosúťaž

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x mesačne

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

OCÚ INFORMUJE

Korčuliarska
dráha
Obec Jablonové v spolupráci so Športovým klubom pripravila projekt
dráhy pre in-line korčuľovanie v našom športovom areáli. Inšpiráciou pre
tento projekt boli naše deti, ktoré nemajú
veľa možností bezpečného korčuľovania
vzhľadom na cestnú premávku v našej obci.
Niektorí sa chodia korčuľovať na starú
lesnú cestu cez bor do Malaciek. Jej povrch
je na niektorých miestach posypaný kamienkami, ktoré znemožňujú plynulé korčuľovanie a táto lokalita si vyžaduje pri menších
deťoch sprievod rodičov a v závislosti od
činnosti vo vojenskom priestore nie je vždy
prístupná.
Na realizáciu projektu sme požiadali o financovanie Bratislavský samosprávny kraj
v rámci jeho športového programu novej dotačnej schémy na rok 2017. Náš projekt bol
pozitívne hodnotený a bola mu pridelená
dotácia 15 000 EUR. Momentálne čakáme na
podpis dotačnej zmluvy. Realizovať výstavbu máme naplánovanú tak, aby deti mohli
počas prázdnin túto dráhu využívať.
Nová korčuliarska dráha doplní rekreačné športy ako plážový volejbal, futbal, tenis
a vonkajšie fitness centrum. Takto doplnený
areál bude poskytovať priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, zlepšovanie kondície a zdravia všetkých vekových kategórií.
-OU-
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Jar – leto v materskej škole
Jarné dni si v škôlke užívame naplno. Dennodenné pobyty na dvore, hry, futbal, vychádzky
po okolí, poznávanie nepoznaného. Aj také
sú dni v škôlke, kedy sa učíme a získavame
mnoho poznatkov či skúseností. Mesiace apríl
a máj boli bohaté na divadelné predstavenia.
Veľký úspech zožalo divadlo Stražan s predstavením Aladinova zázračná lampa a divadlo
Gregorička s predstavením Žabí princ, ktoré

sa deckám veľmi páčili. Naďalej raz mesačne
pokračujeme v animoterapii, kedy do škôlky
prichádzajú poníky a deti majú príležitosť
zajazdiť si, pohladiť či spoločne nakŕmiť poníky. Taktiež sa tieto akcie deťom páčia a vždy
sa veľmi tešia. Blíži sa leto, kedy zažijeme opäť
niečo nové a našich predškolákov čaká Indiánska noc v škôlke, bude to deň a noc plná dobrodružstiev a veľkej zábavy. -Za MŠ Mirka-

Z lásky k našim mamám
Druhá májová nedeľa je každoročne venovaná
všetkým mamám. Preto ani tento rok sa detičky zo škôlky nenechali zahanbiť a pripravili
si spolu s pani učiteľkami niekoľko darčekov.
Okrem vyrobených darčekov a prianí tým
hlavným bolo vystúpenie detí v piatok 12.
mája v telocvični materskej školy. Pani učiteľky ju krásne vyzdobili (dominantou bolo
veľké srdce na dôkaz veľkej lásky detí k svojím mamám) a pripravili príjemné slávnostné
posedenie. Samotné vystúpenie bolo zložené
z piesní, básní, pohybových aktivít, ktoré boli
doplnené dramatizáciou a nechýbali ani rôzne rekvizity. Mamičky boli nadšené a kvitovali
najmä to, že ani tie najmenšie deti sa nehanbili
a dali sa pred celým obecenstvom počuť, ako
sa všetko pekne naučili. Bol to veľmi príjemný
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estetický zážitok so zmesou lásky, úcty, ale aj
malej dávky humoru. Naše milé maminy, ďakujeme Vám za všetko.
Nielen našim mamám a babkám sa predviedli naše deti. S programom ku Dňu matiek
sme boli pozvaní aj do Seniorvillu, aby sme
potešili starkých. Milí rodičia, môžete byť
právom hrdí na svoje deti, s akou úctou a láskou zaspievali, zarecitovali či odpovedali na
otázky obyvateľov zo Seniorville. Nejedného
dospeláka dojali či inšpirovali a zaspievali si
s nami. Vystúpenie, hoc trvalo 20 minút, bolo
plné emócií, radosti, veselosti. Dokonca nám
bolo povedané, že vychovávame budúcich hercov a herečky. Tak, milé maminy, ďakujeme, za
vašu lásku, s ktorou vychovávate svoje deti.
-Za MŠ Ivetka a Mirka-

Rozšírenie
škôlky
Dovoľte pár slov o stave projektu na rozšírenie kapacity našej materskej škôlky. Celkový projekt počíta s prestavbou
a dostavbou časti budovy, v ktorej sa
nachádza malá škôlkarská trieda, a časti dvora, kde je vchod do školáckej šatne. Dostavbou sa zväčší šatňa, vytvoria
sa 2 nové triedy, každá bude mať herňu
a spálňu, vytvorí sa nová pohybová miestnosť a nové priestory pre zamestnancov.
Rekonštruovať sa bude aj školský dvor.
Zvýšenie kapacity si vyžiada aj rozšírenie
jedálne. Nové priestory zvýšia kapacitu
škôlky o 44 miest. Podmienky projektu financovaného z európskych peňazí
vyžadujú aj jeho naplnenie a dlhodobejšiu udržateľnosť, ku ktorej sa obec musí
zaviazať. Tieto podmienky nás donútili
k rozhodnutiu, že sa zaviažeme naplniť
22 miest. Pre zjednodušenie eurofondy
nám zaplatia polovicu nákladov a druhú
polovicu zaplatíme z vlastných zdrojov.
Toto rozhodnutie nám dáva voľnejšie
ruky a jednu časť nových priestorov bude
môcť využívať aj Základná škola, ktorej to
umožní mať samostatné 4 triedy.
Náš projektový zámer bol v prvom
kole schválený a dostal pozitívnu hodnotiacu správu s možnosťou financovania
do 264 500 EUR. Táto bola prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
ktorá bola podaná 18. apríla 2017 a teraz
čakáme jej vyhodnotenie. Tento zatiaľ
úspešný pokrok sme dosiahli aj vďaka
spolupráci s obcou Pernek.
Ďalším krokom, v prípade schválenia
našej žiadosti o financovanie, bude proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby a samotná realizácia stavby.
Naším plánom je, aby v septembri 2018
sme mohli prijať všetky deti, ktoré budú
škôlku potrebovať.
Možno sa zdá, že to všetko veľmi dlho
trvá, ale je to spôsobené niekoľkými
zmenami termínov (od pôvodného – máj
2016) zo strany orgánu, ktorý riadi procesy eurofondov, ktorým sa musíme prispôsobiť. Je pravda, že obecné zastupiteľstvo
bolo pripravené, v prípade neschválenia
projektového zámeru využiť úverové financovanie celej výstavby, ale ak máme
možnosť získať 250 000 Eur a nezdĺžiť
obecnú kasu, tak sme presvedčení, že to
treba využiť. Preto prosíme rodičov ešte
o trpezlivosť. 
-Ondrej Uhliarik-

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Deň pre matky
Deň matiek v podobe, ako ho oslavujeme v súčasnosti vznikol v Amerike na konci 19. storočia a v bývalom Československu sa začal oslavovať v roku 1923 vďaka iniciatíve Alici
Masarykovej, dcére prezidenta Tomáša G. Masaryka. V 50. rokoch bol Deň matiek v bývalom režime zakázaný. Nahradil ho oficiálne preferovaný Medzinárodný deň žien a ku Dňu
matiek sme sa na Slovensku vrátili až po roku 1989.
Deň matiek v podobe, ako ho pre nás prichystali naše deti pod vedením pedagógov z našej
základnej školy, bol naozaj krásny darček. Dva
dni pred vystúpením deti mamám priniesli
domov ručne vyrobenú pozvánku. Samotný
program sa začal vystúpením lozornského
ochotníckeho divadla VaDiDlo s hrou Ako sme
slávili deň matiek a pokračoval vystúpením
našich detí po jednotlivých triedach. Naše deti
nám spievali, recitovali a hrali divadielko, vystúpili aj dievčatá z krúžku mažoretiek pod

Škola v prírode

vedením Zuzky Lakiovej. Všetko bolo precízne naskúšané a energia a láska prítomná na
javisku prebila každú trému. Program ako
vždy zručne moderoval riaditeľ našej ZŠ Pavol
Škoda. Na konci dostala každá maminka živú
sadenicu muškátu v ručne vyrobenom papierovom kvetináči, detailne prepracovanú papierovú kytičku hyacintov a plyšové srdiečko.
Pýtala som sa svojich známych z veľkej základnej školy v Bratislave, aký bol program,
ktorý prichystali ich deti. Odpoveď znela,
že žiadny, veľká škola na niečo podobné asi
nemá kapacity. Vtedy som si uvedomila, akú
nadprácu urobili s deťmi pedagógovia našej
malej rodinnej školy. Program, ktorý sme
videli, museli skúšať dlho dopredu. Deťom
a téme sa venovali popri tom, ako ich učili
bežné učivo. Výrobky, ktoré sme od detí dostali od pozvánky až po kytičku, boli naozaj
krásne a niekto si dal námahu ich vymyslieť
a navrhnúť. Koncept viac ako hodinového

V dňoch 15. – 19. mája sme sa so žiakmi zabávali v Škole v prírode Skalka pri Kremnici.
Žiaci si písali svoje denníky o zážitkoch, ktoré ich najviac ovplyvnili. Vybrali sme pre vás
tie najzaujímavejšie z ich pohľadu...

Pondelok, 15. 5. 2017
Barborka Cinkaničová, 1. ročník
Mne sa páčilo, ako sme cestovali. Potom sa
mi páčilo, ako sme sa hrali, ale najviac sa mi
páčilo, ako sme mali dobrý obed. Zoznámili sme sa s celým hotelom, zoznámili sme
sa s animátormi. Moja animátorka sa volá
Aďka. Večer sme robili lapače snov, aby sme
krásne snívali.
Terazka Masopustová, 2. ročník
Keď sme boli v autobuse, sme sa z Miškou

zabávali. Boli tam dve sedadlá. Jedli sme
skytlsky. A ešte sme jedli žuvačky. Keď sme
dorazili, bol obed, mali sme: zeleninovú polievku a špagety – ja som mala bez syra, bolo
to výborné. A potom sme išli na izbu. Bola
taká akurát. Potom som sa vybalila aj Lujza
a Miška sa vybalili. Večera bola skvelá, bolo
kura s ryžou. Večer sme s animátormi robili lapače snov. Potom sme sa osprchovali
okrem Mišky. A nakrémovali sme sa, teda
zasa okrem Mišky. Potom sme išli do pyža-

programu bol premyslený a niekto si dal tú
námahu ho zorganizovať. Naši pedagógovia
to asi nemuseli robiť, ale urobili to. Aby naše
deti mohli svojim maminám vkusne a vrúcne poďakovať. Ďakujeme im za to.
-Zuza Ferenczová, rodič-

Zápis do ZŠ
Základná škola oznamuje, že zápis detí do
1. ročníka prebehol 10. apríla a bolo zapísaných 22 detí. 16 detí si bude plniť povinú školskú dochádzku v našom zariadení,
2 žiaci v Bratislave a štyrom deťom bola
odložená povinná školská dochádzka.
-P. Škoda, riaditeľ ZŠma. A ešte som čítala Miške rozprávku o Popoluške. Viera a Barbara a ešte Evička a pán
riaditeľ nám dali pusu na dobrú noc.
Miška Kalmárová, 4. ročník
Ahoj, volám sa Michaela Kalmárová. Som
štvrtáčka a mám 10 rokov. Začnem takto:
V pondelok ráno sme vyrazili do Školy v prírode. Išli sme veľkým modrým autobusom.
V autobuse (keď sme išli) bola aj nuda. Najprv sme sa k Kikinkou Flimelovou dohodli,
že budeme spolu na izbe. Ale to sme sa dohodli už dávnejšie. No ... V autobuse sme si
aj spievali a spali. Pani učiteľka Barbara nám
povedala, že prespala celú cestu. Zobudila
sa až na mieste. Mali sme aj prestávku na
WC. Keď sme boli už skoro na mieste, museli sme prejsť cez tunelík. No, a autobus
bol oškretý. Ale prežili sme to. Autobusár
bol veľmi milý. A už sme pri hoteli. Bolo to
veľmi vysoko. S Kikou sme sa aj trošku báli.
Náš hotel sa volá Minciar. Keď sme prišli, tak
sme si vybrali izby. Ja s Kikou máme 202.
No a keď mali všetci vybrané izby, išli sme
na obed. Mali sme výbornú zeleninovú polievku a druhé sme mali super špagety. Keď
sme sa naobedovali, tak sme sa zoznamovali
s animátormi. Volajú sa: Aďka, Miro, Dada –
Daniela. Hrali sme sa, vyrábali ame si vlajky
a súťažili sme. Až do večera. Išli sme na večeru. Na večeru sme mali ryžu a kura. Nezjedla
Pokračovanie na str. 6
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MŠ A ZŠ INFORMUJE
Pokračovanie zo str. 5
som všetko, lebo som nebola ani hladná. Potom sme si išli vyrábať. Varábali sme si lapač
snov. A musím povedať, že sa mi aj podaril.
Aspoň podľa mňa. A nakoniec sme si ja, Kika
a pani učiteľka Barbara zahrali Dobble. Hrali
sme do 21:30 hod. Páni učitelia nám prišli
zaželať dobrú noc a spali sme. A z tohto dňa
by to bolo aj všetko. Tak ahojte!

Utorok, 16. 5. 2017
Timejka Martinkovičová, 1. ročník
V utorok sme hľadali Pifa. Pifo je zlý pirát,
ktorý ničí lode.
Filip Zárecký, 3. ročník
Vstal som a obliekol som sa, upratal som
izbu. Bol obed. Po obede sme išli do lesa hľadať piráta Pifa. Išli sme po stuhách. A ešte
som niečo zabudol – rozdeľovali sme sa na
tými – červený, modrý a zelený. Ja som bol
zelený. Tak sme s Dadou išli po zelených
stuhách. Boli sme pri pirátovom dome, hľadali sme časť jeho duše. O pár minút a máme
ju – bolo to guľaté drevo a na ňom voda, lebo
bol deň vody. Prvý krát sme sa išli kúpať. Vo
vode bolo dobre. Išli sme spať. Počkať, počkať, počkať – ešte niečo – voda bola teplá.
Kristínka Flimelová, 4. ročník
V utorok ráno sme cvičili. Po cvičení sme
mali raňajky. Dala som si cereálie s mliekom.
Potom sme hľadali časť Pifovho tela. Ešte
v pondelok sme sa rozdeľovali do skupín. Sú
tri skupiny, a ja som v zelenej skupine. Animátori nám povedali, že sa hráme na pirátov,
ktorí hľadajú zloducha Pifa, ktorý im potápa
lode. Zelený tím tú časť Pifovho tela našiel
ako prvý a išlo sa plávať. Učili sme sa plávať
kraula. Potom sme mohli v bazéne robiť čo
sme chceli. Pred plávaním sme sa hrali s animátormi Ninju. Na obed sme mali vyprážaný
syr s hranolkami a rajčinovú polievku. Po
obede sme si mali hodinu a pol oddýchnuť.
Na večeru sme mali sviečkovú a potom sme
si kreslili motýľov na papier, ktorých sme
vypĺňali krepovým papierom. Keď sme ich
dorobili, išli sme spať.
Streda, 17. 5. 2017
Barborka Cinkaničová, 1. ročník
Mne sa páčilo ako sme opekali. Ešte sa mi páčilo, ako sme boli v bazéne.
Nicol Motyčková, 3. ročník
Dnes sme sa naraňajkovali oveľa skorej. Mali
sme guličky s mliekom. Potom sa išli von
zbierať liečivé bylinky – napríklad podbeľ.
Potom sme išli do plavárne sa kúpať. Najlepšie bolo, keď som podbeľ zbierala do trička
a po tričku mi liezli mravce. Strašne som sa
tomu smiala. Mali sme aj bomba opekačku,
kde chalani hasili na záver oheň pinďúrami.
Tamarka Michalovich, 4. ročník
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cca. 1-2 hodiny. Za ten tanec sme dostali posledný element Zem. Rozdávali sa lízanky,
náramky, atď. Nina dostala veľkú palacinku
a my takú menšiu. A potom prišiel pirát Pifo
alias Miro. Peťo mu stiahol masku a bol to
Miro! Po rozdávaní sme išli spať a takto sa
končil štvrtok.

Zobudili sme sa a obliekli sme sa, lebo sme
išli na rannú rozcvičku. Po rozcvičke sme
sa umyli a išli na raňajky. Na raňajkách som
si veľmi pochutila, pretože bola krupicová kaša. Mám ju veľmi rada. Po raňajkách
som si pomaly písala denník. Pomaly som
sa chystala na plaváreň. Miro ma hádzal do
vody, bola to zábava. Keď sme prišli na izbu,
mala som na uchu pľuzgier. Pani učiteľka
mi naň dala Fenistil. Mala som ho od mojej
kúpacej čiapky, lebo mi bola malá. Chodili
sme po izbách, ja s Vani sme mohli ísť k štvrtáčkam. Ja som išla k Ninke a Viky. S Ninkou
sme sa rozprávali o našich rodinách, kto je
čo. Potom sme išli na večeru a po večeri sme
išli vyrábať lampióny na opekačku. Aďa mi
povedala, že som príklad, lebo som si opekala najlepšie. Každý svietil do lesa a ja, Niky
a Helenka sme sa trochu báli, že na nás vyskočí divé zviera. Išli sme dovnútra. Chlapci
zahasili oheň močom. Pán riaditeľ povedal,
že to dá na Facebook. Niky mi povedala, ako
chlapci zahasili oheň. Keď som sa to dozvedela, skoro som si cvrkla. Veľmi ma to rozosmialo. Tento deň nás tak unavil, že sme išli
hneď spať.

Štvrtok, 18. 5. 2017
Peťka Hrušková, 1. ročník
Ľúbilo sa mi, ako sme mali diskotéku. A ľúbilo sa mi, ako prišiel Pifo.
Lucia Smreková, 2. ročník
Mali sme kvíz + bonusová úloha chlapec je
baba a baba je chalan. Robili sme obraz z prírodnín – bol veľmi krásny. Boli sme posledný
krát plávať. Potom sme sa balili a večer bola
disco. Tá bola z celého dňa najlepšia!!!
Max Kročák, 4. ročník
Rozcvičili sme sa, ale tentokrát bol zrušený
beh. Naraňajkovali sme sa a bola prestávka. Po prestávke sme mali kvíz. Boli sme
druhí a našli sme Vzduch. Sakra. Niečo som
zabudol. Na včerajšej opekačke sme dostali
Oheň. Už chýbal len jeden element. Bol obed.
V tento deň mala Nina narodeniny. Dostala
čokoládu. Po prestávke, čo sme mali poobede, sme sa fotili a bola disko. Tancovali sme

Piatok, 19. 5. 2017
Timejka Martinkovičová, 1. ročník
V piatok ráno sme naložili kufre do autobusu
a vyrazili do Kremnice. Boli sme v bani.
Terezka Masopustová, 2. ročník
Ráno som sa zobudil ako vždy prvá. Evička tam z učiteľov bola tiež prvá. A povedala, že si máme pripraviť veci. Na rozcvičke
beh 5 km bol odložený. Na raňajkách som
sa dobre najedla. Po raňajkách sme sa lúčili s animátormi. Potom prišiel autobus. Na
sedadlách som sedela s Miškou. Keď sme sa
zastavili, boli sme v Kremnici. Trochu sme sa
poprechádzali. Navštívili sme múzeum. Bolo
tam veľmi super. A ešte sme boli v obchode.
Potom po nás prišiel autobus. Hurá – cesta
domov. Už sa veľmi teším. Potom sa sa zastavili na pumpe a išli sme na WC. Cesta pokračovali skvele. Keď sme boli pri Jablonovom,
tak sme spievali.
Tamarka Michalovich, 4. ročník
V piatok ráno nás pán riaditeľ zobudil a dal
nám zelené tričká. Vaneske sa nechcelo vstávať, tak sme ju zobudili. Naraňajkovali sme
sa a potom umyli. Zbalila som si posledné
veci: pyžamo, zubnú kefku a pastu, hrebeň,
sponky a gumičky. Čakali sme na chodbe.
Animátori nám pomohli s nosením kufrov.
Potom sme si dali poslednú fotku. Autobus
nás odviezol do Kremnice. Tam sme si kúpili suveníry. Išli sme aj do Banského múzea
a aj do bane. Bola tam veľká zima. Ukazovali
nám, ako mučili ľudí. Keď nám dorozprávali,
vrátili sme sa späť do autobusu. V autobuse
bolo s nami aj malé, čierne šteniatko. Čierne
šteňa nám tam pišťalo. Bolo roztomilé. Po
chvíli sme zastavili. Mohli sme si ho ísť pohladkať a ísť na WC. Vrátili sme do autobusu
a cestovali sme až domov. Cestovali sme tri
hodiny. Keď sme prišli pred školu, čakali tam
rodičov. Na mojich som chvíľu čakala a potom sme si išli kúpiť nanuky.
-P. Škoda-

Poďakovanie

Základná škola touto cestou ďakuje firme
Swiss Re Management AG za pomoc pri
modernizácii počítačovej učebne. Svojou
nezištnou pomocou zatraktívnila našim
žiakom hodiny informatickej výchovy.
Ďakujeme.
-P. Škoda-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Seniori oslavovali i športovali
Členovia Jednoty dôchodcov si na svojom stretnutí 9. mája 2017 pripomenuli Deň matiek
a prejednali niektoré organizačné záležitosti. Naše členky prišiel pozdraviť i starosta
obce Ing. Ondrej Uhliarik a milým programom ich potešili i žiaci základnej školy. Súčasťou tohto stretnutia bola i zaujímavá prednáška z projektu „Týždeň mozgu“, ktorú nám
pripravili terapeuti zo Seniorville p. Valašteková a p. Bahul. Že prítomných táto téma
zaujala, bolo zrejmé z aktívnej účasti členov pri ich dotazoch, ako i diskusia po ukončení
prednášky. Na záver stretnutia bolo prítomným podané malé občerstvenie.
Ďalšou akciou, na ktorej sa naši členovia zúčastnili, boli okresné športové hry, ktoré 25.
mája 2017 organizovala ZO Zohor. Na športových hrách sa nás celkove zúčastnilo 28,
z toho 18 členov sa aktívne zapojilo do súťaží.
Od chuti do súťaženia a povzbudzovania nás

neodradilo ani nie veľmi príjemné počasie.
Zimu sme si zmierňovali tancom pri živej hudbe. A ako sme dopadli v športovaní? Výborne,
lebo sme sa stali najúspešnejšou základnou
organizáciou v okrese. Získali sme celkove
šesť medailí, z toho tri zlaté: p. Kočanová

Hráte radi kartovú hru Žolík? Ak áno, ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na turnaj
v hre žolíka, ktorý bude súčasťou kultúrneho
programu na Sviatkoch Pomoravia. Turnaj sa
uskutoční v sobotu 17. júna 2017 so začiatkom o 17.00 hodine v priestoroch športového
areálu. Súťažiaci budú zadelení do skupín podľa nimi vylosovaného štarového čísla. Turnaj
sa uskuční v rámci všeobecných pravidiel pre

hru „Žolík“. Prihlásiť sa môžu všetci, ktorých
táto hra baví, bez rozdielu veku a pohlavia.
Vyhodnotenie a výsledky turnaja, ako i odovzdávanie cien bude na slávnostnom otvorení
Sviatkov Pomoravia v nedeľu 18. júna 2017.
Záujemcovia o tento turnaj sa môžu prihlásiť do 14. júna 2017 u pani Emílie Prokopovej, Jablonové 126, alebo telefonicky na
číslo 0902 815 876.

Mária v hode granátom na cieľ, p. Masarovičová Anna v hode váľčekom a p. Martinkovič
Ladislav v kope lopty do malej bránky.
Dve strieborné medaily získali p. Kočanová Mária v streľbe zo vzduchovky a p.
Ing. Ondrej Jurčák v hode granátom na cieľ.
Bronzovú medailu získala p. Masarovičová
Anna v hode granátom na cieľ. Peter Pavlíček
v stolnom tenise tesným výsledkom obsadil 4.
miesto.Všetkým úspešným športovcom blahoželáme.
-Emília Prokopová-

Turnaj v kartovej hre „Žolík“

Deň detí

Aký bol tohtoročný Deň detí v Jablonovom?
Ako sme sa zhodli viacerí, bol veľmi príjemný. Okrem výborného počasia k úspechu akcie prispeli osvedčené, ale aj nové aktivity
pripravené pre väčších, ale aj tých najmenších. A nielen deti sa zapojili do hier. Bolo
vidieť, že niektoré hry si radi vyskúšali aj
dospelí s väčším čí menším úspechom. Takže čo všetko bolo pre deti pripravené? Hneď
pri vstupe dostalo každé dieťa kartičku, na
ktorej si zbieralo pečiatky a keď ich pozbieralo všetky, za odmenu dostalo rôzne dobroty (ako napr. zmrzlinu, tradične výborné
francúzske palacinky a pod.). Na ich získanie
však muselo vyskúšať svoju šikovnosť na
chodúľoch, presnú mušku pri hode guľou do
drevených kolkov a spolupráca bola dôležitá pri posúvaní drevených trojlyží. No a netreba zabudnúť na veľký prakový katapult,
ktorým sa odpaľovali jutové lopty. Silnejším
chalanom to išlo veľmi dobre a pri tých menších bolo treba dať pozor, aby s jutovou loptou neleteli aj oni. Pri ďalšej disciplíne si deti
pocvičili aj mozgové závity a svoju zručnosť.
Čakali ich totiž starobylé historické hry – lúštenie sudoku, triafanie gúľ na doske do otvorov, mlyn a ďalšie, ktorými sa zabávali ľudia
v minulosti a možno už v časoch stredoveku,
keď sa ľudia baviť vedeli. A bavili sme sa aj
my, v celom areáli bolo počuť výskot detí, ve-

selé džavotanie a smiech, radosť z úspešne
zvládnutých úloh. Najmenším sa veľmi páčili
3 skákacie hrady, väčšie deti si užili stanovište pri hasičoch a poľovníkoch. A keď sa už
nabažili strieľania deti, aj my dospeláci sme
si vyskúšali, či sme to s tou vzduchovkou
ešte nezabudli. Deti si s nadšením prezreli hasičské auto, sem tam zaznela aj siréna,
niektoré nabrali odvahu a išli sa pozrieť aj
do vnútra kabíny. A my dospelí sme mali čas
aj pozhovárať sa, prípadne sa zoznámiť s novými Jabloňákmi, alebo si poleňošiť na tráve
a užívať si príjemný deň. Ponad nás lietali
mega bubliny, ktoré deti vytvárali pri Martinke, ktorá nestíhala dopĺňať bublinovaciu
zmes z 5 litrovej bandasky.
Milí Jabloňáci, veľká vďaka všetkým, ktorí
sa dobrovoľne zapojili do prípravy a realizácie celej akcie, ako aj tým, ktorí prišli so svojimi deťmi. A veľké ďakujem patrí aj našim
deťom, ktoré sa tak dobre vedia zabávať.
-Monika Straková-

Bublinománia
Rodinný klub nemohol chýbať pri veľkej
oslave MDD. Tento rok sme stavili na jabloňácku novinku: Bublinomániu a hlásim
veľký úspech. Malý, či veľký, starý, či malý
krpec – veľká bublina očarila každého. Chceli sme byť na 100 % pripravení, a preto sme
doniesli originál tajnú prísadu. Veľa mamičiek sa však pýtalo, ako nato. Kto ma záujem
o domáci recept, nech sa páči, vyskúšajte:
10 dielov destilovanej vody (môže byť aj
prevarená voda)
3 diely Jar
1 diel glycerínu (kúpite v lekárni)
Zmiešajte a nechajte zohriať na 80 ⁰C.
Zmes nechajte 24 hodín odstáť.
Dve dievčatá boli neskutočne sklamané, že
tento rok nebolo maľovanie na tvár. Vyhlasujem teda konkurz: Kto má zručnú ruku a fantáziu, ozvite sa nám.
-Za RK Martina Masopustová-
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Širší sortiment, zvýšený komfort nakupovania v novom

SUPERMARKETE,

ktorý pre Vás pripravujeme prestavbou našej predajne

Tešíme sa na spoločné nákupy......
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UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Medicínske okienko

Histamínová intolerancia (HIT)
Je to moderný strašiak mladej spoločnosti, daň za rýchlokvasný konzumný nezdravý životný štýl, plíživý a zákerný. Kto nevie,
o čom je reč, odpoveď je jednoduchá. Tým postrachom je histamínová intolerancia.
Histamín je chemická molekula, ktorej hlavnými účinkami sú vazodilatácia (rozšírenie
krvných ciev), znižovanie krvného tlaku,
stiahnutie svalov priedušiek, má vplyv na
sekréciu žalúdočných štiav a na centrálny
nervový systém (ovplyvňuje fázu budenia,
reguluje apetít a telesnú teplotu, pozitívne
vplýva na pamäť a má dôležitú protektívnu
úlohu na nervový systém), zvyšuje prekrvenie, čím moduluje zápalovú odpoveď organizmu (napomáha produkcii zápalových látok). V negatívnej súvislosti podporuje vznik
alergických prejavov a je priamo zodpovedný za tzv. histamínovú intoleranciu.

Najčastejšie príznaky spájané s HIT sú
veľmi pestré, avšak nemusia byť prítomné
všetky naraz.

• Časté alergické prejavy, pocit plného
nosa, slzenie a pálenie očí, zahlienenie,
chrapot, častý výskyt ekzémov a svrbenie pokožky,
• problémy s trávením, nepravidelná stolica, sklony k hnačkám, ale aj zápcha,
nafukovanie, pálenie záhy či bolesti brucha, tendencia k žalúdočným vredom,
potravinové alergie, sklony k zápalovým
ochoreniam čreva (M. Crohn, ulcerózna
kolitída), nechutenstvo,
• zhoršená termoregulácia (návaly tepla,
zvýšené potenie),
• búšenie srdca, zníženie krvného tlaku,
• bolesti hlavy, migrény, pocit na zvracanie, točenie hlavy,
• poruchy spánku (plytký spánok, horšie
usínanie), únavový syndróm,

Kysnuté buchty s posýpkou

V minulom čísle novín sme dostali tip na kysnuté buchty Alice Klamovej, a tak sme ju
poprosili o recept. Časovo sú náročnejšie a odporúčame ich piecť skúsenejším pekárkam, ale stoja za to.
Cesto:
1/2 kg hladkej múky
1 celé vajíčko a jeden žĺtok
1 žĺtok na potretie
soľ
9 kávových lyžičiek cukru
alebo 9 kociek cukru
kocka kvasníc
9 polievkových lyžíc oleja
mlieko
250 g palmarinu alebo masla

Plnka: tvaroh, hrozienka, cukor, žĺtok

Postup: Vypracujeme kysnuté cesto, necháme kysnúť 1/2 hodinu. Vyvaľkáme
obdĺžnik, postrúhame naň Palmarin (na
strúhadle ako uhorky), cesto preložíme ako
lístkové cesto, necháme podkysnúť cca 15
– 20 min. Zopakujeme 3 x.
Rozvaľkáme cesto na normálnu veľkosť
a pokrájame na štvorce. Naplníme tvarohovou plnkou, spojíme rohy, otočíme, jemné
potočíme buchtou na mieste, aby sa spodok
spojil. Ukladáme na vymastený plech tak,

aby mali buchty miesto vedľa seba. Cca 3 x
4 buchty. Urobíme jamku do každej buchty a vložíme podľa chuti napr. marhuľový
džem a marhuľu, jahodový džem a jahodu,
slivkový džem. Potrieme okraje buchty žĺtkom (mix žĺtok, voda, olej).

Posýpka: Hrsť hrubej múky, práškový
cukor a zmäknuté maslo alebo masť pomiešame, rozdrobíme rukou a posypeme
buchty.
Pečieme na 175 °C, cca 30 min, kým buchty chytia farbu.
-red-

• opuchy – aj očné viečka, smädivosť,
• zábudlivosť, depresie a zmeny nálad, kolapsové stavy, nervozita, sklony k schizofrénii,
• bolesti kĺbov a svalov
• časté zápaly, opuchnuté uzliny, náchylnosť na infekčné ochorenia, strata vlasov
a ochlpenia,
• silné menštruačné bolesti, nepravidelná
menštruácia, nadmerné krvácanie.
HIT vzniká nahromadením histamínu
v tkanivách organizmu. Deje sa to z dôvodu
jeho nadmernej tvorby či príjmu z vonkajších zdrojov, alebo z dôvodu jeho nedostatočného odbúravania (v prípade nedostatku
enzýmových systémov DAO).
Najčastejším a jediným predpisovaným
liekom je Daosin, ktorý v prípade, že chýba enzymatické odbúravanie histamínu napomáha jeho rozkladu a tým znižuje jeho
množstvo. Avšak samotný liek je prakticky
neúčinný, pokiaľ pacient nedodržuje určité
pravidlá životosprávy. Zmeny by sa mali týkať každej oblasti pacientovho života, nepristupovať k nim izolovane, lebo HIT vzniká
súčtom všetkých nižšie vymenovaných. Môžete mať príkladný jedálniček, ale pokiaľ ste
vystavení stresu, môže mať HIT razantnejší
priebeh.

– Strava
• preferovať čerstvé potraviny (mäso,
ryby, ovocie, zelenina, mlieko (lepšie je
uprednostniť náhrady mlieka – ryžové,
pohánkové, kokosové), maslo, bylinky,
• obmedzovať potraviny ako jahody, rajčiny, fermentované a kvasené potraviny,
plesnivé syry, alkohol (blokuje enzýmy
DAO), mušle, strukoviny, oriešky, čokoláda, pšeničné produkty a hotové jedlá, citrusy, sladkosti, ocot, potravinové aditíva,
energetické nápoje, čierny čaj,
• dostatok vitamínov – C, B, D, zinok, selén,
meď.
– Prevencia stresu
– Posilňovanie a harmonizovanie imunity, prevencia zápalov a alergií
– Dostatok spánku
– Korekcia určitých liečiv spolupodieľajúcich sa na vzniku HIT
• opioidy, kodeín, cytostatiká, anestetiká,
narkotiká, metamizol, teofylin, antimalariká, antiflogistika a pod.
-MUDr. Michal Patočka-
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Tip na cyklovýlet z Jablonového
Trasa Jablonové – Studienka – Lakšárska Nová Ves – Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie a vlakom späť do Jablonového meria cca 65 km na bicykli. Vo väčšej miere je v lesnom teréne a vedie po spevnených cestách, miestami sú kratšie úseky v pieskovom teréne, kedy je potrebné bicykel potlačiť. Cesta je vhodná aj pre staršie deti, keďže vo väčšej
miere vedie mimo hlavných ciest. Výlet sa dá kedykoľvek ukončiť a vrátiť sa tou istou
cestou späť. Ak však máte radi cyklistické okruhy, tento by vás mohol zaujať.
Vyráža sa z Jablonového – na cyklocestu sa
napojíte pri bývalom JRD, kde treba pokračovať okolo jazdeckého areálu smerom do
vojenských lesov, potok máte po ľavej ruke.
Prejdete okolo rampy a pokračujete po príjemnej asfaltovej ceste smerom na Malacky,
po oboch stranách máte borovicový les. Keď
prídete k prvej veľkej lesnej križovatke, odbočte doprava, cesta vedie popri lese, drevenej stodole a lúkach, držte sa stále spevnenej
cesty, neodbočujte na vedľajšie, až prídete
k hlavnej ceste Pernek – Malacky, ktorú budete križovať. Na druhej strane obídete opäť
rampu a pokračujete ďalej cez les, opäť sa
držte „hlavnej“ spevnenej cesty, až prídete
k rybníku, ktorý budete mať po pravej ruke.
Tu si môžete dať pauzu, prípadne si urobiť
piknik, pozorovať vodné vtáctvo a pod.
Ďalej sa držte stále vpravo, až prídete
k plotu, ktorý je súčasťou vojenského areálu
letiska Kuchyňa. Tu už nie sú žiadne „zákerné“ odbočky, treba sa držať hlavnej štrkovej
cesty, cez ktorú sem tam prebehnú srnky,
prípadne nejaký ten plaz. Táto cesta sa končí

pri hlavnej ceste Rohožník – Malacky, ktorú treba križovať a prejsť do vojenského
priestoru Studienka. Tu vedie cesta po veľmi
dobrej asfaltovej ceste, ale po cca 6 kilometroch je potrebné z nej odbočiť doľava na niektorú z piesočnatých ciest. Asfaltová cesta
totiž pokračuje ďalej na delostreleckú strelnicu, kde je úplný zákaz vstupu. Odporúčam
mať so sebou turistickú alebo cyklo mapu
v mierke 1:50.000 (alebo stiahnuté mapy
v mobile), kde sú značené aspoň vrstevnice,
aby ste v týchto miestach nezablúdili, keďže
tu nie je vždy dobrý signál. Piesčitý úsek má
možno 2 – 3 kilometre a vyvedie vás z lesa
na cestu Malacky – Studienka. Táto cesta je
málo frekventovaná a je to aj oficiálne značená cyklotrasa. Po nej pokračujete niekoľko
kilometrov po rovine a do mierneho kopčeka do obce Studienka, ktorá leží v Záhorskom Bore. Je to najrozsiahlejší súvislý borovicový les na Slovensku, ktorý predstavuje
najväčšiu plochu vytvorenú z viateho piesku
na Slovensku.
V obci Studienka prejdite okolo kostola
a pokračujte ďalej po ceste, až prídete k poľným cestám, tu sa držte vľavo. Mali by ste ísť
po červenej turistickej značke, ale tá sa môže
miestami z poľnej cesty strácať. Pokračujte
stále rovno, miestami tu sú pieskové úseky,
na ktorých možno budete musieť bicykle
potlačiť. Keď máte horské bicykle, tak by ste
to mohli zvládnuť aj v sedle, na trekingových
a crossových bicykloch je to trochu problém.
Po tejto ceste prídete až k strelnici v Lakšárskej Novej Vsi, okolo ktorej cesta vedie po
hrubom makadame, na ktorom sa ide dosť
nepríjemne.
Ďalej už cesta pokračuje po asfaltke, ktorá
vás zavedie do centra dediny. V okolí obce sa
nachádza Červený rybník, jazero, aj mokrade Zelienka, je tu krčma, v ktorej si môžete
urobiť prestávku. Z tejto obce pokračujte
ďalej po málo frekventovanej asfaltovej ceste do obce Mikulášov a ďalej pokračujte cez
vojenský priestor, kde na vás čaká príjemný
zjazdík dole kopcom. Ešte pred obcou Plavecký Mikuláš je odbočka na hlavnú cestu,

ktorá vás privedie do Plaveckého Podhradia,
z ktorého vám ide vlak do Jablonového. Ak sa
však chcete vyhnúť tomuto úseku, pozerajte
sa na možné odbočky na poľnú cestu vpravo,
ktorá by vám mohla pomôcť tomuto úseku
sa vyhnúť.
Osobný vlak s cyklovagónom premáva od
29. apríla do 1. októbra cez víkendy a počas
sviatkov a výrazne vám môže skrátiť cestu
domov. Zároveň sa vyhnete frekventovanej
hlavnej ceste popod Malé Karpaty. Šťastnú
cestu a možno sa niekde stretneme na našich dvojkolesových tátošoch.
-Monika Straková-

Letný tábor 2017
v Jablonovom
Zameranie: výtvarné dielne, parkúr, brejk,
tanečné lekcie, deň prežitia s vojakmi
Vek: pre deti od 6 rokov
Pre deti predškolského veku kontakt:
danka.trginova@gmail.com
Termín: 31. júl – 5. august 2017
Cena: 60 Eur
Kontakt: Obecný úrad Jablonové
starosta@obecjablonove.sk

Cvičenie
pre dospelákov
Máte chuť rozhýbať svoje telo v malej
skupine rovnako naladených parťákov?
Pridajte sa! Ešte stále cvičíme:
• V utorok Joga – Pilates s Gejzom o 19.00
v školskej telocvični, vstup cez veľkú bránu, smerom od Seniorville.
• Vo štvrtok na ihrisku, motivačná skupinka s Milanom, večer o 20.00, na ihrisku pri posilovacích strojoch – zameraná
na cvičenie s vlastnou váhou tela.
• V piatok o 19.00 Joga s Evou o 19.00,
v školskej telocvični.
• Skupinové behanie v teréne: vyformovala sa nám tu i Bežecká skupinka mužov, viac info Andrej, vo štvrtok o 20.00
na ihrisku.
-DT-
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Plánovaný zvoz komunálneho odpadu
v roku 2017
DÁTUM

Deň

7. 7. 2017

Piatok

3. 8. 2017

Štvrtok

31. 8. 2017

Štvrtok

29. 9. 2017

Piatok

21. 7. 2017
18. 8. 2017
14. 9. 2017

13. 10. 2017
27. 10. 2017
10. 11. 2017
24. 11. 2017
8. 12. 2017

22. 12. 2017

INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne žlté

Piatok

X

Piatok

X

Štvrtok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok
Piatok
Piatok

INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne zelené
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zvoz plastov a skla
DÁTUM

Deň

Pet

Sklo

28. 7. 2017

Piatok

X

X

22. 9. 2017

Piatok

X

25. 8. 2017

29. 9. 2017

20. 10. 2017

Piatok

Piatok

X

Piatok

X

16. 11. 2017

Štvrtok

X

14. 12. 2017

Štvrtok

X

27. 10. 2017

24. 11. 2017

22. 12. 2017

Piatok

Piatok

Piatok

X
X

X
X
X

Zberová spoločnosť má právo nelikvidovať odpad uložený v nádobe, ak obsahuje 50 % separovanej zložky komunálneho odpadu
(plast, papier, sklo, textil, lístie, trávu), elektroodpad z domácností (rádio, mixér, televízor), stavebný odpad (tehly, obkladový materiál,
betón).
UPOZORNENIE: Zvoz komunálneho a separovaného odpadu sa môže v priebehu roka z technických príčin upraviť.
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