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ROZHOVOR

Žena v zelenom mundúre
Vedúca sestra chodiaco-ležiaceho oddelenia v Domove sociálnych služieb a zariadenia
seniorov v Stupave Jabloňáčka Martina Humajová Petrenková chcela na chvíľu vymeniť
biely plášť za zelený mundúr. Absolvovala dobrovoľnú vojenskú prípravu a zakončila ju
s červeným diplomom. Stala sa vojačkou 2. stupňa aktívnych záloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ani vojenský dril nič neubral na jej usmievavej ženskosti.
Mám rada pocit, že za mnou vidieť výsledky. A finančné ohodnotenie k tomu je bonus
navyše.

Ako prebiehal samotný výcvik?
Dobrovoľná vojenská príprava trvala 11
týždňov a zahŕňa v sebe základný vojenský
a odborný výcvik zodpovedajúci základnému vojenskému výcviku pre profesionálnych
vojakov v prípravnej štátnej službe.

Vojačka Martina Humajová Petrenková

Čo vás motivovalo absolvovať dobrovoľnú vojenskú prípravu napriek tomu, že
ste pracovne dosť vyťažená a máte 2 malé
deti Vikinku a Julka?
Moja civilná práca je veľmi psychicky náročná. Preto som hľadala niečo, čím by som ju
vykompenzovala. Fyzickú aktivitu, ktorá by
zlepšila moju kondíciu a bola aj zmysluplná.

Spomínali ste, že výcvik začalo 107 záujemcov, úspešne ho ukončilo 82, z toho 20
žien. Mali ženy nejaké úľavy?
Nie, všetci sme museli spĺňať rovnaké podmienky vojenského drilu pri fyzických (napr.
beh v plnej poľnej na 5 km) aj teoretických
testoch, streľbe z ručných zbraní, orientácii
v teréne, prežití v lese, zaobchádzaní s komunikačnými prostriedkami, topografickej
príprave a pripravenosti zvládať stresové
a záťažové situácie.

Zdá sa, že vás absolvovaný výcvik inšpiroval a idete ďalej.
Áno, po absolvovaní psychodiagnostického
testu som sa stala súčasťou aktívnych záloh
Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre vojenský útvar v Seredi, zaradenie ženista. Raz
ročne ma čaká 2-týždenné cvičenie, prípadne účasť na plnení úloh Ozbrojených síl pri
riešení mimoriadnych udalostí ako živelné
pohromy, priemyselné havárie alebo teroristické útoky.

o hrdosť na mamu, ktorá to zvládla, na ocina,
ktorý to zvládol tiež a na deti, ktoré sa vďaka neprítomnosti mamy stali samostatnejšie
a zodpovednejšie.

Čo vám dali skúsenosti z vojenského výcviku?
Začala som si uvedomovať, čo je pre mňa
dôležité na to, aby som žila zdravšie a hodnotnejšie. Snažím sa pozerať sa na ľudí a situácie s väčším nadhľadom a chrániť si svoj
osobný priestor. Naučilo ma to pomáhať
tam, kde to má význam a odozvu a šetriť
si svoje sily na zmysluplné veci. Učím svoje
deti, aby boli ku mne úprimné a mohli sa na
mňa s dôverou obrátiť kedykoľvek a s akýmkoľvek problémom.
Vraveli ste, že potrebujete byť v pohybe
a stále sa rozvíjať. Máte plány na rozvoj aj
v civilnom zamestnaní?
Chcem sa prihlásiť na 4-ročné štúdium ošetrovateľstva a láka ma aj právo.
Za rozhovor ďakuje Janka Baráková.

V spoločnosti pretrváva názor, že žena by
mala byť v prvom rade matka a manželka.
Áno, ale súčasné ženy majú možnosť a príležitosť si začať plniť svoje sny a realizovať
sa v oblastiach, ktoré ich zaujímajú a chcú
sa im venovať. Mala som veľkú dilemu,
ako zvládnem odlúčenie od rodiny a ako to
zvládnu deti a manžel. Môžem povedať, že
z tejto skúsenosti sme vyšli všetci posilnení
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OCÚ INFORMUJE

Výsledky župných volieb
Na začiatku novembra sa konali voľby do vyšších územných celkov. Prinášame stručný prehľad, ako volili voliči v našom volebnom okrsku XV. Novozvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a poslanci zložili sľub v pondelok 4. decembra na
ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva BSK.
Natália Hanulíková
Ľubomír Huďo
Jozef Uhler
Rastislav Blaško
Marián Leinerovič

Volebná účasť:
Počet voličov, ktorí mali
možnosť voliť:
1 059
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní:
214
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:
198
Počet platných hlasov odovzdaných pre
voľbu predsedu samosprávneho kraja: 208
Účasť na voľbách bola 20,20 %.

Výsledky volieb
Voľba predsedu:
Pavol Frešo
Juraj Droba
Rudolf Kusý
Milan Ftáčnik
Daniel Krajcer
Ján Mrva
Martin Jakubec

53 hlasov
37 hlasov
31 hlasov
30 hlasov
22 hlasov
19 hlasov
5 hlasov

4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Doterajší župan Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo (nezávislý kandidát) získal 19 640 hlasov a dôveru mu preukázalo 10,88 % voličov.
Voľba poslancov:
Peter Švaral
Mária Matiko Štarková
Marek Čulen
Milan Móric
Jozef Rablovský

91 hlasov
67 hlasov
24 hlasov
9 hlasov
7 hlasov

Ako poslanec nás bude v župnom zastupiteľstve zastupovať Peter Švaral nezávislý
kandidát, ktorému dôveru prejavilo 1 268
voličov.

-IF-

Obec Jablonové donedávna nevlastnila žiadnu techniku okrem ručných strojov a náradí
na údržbu komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene. Podali sme projekt
v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (www.brds.sk) a boli sme úspešní.
Z procesu verejného obstarávania, cez celoštátny Elektronický kontraktačný systém, vyšiel tento pomocník.
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Všetkých, ktorí sa radi bavia výbornou
hudbou, majú radi dobré jedlo a spoločnosť priateľov, pozývame na 5. obecno-školský ples. Témou bude jedinečná
skupina Boney M. Do tanečného víru
nás vtiahne chytľavými jamajskými
rytmami skupina Boney M party group
z Českej republiky.

Kreslo predsedu Bratislavského samosprávneho kraja získal Juraj Droba NOVA, OKS,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), SaS, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ
s počtom hlasov 36 864 a dôveru mu prejavilo 20,42% voličov.

Nová komunálna technika

V príslušenstve traktora okrem toho na
zimnú údržbu, ktoré je vidieť na fotografii

Boney M
v Jablonovom

z prvého nasadenia traktora, je aj zametacia
kefa a svahový mulčovač na letnú údržbu.
Nákupom novej techniky sa urýchli zimná
údržba cestných komunikácií a chodníkov.
Príslušenstvo na letnú údržbu verejnej zelene by malo pomôcť pri kosení väčších plôch
a tým umožniť ich častejšie kosenie. Údržba
komunikácií zlepší bezpečnosť najmä v zimných mesiacoch a zníži prašnosť v letnom
období.
Nová technika pomôže z časového hľadiska častejšie a tým pravidelne udržovať bezpečné, kvalitné a zdravé prostredie občanov
obce a regiónu BSK.

-OU-

O nezabudnuteľnú atmosféru a efekty sa
postará osvedčený a skvelý DJ Leone.
Občerstvenie pripraví Reštaurácia
u Melónka. Nebude chýbať ani minuloročná novinka – fotomat, pre zdokumentovanie super kostýmov.
•••

Ako každý rok, aj tento ples bude mať
dobročinný rozmer a výťažok z plesu sa
použije pre potreby našich žiakov v základnej a materskej škole.

Celé to vypukne

3. februára 2018 o 20.00 h
v sále Kultúrneho domu.
Vstupné: 25 Eur
Lístky si môžete rezervovať na Obecnom
úrade a v Základnej a Materskej škole. Štýlové oblečenie poteší ale nie je podmienkou.

Hooray Hooray It‘ s
A Holi-Holiday!

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Bolo raz...
...jedno malé dievčatko a volali ho Červená Čiapočka. Určite všetci poznáte túto známu
rozprávku o zlom vlkovi, ktorý bol spravodlivo potrestaný a dobro, ako v každej rozprávke, zvíťazilo nad zlom.
V jedno pekné doobedie prišli deťom túto
rozprávku zahrať Stražanovci, vlastne Stražanovské divadlo. V našej telocvični si rozložili kulisy, pripravili bábky a kostýmy a divadlo sa mohlo začať. Deti ani nedýchali, keď
sa na javisku zjavil vlk a chcel ublížiť Čiapočke, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a deti
tlieskali a tlieskali. Ale ako vždy, na záver,

Na koncerte

mali naši sympatickí herci pre deti pripravené hudobno-tanečné číslo s bábkami. Smiali
sa nielen deti, ale aj paní učiteľky.
Napokon si ešte niektoré deti vyskúšali vedenie bábky s pomocou hercov a to už
bol naozajstný koniec nádherného, veselého
a kultúrneho zážitku.
-Iveta Mackovičová-

V stredu 8. novembra sme my, školáci navštívili Kultúrny dom v Perneku. Aj keď pršalo
a počasie nám neprialo, tak nám to nevadilo.
Zúčastnili sme sa na výchovnom koncerte,
ktorý bol spojený s divadelným predstavením. Pán bábkoherec nás oboznámil s ich
divadlom a marionetkami. Ukázal deťom,
ako sa s nimi narába, čo bolo dosť náročné.
Počas divadelného predstavenia hrala aj živá
hudba. Jej členovia boli pedagógovia a žiaci
Súkromnej umeleckej školy v Lozorne pod
vedením pána Vrbinčíka. Žiaci počuli a videli také hudobné nástroje ako flauta, piano,

husle, basa... A na záver si deti prišli na svoje – mohli si vyskúšať hru na husliach ako
ozajstní virtuózi.
-Viera Tarová-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Lampióny a vianočné trhy
s Rodinným klubom
Deň 17. november sa v Jablonovom okolo 16.30 trochu rozsvietil. Lampióny sa spojili pri Základnej škole a prešli trasu až k futbalovému ihrisku. Už išlo o naše štvrté
stretnutie.
Veľkú radosť sme mali z ručne vyrobených
lampiónov od starších detí. Posledných 18
kusov sme mali ešte od obecného úradu
a preto svietil každý, kto prišiel.
Na ihrisku nás čakala fantasticky vyzdobená Obecná obývačka a v nej teplý čaj a nie-

čo pod zub pre malých turistov. Rodičia zatiaľ vypustili lampióny šťastia, ktoré aj tento
rok úspešne nič nepodpálili a leteli vysoko
s želaniami.
Aby sme dlho nerečnili, fotky ukážu opísané najlepšie.

Obecná obývačka na novembrový spôsob

Najlepší povoz v sprievode

Mojou srdcovou záležitosťou sú aj Vianočné trhy v Jablonovom. Tu deti čakal škrtiatok, ktorý stratil kľuč od pokladu a potreboval pomoc. Pomohol im moderný dopravný
prostriedok = skatebord a gumený zvon na
čistenie odpadu. Na konci cesty stal kúzelný
domček s múdrou starenou, kde sa naplnil
rozprávkový príbeh.
Na vianočných trhoch sa vždy zastaví čas.
Deti a dospeláci zabudnú na starosti a všetci
sme si o kúsok bližšie. Dúfam, že aj tento rok
sme potešili detské duše.
Tešíme sa na všetkých aj v tom roku budúcom.
-Za RK Martina Masopustová-

Ručne vyrobené lampióny = Tamarka a Eliška
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Súsedské vianočné trhy
Dňa 9. decembra sa pred obecným úradom konali tradičné vianočné trhy. Aj keď veterné
počasie a zima veľmi nepriali predvianočnej atmosfére, návštevníci sa stretli s priateľmi
pri pohári vareného vína a výbornej kapustnici.
Vianočnú atmosféru pripomenul betlehem,
ktorý postavili dôchodcovia. Ďakujeme Vám.
Miestni predajcovia ponúkali tradičné oplátky,
vianočné pečivo, domáce pálenô, ale aj vianočné ozdoby, keramiku, dekorácie a knihy. Novinkou bol burzový predaj detských hračiek.
Priatelia Rodinného klubu pozvali čarovnú

rozprávkovú babičku, ktorej sa po dlhej ceste pomiešali rozprávky. Smutná nebola, lebo
vo svojej zázračnej búdke ich spolu s deťmi
prečítali správne. Deti si pochvaľovali i tvorivú dielničku, kde vznikali čarovné svietniky.
Tohtoročným príjemným prekvapením bolo
premietanie filmu „Náš vianočný príbeh“.-red-

Osobnosť roka
2017
Do tohtoročnej ankety Osobnosť roka
nám prišlo neskutočné množstvo hlasov.
Drvivá väčšina bola pre pani, ktorá tak,
ako popisovali hlasujúci, je vždy usmiata,
dobre naladená a najmä ochotná pomôcť.
Komisia sa plne stotožnila s tohtoročnými hlasujúcimi a s veľkou radosťou udeľuje ocenenie OSOBNOSŤ ROKA 2017 pani
Zlatici BALÁŽOVEJ, za pomoc hendikepovaným občanom, za úsmev a ochotný
prístup k ľuďom so zdravotnými ťažkosťami, ktorým pomáha ľahšie znášať ich
situáciu. Srdečne gratulujeme.
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Hubertova koštovka
V sobotu 11. novembra 2017 sa v Kultúrnom dome konal III. ročník ochutnávky vín a špecialít poľovníckej kuchyne. Organizovalo ju Poľovnícke združenie Jablonové. Zúčastnili
sa na nej našinci aj hostia z okolitých obcí. Výzdobu sály tentokrát tvorili trofejové preparáty a fotografie z akcií jablonovského poľovníckeho združenia.
Svoje vína predstavili piati vystavovatelia,
a vínnu kartu tvorilo 53 vín. Vinári pri každom stánku ochotne podávali informácie

o svojich vínach, plody svojej práce si aj
navzájom ochutnávali a debatovali o skúsenostiach z uplynulej vinárskej sezóny. Jed-

O výbornú atmosféru skvelou hudbou sa pričinila kapela Country Tip.

5 vinárov prezentovalo svoje vína pri odbornej, ale
najmä priateľskej debate.

ným zo sprievodných programov bola súťaž
o najlepšie víno ochutnávky. Vyberali ho
sami hostia, ktorí najviac hlasov odovzdali
Vinárstvu Čavojský.

Reštaurácia u Melónka sa postarala o teplé špeciality
poľovníckej kuchyne, ale aj o studený bufet.

Seniorské aktivity
Mesiac október patrí seniorom, nakoľko bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším. I naši
seniori – členovia Jednoty dôchodcov – si pripomenuli a oslávili svoj sviatok 11. októbra
2017 na spoločnom posedení. S kultúrnym programom nás potešili žiaci základnej školy
a odovzdali nám darčeky – hlinených ježkov, ktoré sami pre nás urobili. Naši hostia, starosta obce Ing. Ondrej Uhliarik a predsedníčka okresnej organizácie pani Ružena Mrázová, sa nám prihovorili milými slovami a ocenili naše aktívne prežívanie životnej jesene.
V družnej debate si pri obložených chlebíčkoch, zákuskoch, kávičke a vínku posedelo 50
našich členov.
Dňa 4. novembra naši členovia navštívili Slovenské národné divadlo a pozreli si
bláznivú komédiu „Tak sa na mňa prilepila“
s hercami zvučných mien – Diana Mórová,
Tomáš Maštalír, Jozef Vajda a ďalší. Vstupenky, ako i dopravu do divadla fiancovala obec,
za čo ďakujeme starostovi i obecnému zastupiteľstvu.
Ako malú náhradu za pomoc obci poskytovanú seniorom pri ich akciách sa 16. novembra konala brigáda na hrabaní opadaného
lístia v parku pri kostole, na ktorej sa zúčastnilo 16 seniorov. Ďakujeme pracovníčkam

obecného úradu, ktoré nám na občerstvenie pripravili teplý čaj a keksíky. Ďakujem
tiež všetkým, ktorí sa na brigáde zúčastnili
a prispeli ku krajšiemu vzhľadu našej obce.
V mesiaci november sa už tradične členovia našej základnej organizácie JDS stretávajú na Katarínskom posedení. Inak tomu
nebolo ani tento rok. Stretli sme sa 21. novembra pri chutnej kapustnici, varenom vínku a koláčikoch, ktoré napiekli naše členky.
Súčasťou posedenia bola i odborná prednáška o bezpečnosti a ochrane seniorov pred
podvodníkmi, ktorú predniesol Mgr. Robert

Peťko, predseda Asociácie vyslúžilých policajtov. Novinkou na našich stretnutiach
bola tombola, v ktorej vyhral každý účastník.
Tombolové lístky boli členom poskytnuté
zdarma. Premietli sme si tiež film o našom
výlete na Baťov kanál a do Skalice.
-Emília Prokopová,
predsedníčka ZO JDS-
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Koniec mäsiarstva v Jablonovom?

Futbal

Donedávna v našej obci bolo v prevádzke mäsiarstvo Berto. Využívali ho občania na nákup mäsa a mäsových výrobkov. Od leta už takáto možnosť nie je. Vedúceho maloobchodnej siete firmy Berto Ľubomíra Šiša sme sa opýtali na dôvody ukončenia predaja a na
prípadné obnovenie prevádzky v Jablonovom.

V lete tohto roku po skončení minulej sezóny a vypadnutí
zo 4. ligy novozvolený výbor futbalového klubu prihlásil A mužstvo mužov
do 5. ligy OFZ Bratislava vidiek. Mládežnícke
mužstvo žiakov sa nám napriek snahe nepodarilo zložiť pre nedostatok detí. Hlavným
pozitívom je, že tréner A mužstva Pavol Laki
oslovil a zapojil do prípravy hlavne našich
mladých futbalistov z našej obce. Z celkového počtu 24 hráčov, ktorí nastúpili v zápasoch prebiehajúceho súťažného ročníka, je
15 domácich hráčov.
Nastúpili: Lukáš Chrupka, Michal Herman,
Filip Vokatý, Martin Čermák, Miroslav Fráz,
Michal Prokop, Patrik Mackových, Stanislav
Krútil st., Peter Bišťan, Michal Mackových,
Martin Štrbík, Jozef Orth, Tomáš Prokop,
Igor Baláž, Patrik Prokop, Stanislav Krútil
ml., Patrik Mašek, Kristián Rybár, Patrik Prokop, Tomáš Masarovič, Dominik Ferenčič,
Patrik Žonda, Karol Petrík.
Nový výbor FK:
Jánoš Stanislav ml. – prezident
Mackových Ivan – tajomník
Rybár Martin – pokladník
Pavliček Július, Baleja Michal – členovia výboru
V prebiehajúcej sezóne nám patrí v tabuľke 5. ligy – vidiek po jesennej časti 7. miesto
so 16 bodmi a skóre 34:23 za štyri víťazstvá,
štyri remízy a štyri prehry. Odohrali sme aj
dve pohárové stretnutia. V 1. kole Slovenského pohára bol nad naše sily treťoligový PŠC
Pezinok a po prehre 3:1 postúpil do ďalšieho
kola súper. V 1. kole Bratislavského pohára
bol naším súperom NMŠK 1922 Bratislava.
Zápas sa skončil remízou 2:2 a po jedenástkovom rozstrele v pomere 5:3 v náš prospech
sme postúpili do druhého kola, v ktorom privítame na našom ihrisku v apríli budúceho
roku vedúce mužstvo 3. ligy Rohožník. V ďalšom priebehu súťažného ročníka chceme pracovať na zlepšení hry našich mladých hráčov
tak, aby mohli svoje skúsenosti využiť v ďalších súťažných ročníkoch. Hráči počas celej
sezóny preukázali svojou veľkou účasťou na
tréningoch, že majú chuť na sebe pracovať, čo
je veľkým pozitívom do budúcna pre náš klub
a futbal v Jablonovom. Vedenie klubu aj za
podpory obce a našich sponzorov sa im bude
snažiť vytvoriť na to čo najlepšie podmienky.
Ďakujeme všetkým našim fanúšikom za podporu v tomto roku a tešíme sa na vás na našom ihrisku v roku 2018. Všetkým občanom
obce praje výbor FK Jablonové spolu s hráčmi
Veselé Vianoce a Šťastný nový rok.
-Stanislav Jánoš ml., prezident FK
Jablonové-

„Naša spoločnosť nemala v pláne ukončiť
prevádzkovanie predajne vo Vašej obci.
V máji sme obdržali od prenajímateľa COOP
Jednota Senica výpoveď z nájmu k 31. 8.
2017 z dôvodu rekonštrukcie budovy a jej
preklasifikovanie na Supermarket. Z toho
dôvodu by musela byť naša prevádzka
umiestnená priamo v Supermarkete spolu
s predajňou potravín. Bolo by dosť problematické oddeliť tieto dve prevádzky, aby

neprichádzalo k ich prelínaniu či tovarom
alebo zamestnancami. Bola tam okrem iného aj požiadavka zo strany prenajímateľa
predávať ich akciové produkty, čo by celkom
nekorešpondovalo s víziou našej firemnej
prezentácie na trhu. Pôvodne nám chceli
nájomnú zmluvu ešte o pol roka predĺžiť,
ale vzhľadom k spúšťaniu novej predajne
v Rohožníku sme od danej ponuky upustili
a rozhodli sa predajňu zrušiť.“
-red-

Rožky podomácky

Ak sa vám počas dní voľna a zatvorených potravín minie
pečivo, môžete skúsiť vyrobiť si doma vlastné rožky.
Potrebujeme:
400 g špaldovej celozrnnej hladkej múky
200 g celozrnnej múky
300 ml vlažnej vody
½ kelímku kyslej smotany
1 čajová lyžička soli
2 čajové lyžičky rasce
2 čajové lyžičky sezamových semienok
2 čajové lyžičky slnečnicových semienok
½ kocky droždia

Postup:
Zmiešame múku, vodu, soľ, smotanu, rascu,
semienka a rozmrvíme droždie. Spracujeme cesto a necháme vykysnúť. Vyložíme
na dosku, pohárom vykrojíme 15 krúžkov,
ktoré mierne rozvaľkáme a skrúcame do
podoby rožka. Pečieme 30 minút na 170°C.
Za horúca prikryjeme mokrou utierkou,
aby bola chutná kôrka. Ak napečiete veľa
a nezjete, dajte do mrazničky.
-rog-

Anketa Jablonovských novín
o živote v obci

Jablonovské noviny pripravili anketu medzi našimi obyvateľmi, ktorej cieľom je zistiť ich spokojnosť alebo nespokojnosť so životom obci,
prípadne zaznamenať ich nápady a podnety na zlepšenie. Do ankety
sa môže zapojiť ktorýkoľvek obyvateľ Jablonového anonymne, pokiaľ
chce, môže uviesť svoje meno. Odpovede budeme prinášať v jednotlivých číslach novín podľa ochoty respondentov zapojiť sa do ankety.
Nebudeme uverejňovať vulgarizmy, ani osobné spory občanov. Hárky
s otázkami si možno vyzdvihnúť a odovzdať ich na obecnom úrade.
1.	Čo sa vám v našej obci páči?
–	Detský tábor je super
–	Obecný ples
2.	Čo sa vám v našej obci nepáči?
–	Jablkové hodovanie
–	Sviatky pomoravia
–	COOP Jednota
3.	Čo by ste v našej obci zlepšili?
–	Starostlivosť o seniorov – aktivity v klube
–	Školská družina i materská škola – poobede do 17. hodiny, ak rodičia pracujú
a nemajú babku alebo susedu, tak radšej
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zoberú dieťa do mesta blízko práce. Prečo
to v iných dedinách funguje a tu nie?
4.	Máte nejaké konkrétne podnety na
skvalitnenie života?
–	Určite vybudovanie chodníkov popri
hlavnej ceste smer autobusová zastávka
k obecnému úradu
–	Dbať o pravidelné čistenie potoka
–	Cesty, samá jama, veľmi úzke
–	Stavia sa, ako kto chce
–	Očíslovanie domov a veľmi chýba pomenovanie ulíc
-red-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Spomienky na Jána Želibského Rodina,
24. 11. 1907 – 13. 11. 1997
môj domov!
Vybral som si deň pár dní po Dušičkách, keď som sa rozhodol hľadať hrob Jána Želibského
a zaspomínať na dávne časy. V deň Dušičiek sa mi to nepodarilo pre veľké množstvo ľudí, ktorí
sa „valili“ s plnými náručami kvetín a s prázdnymi naspäť. Neviem, kam mali tak naponáhlo.

Jablonovský rodák maliar Ján Želibský

V tento deň sa mi to podarilo na prvý krát
nájsť miesto posledného odpočinku. Posadil
som sa na lavičku pred hrobom, ktorý sa mi
zdal tak opustený. Nebola na ňom veľká kopa
kvetín, svietidiel ani dielo ruky, ktorá by bola
okolie a náhrobný kameň utrela. V taške som
našiel malý kahanček so sviečkou, zapálil
som sviečku a k nej priložil tri dubové lístky
a priviate biele kvetinky, ktoré dovial vietor.
Ten bol taký veľký, že poprevracal všetko, čo
mu prekážalo v ceste. Sediac na lavičke čítam nápis na tabule hrobu:
Akad. maliarka Mária Želibská
1913 – 1992
Profesor. Akad. maliar Ján Želibský
1907 – 1997
V tom sa cintorínom doniesol zvuk zvona,
ktorý oznamoval koniec konaného obradu,
zvuk zvona mi pripomenul tón jablonovského
zvona a dávny čas, kedy som išiel na cintorín
s mojou babičkou, ktorá niesla prekrásnu kytičku chryzantém dopestovaných v ohrádce
a pár svíček. Cestou mi rozprávala o našej rodine a životom na dedine v časoch, kedy bol
Ján malý chlapec. Ako sa v tom čase ťažko žilo,
pracovalo na poli a stále chýbali peniažky. Keď
jeho otec chcel pomôcť rodine a v rokoch pred
prvou svetovou vojnou odchádza za chlebom
do Ameriky. Zastihla ho ako trojročného i správa o banskej katastrofe neďaleko Chicaga, kde
zahynul aj jeho otec. Akoby toho nebolo dosť,
pätnásťročný stráca svoju matku. Pre neho
nastali ťažké časy, drina na poli, ktorú mu pomáhajú prekonať dedinský farár, učiteľ a najbližšia rodina Gašparových. Pri práci sa v ňom
prejavujú vlohy ku kráse okolitej prírody, farebnosť Záhoria, ktorá sa mu vryla do pamäti
a neskoršie tieto poznatky využíva. V jeho prvom „ateliéri“, ktorý je na povale, kde prichádza
k prvým kúskom papiera, na ktoré tieto vyzie
prenáša. Dedinský učiteľ Teodor Nižňanský

objavuje v chlapcovi nadanie a smeruje ho na
odborné výtvarné školenie. Po povinnej meštianke našiel si aj zamestnanie na bratislavskom Červenom kríži. Tu našiel prvý umelecký
schodík, na ktorom sa odráža do umeleckého
sveta. Na súkromnej škole Gustáva Malleho
sa stretáva s adeptmi slovenského umenia aj
s Majerníkom. Akadémia výtvarných umení
v Prahe sa mu nezdarila. Neobíde ho vojenská
služba, ktorá trvala osemnásť mesiacov. Po nej
nastupuje do katastrálneho merníckého úradu
v Bratislave. Tu nadviaže priateľstvo s Jánom
Mudrochom a spolu sa pripravujú na Umeleckopriemyselnú školu v Prahe s ukončením
úspešnou skúškou. Po tejto obaja nastupujú do
všeobecnej školy Hoffbauerovej. Na Akadémii
výtvarných umení, špeciálky Viliama Nowaka
získava absolutórium a diplom, ktorý bol teraz po prvý krát udeľovaný. Nastáva čas cestovania po Európe až po získanie štipendia od
francúzskej vlády na jednoročnom študijnom
na École des Beaux-arts. Pokračuje do Anglicka
a návrat domov na Slovensku, kde sa mu venuje pozornosť ako maliarovi. Po prvý raz sa
súborne predstavuje vo výstavnej sieni Elánu
v Prahe a následne v Bratislavskom umeleckom kabinete. Umelecká rodina ho akceptuje
a ponúka ďalšie posty v tejto oblasti. V roku
1946 je vymenovaný za profesora na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ktorej sa stal
prorektorom.
Pedagogickú činnosť ukončil v roku 1979.
Počas svojho pôsobenia sa venoval aj umeleckému zmapovaniu Záhorského regiónu,
v ktorom maľoval so svojimi žiakmi, ktorých
tiež zaujalo malebné Záhorie, najmä v okolí
Plaveckého podhradia. Nezabudol na svoje
rodisko, Záhorie a Jablonové, z ktorého pochádzajú aj jeho námety: Návšteva na Záhorí, Žena
s nošou, Do hory, JABLONOVÉ impozantná
olejomaľba o rozmeroch 97x130 v roku 1988,
ktorú venoval obci Jablonové .V tom roku Jánovi Želibskému udelili čestné občianstvo.
Zomrel v Bratislave roku 1997, dožil sa
pekných deväťdesiat rokov. Pochovaný je
v urnovom háji bratislavského krematória.
Na lavičke začalo byť zima a tak som sa
pomodlil Otče náš a rozlúčil som sa. Nech im
je zem ľahká a odpočívajú v pokoji! Česť ich
pamiatke !
-Rudolf KukučíkLiteratúra: Knižnica výtvarného umenia –
Želibský TVAR, 1950.
Naše Jablonové 2010

Všímam si, ako sa v našej farnosti opravujú
a stavajú nové domy. Je to prirodzené. Každá
rodina chce mať svoj domov. Tak isto Panna
Mária s manželom sv. Jozefom vstupujú do
Betlehemskej maštaľky, aby v intimite a v radosti prijali novonarodeného Krista – Spasiteľa sveta. Vianoce sú časom radosti, kedy si
viac uvedomujeme dar manželstva. Je to celoživotné spoločenstvo, medzi mužom a ženou,
z ktorého vzniká rodina. Žiaden iný vzťah mu
nemožno postaviť na roveň. Dnes mnoho
mladých žije bez sobáša. Ale človek – rozumná bytosť, má mať odvahu robiť rozhodnutia,
nemá utekať pred zodpovednosťou. Rodinné
vzťahy nie sú na prenájom, či na skúšku. Človek je krehký, nevládze, no nemal by zabúdať,
že Ježiš sa preto znížil a narodil, aby sme sa
o neho s dôverou opreli. Vianoce sú šanca
oprieť sa o Boha. Žiť svoj život v láske, v šťastí
a mať v skromnom príbytku to, čo mala Svätá
rodina – Božieho Syna.
Požehnané Vianočné sviatky Vám praje
vdp. Milan Naď, farár

Bohoslužobný poriadok svätých omší
Vianoce 2017

Svätá spoveď
Štedrý deň
24. 12. 2017

Narodenie Pána
25. 12. 2017
Sv. Štefan
26. 12. 2017
Silvester
31. 12. 2017
Nový rok
1. 1. 2018

Traja Králi
6. 1. 2018
Nedeľa
7. 1. 2018

Pernek

Jablonové

sobota
16. 12. 2017
8.00 – 9.00

nedeľa
17. 12. 2017
14.30 – 16.00

11.00

9.00

11.00
20.00

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

9.00
22.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
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Zvoz komunálneho odpadu
I. polrok 2018
Dátum

Deň

Interval zvozu
1x mesačne
žlté

Interval zvozu
2x mesačne
zelené

5. 1. 2018

Piatok

X

X

Piatok

X

Piatok

X

Sobota

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

19. 1. 2018
2. 2. 2018
16. 2. 2018
2. 3. 2018
16. 3. 2018
31. 3. 2018
13. 4. 2018
27. 4. 2018
11. 5. 2018
25. 5. 2018
8. 6. 2018
22. 6. 2018

Piatok

Piatok

Piatok

Piatok

Piatok

Piatok

Zvoz separovaných zložiek
I. polrok 2018
Dátum

Deň

Pet

9. 1. 2018

Utorok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

X

26. 1. 2018

X

23. 2. 2018

X

29. 3. 2018

X

27. 4. 2018

X

25. 5. 2018

X

29. 6. 2018

X

X

X

X

X
X

9. 2. 2018

9. 3. 2018

6. 4. 2018

4. 5. 2018

1. 6. 2018

Piatok
Piatok

Štvrtok
Piatok
Piatok
Piatok

X

Sklo

X
X
X
X
X
X

Použitý rastlinný olej

ELEKTRO-odpad

Zbierajú sa všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový,
ľanový, palmový a iné), ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze, poprípade oleje, ktoré slúžia ako
nálev potravín (sušené paradajky, ryby, syry a pod.). Vychladnutý
použitý rastlinný olej alebo tuk zbavený hrubých nečistôt, ktorý
nesmie obsahovať vodu, víno, kečup a zvyšky jedál, nalejte do
plastových PET fliaš, ktoré zatvoríte a uložíte do pristavených
zberných nádob hnedej farby. Nachádzajú sa pri Kultúrnom dome.

Elektro-odpad môžu občania kedykoľvek priviezť k hale za
Kultúrnym domom. Ak ide o veľkorozmerný elektrospotrebič,
je možné nahlásiť to na obecnom úrade a pracovníci OcÚ ho
prídu zobrať k občanom domov. Občania sa tak môžu legálne,
ekologicky a pohodlne celoročne zbaviť elektro-odpadu. Zároveň nebudú podporovať neseriózne firmy a rôznych „zberateľov“ elektro-odpadu, ktorí vyzbierané spotrebiče často vyhadzujú do nášho chotára.
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