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ROZHOVOR

O autizme
Porucha vývinu autizmus vstúpila do života mnohých ľudí v rôznych podobách. O svojich
skúsenostiach nám porozprávala Michaela Motyčková. Diétna sestra, ktorá vyštudovala
verejné zdravotníctvo a hygienu, v Jablonovom založila centrum na pomoc autizmu.
Autistické deti nereagujú na emócie alebo
reagujú inak, ako by ste očakávali. Je úplne
bežné, že autistické dieťa nevie vyhodnotiť
situáciu.
Nevie, prečo niekto plače a prečo sa smeje.
Preto niekedy reagujú na plač opačne, napríklad smiechom.

Michaela Motyčková

Čo je autizmus?
Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva. Väčšinou sa prejaví do
piatich rokov veku. Je to stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov
a predstavivosti. Patrí sem detský autizmus
a Aspergerov syndrom.

Aké signály naznačujú, že dieťa má autizmus?
Autistické dieťa na svoje meno zvyčajne nereaguje. Štúdie ukázali, že s touto diagnózou
na meno reaguje len 20 % detí. Samozrejme,
príčinou môže byť aj iný problém – napríklad problém so sluchom. Autistické dieťa
neupútate. Nereaguje na „aha, pozri, auto“.
Nepozrie sa smerom, ktorý ukazujete. Autisitcké deti po vás nezopakujú, keď zatlieskate, ani váš úsmev či grimasu.
Autistické deti sa nevedia hrať na niečo,
napríklad „na automechanika“, „na lekárku“,
„na predavačku“, nevedia predstierať. Takéto
hry sa bežne hrávajú deti vo veku dva až tri
roky. U detí s autizmom je veľmi málo pravdepodobné, že sa do takýchto hier zapoja.
Majú svoje hry, zoraďovanie autíčok do radu,
podľa veľkosti, farby. S autom sa nehrajú
na pretekárov, ale sledujú otáčanie kolies.

Aké sú vaše skúsenosti s touto diagnózou?
Keď som prvýkrát počula slovo „autista“,
bolo to pri sledovaní filmu Rain man. Vtedy
som ani len netušila, čo sa stane o niekoľko
rokov neskôr, že autistický príbeh budem
žiť aj ja sama s mojím synom, ktorému diagnostikovali autizmus. Zistila som, ako málo
týchto detí sa podobá tomu filmovému. Spočiatku nebolo ľahké poradiť si s touto diagnózou. O detskom autizme som na Slovensku nevedela nájsť relevantné informácie.
Začala som preto komunikovať s mamami
na sociálnych sieťach, hlavne v Česku. Radili mi, ako k synovi pristupovať, ako ho učiť
jemnú motoriku. V minulom roku som v Jablonovom založila Centrum pomoci autistom
Točí!. Stretávajú sa tu a navzájom sa podporujú mamy autistických detí. Je nás asi pät-

Mama a Adrián

násť, prichádzajú aj z Malaciek či Perneka.
Špeciálna škôlka pre autistu u nás stojí 1 200
eur mesačne. Je to naozaj luxusná diagnóza,
preto sa usilujem mamám sprostredkovať
odborníkov, za ktorých nemusia platiť, zabezpečiť im pomoc psychológov i psychiatrov. Pomáham im komunikovať s úradmi,
často ich vozím autom do Bratislavy.
Synovu diagnózu už dávno neberiem ako
chorobu. Autisti sú čistí ľudia, majú vlastnosti, ktoré by chcel každý človek – sú čestní,
keď im dáte niečo spraviť, urobia to najlepšie ako vedia. Nepoznajú žiarlivosť, závisť,
predbiehanie sa, nechápu to, nie je to pre
nich racionálne. V určitých chvíľach by som
chcela byť ako môj syn Adrián.
Pokračovanie na str. 3

Nikolka, Adrián a Miška s mamou
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OCÚ INFORMUJE

Uznesenie z 21. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 19. 3. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 355/03/18 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 357/03/18 – overovateľov
zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Stanislava Tesárika

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 358/03/18 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Marián
Kimlička

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 359/03/18 – znenie zápisnice
z 20. zasadnutia OZ dňa 11. 12. 2017
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 361/03/18 – plán činnosti
hlavného kontrolóra obce na rok 2018
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 363/03/18 – Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 364/03/18 – prebytok rozpočtu v sume 59.471,69 EUR upravený
o nevyčerpané prostriedky školskej jedálne v sume 579,42 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 58.892,27 EUR
Zostatok finančných operácií v sume
30.145,03 EUR, navrhujeme použiť na:
– tvorbu rezervného fondu 30.145,03 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:
– nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
579,42 EUR, a to na:
stravné pre deti ŠJ pri MŠ Jablonové
v sume 579,42 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.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií v sume 89.037,30 EUR na
tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 365/03/18 – žiadosť fy. Domostav na odpredaj časti pozemku parc. č. 9
o výmere 20 m2 za cenu 38,00 EUR / m2 +
DPH

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 369/03/18 – zámer zakúpiť
pozemok parc. č. 181 o výmere 1 061 m2
a pozemku parc. č. 182/2 o výmere 63 m2 za
cenu spolu max. 81.000,00 EUR
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 360/03/18 – správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jablonové za rok 2017
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 362/03/18 – správu audítora
za rok 2017
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 367/03/18 – interpelácie
poslancov
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 370/03/18 – informácie
o projektoch:
– rozšírenia kamerového systému
– vybudovanie skateparku
– vybudovanie spomaľovacieho
ostrovčeka
– vybudovanie kanalizácie

St
Po Ut
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2017

So Ne

25. máj
26. máj
29. máj
1. jún
8. jún
22. jún
23. – 24. jún
29. jún

– vybudovanie zberného dvora
– rekonštrukcia a dostavba MŠ
– rekonštrukcia predajne COOP Jednota
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

C) Určuje
Uznesenie č. 356/03/18 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje
Uznesenie č. 366/03/18 – 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. 295/06/17, č. 322/09/17, č. 324/09/17
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 č. 314/09/17 sú
dlhodobého charakteru.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa : 0

E) Neschvaľuje
Uznesenie č. 368/03/18 – neschvaľuje
(z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky)
predaj časti pozemku parc. č. 1135/1 o výmere cca 50 m2 Ing. Márii Makošovej a Ing.
Dušanovi Makošovi, Pezinok, Záhumenice 19.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka:
Sidónia Rusnáková

KALENDÁR
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Medzinárodný deň detí (v športovom areáli)
Zber skla

Zber plastov

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Sviatky Pomoravia (v športovom areáli)
Zber plastov
Zber skla

OCÚ INFORMUJE

Rekonštrukcia škôlky
Mnohých rodičov zaujíma situácia okolo dostavby a rekonštrukcie našej materskej školy.
Tak mi dovoľte niekoľko faktických údajov zatiaľ nedokončeného procesu.

Dňa 20. novembra 2017 sme podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na rekonštrukciu našej škôlky. Na
základe nových postupov sme 19. decembra
2017 dali na kontrolu naše súťažné podklady a požiadali o tzv. 1.ex-ante kontrolu.
Po kontrole a konzultáciách s riadiacim
orgánom a úpravách súťažných podkladov
sme dostali kladné stanovisko k začatiu verejného obstarávania, hneď na druhý deň

Blahoželanie

Vdp. farár Mgr. Milan
Naď sa 13. apríla 2018
dožil 40 rokov. Touto
cestou mu chceme popriať do ďalších rokov
pevné zdravie, pokoj,
plnosť božích milostí, vernosť a vytrvalosť v jeho službe.
-OcU-

Prvé sväté prijímanie – 29. apríl 2018

16. februára 2018 bola v celoštátnom Vestníku verejného obstarávania vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na Rekonštrukciu a dostavbu Materskej školy Jablonové.
Zásadnými podmienkami na dodávateľa
stavby boli jednak ekonomické podmienky, t. j. aby mal dodávateľ primeraný obrat
a skúsenosti s výstavbou podobných stavieb
a jednak, aby bola stavba dokončená tak, aby
sme mohli v septembri 2018 otvoriť ďalšiu
triedu. Súťažné podklady si vyžiadalo 5 záujemcov. Traja z nich intenzívnejšie komunikovali (obhliadka objektu) a pripravovali
ponuky. Termín predkladania ponúk bol 13.
marca 2018. Ponuku predložil jeden záujemca. Výsledky verejného obstarávania sme
predložili na kontrolu na úrad Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 21. marca,
čo je povinný úkon pred podpisom zmluvy
s dodávateľom. Zároveň sme pripravili náhradný priestor pre deti pre dobu výstavby
tak, aby sa od 1. apríla mohla začať výstavba.
Úrad BSK vo veci zatiaľ nerozhodol a 29.
marca požiadal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o konanie na preskúmanie nášho
obstarávania (postup podľa zákona). ÚVO
26. apríla začal konanie na preskúmanie
nášho procesu obstarávania, ktoré ešte stále
trvá. Tieto administratívne úkony a ich termíny ohrozujú reálnosť termínu dokončenia
stavby a tým sa môže otváranie novej triedy
zdržať. V našom prípade ich, bohužiaľ, musíme rešpektovať, inak by sme prišli o schválený príspevok 267 400 EUR, ktoré len tak
niekde nenájdeme. Musíme sa obrniť trpezlivosťou a veriť v želaný výsledok.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

Pokračovanie zo str. 1
Diagnostika tohto ochorenia je v súčasnosti omnoho častejšia než v minulosti.
Ako na to reaguje spoločnosť?
Autizmus je pomerne častý jav. V Európe ho
má diagnostikovaný približne jedno dieťa zo
sto. Dnes sa dokonca hovorí už o čísle jedno
dieťa z 88.
Znamená to, že v Európe žije zhruba 5 miliónov ľudí s autizmom. Organizácia Spojených národov v roku 2008 vyhlásila 2. apríl
za Svetový deň povedomia o autizme. Odvtedy sa konajú kampane nazvané „Rozsvieť
modrú“, kedy organizácie a mestá po celom
svete „rozsvecujú“ svoje budovy v modrej
farbe. Tento rok boli vysvietené napríklad
Empire State building, opera v Sydney, Kingdom Tower, CN Tower či budova maďarského parlamentu a Niagarské vodopády. Do
kampane sa pravidelne zapája aj Slovensko
a tento rok to boli mestá ako Banská Bystrica, Prešov či Sabinov, minulý rok Bratislava.
Rodičia s deťmi sa v tento deň oblečú do
modra. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na tému autizmu a upovedomiť o ňom
širokú verejnosť. Celý mesiac apríl je venovaný deťom a rodinám s autizmom.
Aké formy autizmu existujú?
Autizmus má mnoho podôb od nepatrných
prejavov až po veľmi ťažké formy. Niektorí
autisti sú schopní žiť v bežnom živote s nálepkou „podivína“ a iní sú odkázaní na celoživotnú pomoc. Autizmus je aj o ľuďoch,
ktorí nielen zmenili život svojim rodinám,
ale aj o tých, ktorí zmenili svet... Napríklad
Anthony Hopkins, hlavná postava vo filme
Mlčanie jahniat.
Diagnostikovali ho, až keď mal 70 rokov.
Sám herec povedal, že autizmus mu pomohol byť dobrým hercom. Veľmi precízne študoval každú postavu a vžil sa do nej. Možno
prekvapenie vzbudia aj mená ako Albert
Einstein, Andy Warhol, Lionel Messi, Mark
Twain, Woody Allen a Wolfgang Amadeus
Mozart. Áno, aj oni boli autistami.
Za rozhovor ďakuje
Jaroslava Roguľová.

Adrián so sestrou Nikolkou
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MŠ A ZŠ INFORMUJE
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 2018/2019
sa uskutoční od 15. do 18. mája 2018 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.
v budove materskej školy.

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.

Na zápis do materskej školy je potrebné prísť s dieťaťom. Treba priniesť vyplnenú Žiadosť
o prijatie na predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorú si vyzdvihnete vopred – od 15. apríla 2018 v budove materskej školy alebo na stránke: http://www.obecjablonove.sk.

Náš super šampión
V rámci slohu si s deťmi v škole rozprávame najkrajšie zážitky z víkendu. Sú veselé, vtipné, plné emócií, neskutočné príbehy, ktoré zažili. Samozrejme, že všetky sú niečím zaujímavé, no jeden je tu pomerne často sa opakujúci, len troška vždy v inej podobe. Sú to
príbehy nášho šampióna v hokeji.
krásne 2. miesto. Mathias dal jeden gól a prišli domov s víťazným pohárom a diplomom.
Takisto zaujímavý bol Veľkonočný turnaj
– Uherský Ostroh 1. apríla 2018, bolo tam 5
družstiev opäť z ČR a SR (4 víťazstvá, 1 prehra) a 2. miesto si právom zaslúžili, pretože
náš Mathias dal 2 góly. Mathias výborne,
len tak ďalej! Všetci športovci a fanúšikovia
športu veľmi dobre vedia, ako chutí víťazstvo. Hoci sú to hodiny driny na ľade, ale stojí
to zato.
Samozrejme, je to aj vďaka rodičom a starkým, ktorí ho k tomuto krásnemu športu
vedú. Ďakujeme. Pevne veríme, že keď takto
bude pokračovať ďalej, tak raz bude veľmi
slávny hokejista a my mu všetci fandíme
a držíme palce. Mathias do toho a neboj sa
nikoho!
-Viera Tarová-

Je ním Mathias Nathan Šarkozy, ktorý je síce
iba druhák, no má za sebou už nejeden veľký úspech práve v tomto športe. A to práve preto, lebo je veľmi húževnatý, vytrvalý
a cieľavedomý. Mathias absolvuje 4-krát do
týždňa tréningy, hrá 2. Sezónu – obrancu, za
HC Slovan Bratislava. Má výborného trénera
(dokonca dvoch), s ktorými chodia na rôzne
zápasy. Jeden z jeho najkrajších zážitkov bol
turnaj v Karvinej 24. marca 2018, na ktorom
sa zúčastnilo 8 družstiev z ČR a SR (6 víťazstiev, 1 remíza a 1 prehra) a vybojovali si
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Stonožka
Anežka

Názov projektu: Stonožka Anežka
Trieda: druhá
Vyučujúci: Tarová Viera
Predmet: výtvarná výchova, čítanie,
pracovné vyučovanie
Popis: žiaci v rámci medzipredmetových
vzťahov vyrobili z odpadového materiálu
stonožku a vytvorili o nej báseň.
STONOŽKA ANEŽKA
Jedna malá stonožka,
voláme ju Anežka.
Anežka v kráľovstve žije
krásne dievča ona je.
Je jej malá ponožka,
aj tak je to kámoška.
1, 2, 3, 4, 5, nôžky zráta naspamäť.
Narodila sa v marci,
kde sú naši druháci.
Mala dlhé nožičky,
tenké ako paličky.
Hopsa, rasa, to je krása,
keď Anežka ponáhľa sa.
Cupi, lupi, cupi hop,
sto nôh sa dá na pochod.
Medzi trávou, kvietkami,
so svojimi nôžkami.
Išla sa prejsť troška von,
zjavil sa tam práve on,
jej srdiečka šampión.
Potkla sa o polienko,
rozbila si kolienko.
Potom troška plakala,
ranka sa jej scelila.
Mama mala starosti,
ako zašiť ponožky.
Má ich krásne farebné,
červené aj zelené.
Na jar všetko ožíva,
slniečka si užíva.

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Aj s knihou sa dá dobre zabaviť
Počuli ste už básničky bez zmyslu? Alebo príbehy, ktoré sú zaujímavé a zároveň sa dá z nich
učiť? Kedy ste sa naposledy smiali tak, že vám až slzy vyhŕkli? A kedy to bolo vďaka knihe?
Nám to bolo dopriate v stredu pred prázdninami a to vďaka čitateľským osobnostiam, ktoré nám prišli predstaviť svoje zručnosti.

Básničky bez zmyslu? Počuli ste už o takomto
niečom? My áno! A to vďaka príbehu o malej
Fazuľke, z knihy od Hany Lasicovej Pupo a Fazuľka. Tento vtipný príbeh nám prišiel prečítať náš pán starosta Ondrej Uhliarik. Napriek
tomu, že text bol krkolomný, pán starosta ho
bravúrne zvládol. Dôkazom toho sú výsledky
kvízu, ktorý následne naši školáci riešili. Výsledky boli naozaj veľmi tesné a víťazná sku-

pina bola jasná až po trojotázkovom rozstrele. Napínavé až do poslednej chvíle. Víťazmi
sa stala skupina v zložení Lujza Klamová (3.
r.), Branko Polgár (1. r.), Viktor Martinkovič
(4. r.) a Nikolaj Pavlíček (4. r.).
Druhou čitateľskou osobnosťou, ktorá prišla predstaviť svoje autorské a čitateľské zručnosti, bola Paulínka Feriancová. Kniha, na
ktorej pracuje, mala predpremiéru u našich
malých čitateľov a zožala veľký úspech. Táto
knižka je zameraná na pomoc deckám s gramatikou prostredníctvom pútavých textov.
Paulínka nám však koniec čítaného príbehu
zatajila a úlohou školákov bolo nedočítaný
príbeh dotvoriť. Najúspešnejšou autorkou,
ktorá dotvorila najlepší koniec príbehu, sa
stala Eliška Pernecká (4. r.). Eliška, blahoželáme!
Už ste niekedy robili niečo neužitočné?
Viete, aká ťažká je nuda? My to už vieme vďaka knižke, ktorej autorom aj ilustrátorom je

Privítanie hostí

Pozorní poslucháči

Paulína Feriancová a Ľubo Paľo

Ľubo Paľo, ktorý opäť prijal naše pozvanie
a prišiel nám predstaviť svoju knihu Veľká
nuda. Môžeme vám povedať, že aj keď je táto
knižka určená malým deťom, aj my dospeláci sme sa poriadne zabavili. Skutočne vtipný
príbeh o dvoch myšiach nás dostal tak, že
nám až slzy tiekli. A keďže myši Tim a Pim
vymýšľali neužitočné veci, tak sme aj našim
školákom zadali takúto úlohu – vymyslieť
a ilustrovať ďalšiu neužitočnú vec, ktorú by
mohli myšky robiť. No a víťazov máme hneď
dvoch. Peťka Hrušková, ktorá za neužitočné
pokladá vylievanie mlieka a skákanie po ňom
a Miška Motyčková, ktorá ilustrovala neuveriteľnú nezmyselnosť – jedna myška šaty šije
a druhá ich zas strihá.
Ľuboslav Paľo nás veľmi milo prekvapil
knižným darčekom určeným pre našu školskú čitateľskú osobnosť. Tento titul si tento
rok vybojovala Nikolka Motyčková. Nikolka,
ďakujeme a držíme palce v rozvíjaní tvojho
talentu.
Okrem pútavého čítania sme sa veľa zaujímavého dozvedeli aj o našich osobnostiach,
pre ktorých si štvrtáci pripravili rôzne otázky.
Dozvedeli sme sa tak o snoch, začiatkoch, kariére a živote týchto úspešných a veľmi milých
ľudí. Ešte raz veľká vďaka!
-Za kolektív ZŠ Barbara Tesariková-

Čitateľská osobnosť Nikolka Motyčková číta deťom

Dokončenie príbehu
Našim čitateľom prinášame dokončenie príbehu, ktorého autorkou je Eliška Pernecká. V prezentovanom nedokončenom príbehu, spod pera Paulínky Feriancovej, išlo o zúbok, ktorý trápil
Niku, hrdinku príbehu. Jej brat Leo sa snažil Nike všakovakými netradičnými spôsobmi zúbok
vytrhnúť, až do chvíle, keď Nika zahryzla do voňavej buchty a zúbok v nej ostal zapichnutý....
....Maminka pristúpila k Nike a upokojovala ju. Niku to veľmi bolelo, ale bola rada, že zub je
vonku. Kým Leo vymýšľal, ako zub dostať von, tak mu Nika oznámila, že zub je už vonku. Leo
prekvapene povedal: „Čo? Však pred chvíľou si ho ešte mala v ústach!“ Na druhý deň sa aj Leovi začal hýbať zub. Leo sa však bál a povedal, že pôjde radšej k zubárovi. Mama naštartovala
auto a išlo sa. Keď prišli k zubárovi, Leo sa začal potiť a mal veľký stres. Bál sa. Postavili sa do
radu a čakali. Keď už boli skoro pri dverách, tak Leo povedal: „Ja už som si to rozmyslel!“ „Je tu
niekde WC?“ Mama odpovedala, že áno. Keď Leo prišiel na WC, pozrel sa na okno a sám seba
sa opýtal: „Prejdem? Neprejdem?“ A preliezol cez okno von. Keď už bol skoro vonku, tak cez
okno vypadol. Dopadol rovno na tvár. V tej chvíli mal pocit, že ho zub prestal bolieť. Pozrel
pred seba a uvidel svoj zub na zemi. Mamina a Nika hľadali Lea, ale nemohli ho nikde nájsť. Na
chlapčenský záchod predsa nemohli ísť. Išli von a zbadali Lea pod oknom. Najprv sa zľakli, ale
potom boli všetci šťastní, že Leovi zub vypadol.
-Eliška Pernecká-

Víťazná ilustrácia Mišky Motyčkovej

Víťazná ilustrácia Peťky Hruškovej

[5]

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Hodnotiaca členská schôdza JDS Brigáda „Čistý
chotár 2018“
Mesiace február a marec boli pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) významné tým,
že sa konali hodnotiace členské schôdze za uplynulé volebné obdobie rokov 2015 – 2017.
Naša základná organizácia mala takúto členskú schôdzu 28. februára 2018, na ktorej sa
ako hostia zúčastnili predsedníčka Okresnej organizácie JDS Malacky pani Ružena
Mrázová, starosta obce Ing. Ondrej Uhliarik
a predsedníčka kultúrnej komisie obecného
zastupiteľstva Sidónia Rusnáková. V obsiahlej správe o činnosti, ktorú predložila pani
Emília Prokopová, boli spomenuté a zhodnotené všetky akcie a aktivity členov či už
z oblasti zábavnej, ako boli tanečné zábavy
(Ženský chmat, Jurajská zábava, Juniáles,
Katarínska zábava), kultúrnej (návšteva divadelného predstavenia, koncertu, poznávací zájazd) alebo športovej, v ktorej naši
členovia mali najväčšie úspechy. Za uvedené obdobie získali na okresných, krajských
celoslovenských športových hrách celkove
5 zlatých, 10 strieborných a 5 bronzových
medailí. Počas uplynulých troch rokov boli
pre seniorov zabezpečené dve prednášky
o ochrane seniorov pred rôznymi zlodejmi
a klamármi a jedna prednáška z cyklu „Týždeň mozgu“. Každoročne sa vďaka obci zúčastňujeme na jednodňových poznávacích
zájazdoch a návštevách divadelných predstavení. Naša základná organizácia ku koncu

roku 2017 mala 84 členov, z toho 17 mužov,
67 žien a vekový priemer členov bol 72 rokov. Predsedníčka poďakovala všetkým,
ktorí sa aktívne podieľali na práci základnej
organizácie, či už pečením koláčov, účasťou
na brigádach, športovaním, účasťou na akciách usporiadaných obcou. Poďakovala tiež
starostovi obce Ing. Uhliarikovi a obecnému
zastupiteľstvu za materiálnu a finančnú pomoc pri našich akciách. Prítomní členovia si
ďalej schválili rozpočet a plán aktivít na rok
2018. Na nasledujúce štvorročné obdobie
bol zvolený sedem členný výbor v zložení:
Drahomíra Belačičová, Anna Masarovičová,
Valéria Pavlíčková, Mária Petríková, Emília
Prokopová, Oľga Uhliariková, Elena Welterová. Predsedníčkou sa opäť stala Emília
Prokopová. Za predsedníčku revíznej komisie bola zvolená Otília Foltýnová, členkami
Emília Michalíková a Anna Jurčáková. Povzbudením do ďalšej práce boli pre nás príhovory hostí, ktorí pozitívne hodnotili našu
doterajšiu činnosť a popriali nám veľa elánu
do ďalšieho obdobia. Nakoniec sme si všetci
pochutili na chutnom obede, ktorý nám venoval starosta obce Ing. Ondrej Uhliarik.
-Emília Prokopová, predsedníčka ZO JDS-

Ďalšie naše akcie
s Rodinným klubom
Od posledného čísla novín sme stihli zorganizovať 2 akcie. Marec – mesiac knihy s našou
už známou Burzou kníh a Bazárik oblečenia a hračiek v apríli.

Celý rok zbierame knihy, ktoré ste prečítali
a radi posuniete ďalej, aby sa potom mohli
predať na Burze kníh v škole. Počasie vyšlo
perfektne, takže sme ako vždy boli na školskom dvore. Stihli sme to ešte pred prázdninami v stredu 28. marca. Kniha stála kus 50
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centov a podarilo sa nám vyzbierať cez 50
Eur. Po dohode s pánom riaditeľom ZŠ budú
investované do kvalitnejších pracovných zošitov pre našich žiakov na budúci rok.
Skvelé nie? Ako málo stačí k podpore.
A keďže sme sa tak pekne rozbehli, mesiac
apríl sme začali Bazárom oblečenia a hračiek
na Obecnom úrade v druhú aprílovú sobotu. Týmto chcem veľmi poďakovať všetkým
skvelým ľuďom, ktorí nám darujú oblečenie
a hračky a my môžeme toto sprostredkovať
a posunúť druhým. Vyberali sme vstupné 1
euro. Vyzbierali sme 26 eur, za ktoré sme po
dohode s pani učiteľkou zakúpili pomôcky
na prírodopis pre deti.
Slnko, záhrada a lesy nás teraz lákajú, preto si dávame pauzu a tešíme sa vás na ďalšej
akcii na Deň detí.
-Za Rodinný klub Martina Masopustová-

V sobotu 24. marca 2018 obecný úrad spolu
s miestnym Poľovným združením Jablonové
a Základnou školou Jablonové zorganizoval
v poradí 7. brigádu na vyčistenie nášho chotára. Brigádu sme zorganizovali o niečo skôr,
ako bývalo zvykom, hlavne kvôli tomu, lebo
kríky boli ešte bez lístia, tráva nízka, a tak
sme mohli lepšie a jednoduchšie pozbierať
to, čo do prírody nepatrí a aby sme na Veľkú
noc mali čisto.
Na akcii sa zúčastnilo 49 brigádnikov.
Členovia poľovného združenia a ich rodinní
príslušníci si zobrali na starosť cesty a jarky
v celom chotári. Žiaci základnej školy, ich rodičia a ostatní vyzbierali odpad v parku, okolo kostola a potom pokračovali na spojovacej
ceste a železničnej stanici.
Do brigády sa zapojili aj naši hasiči, ktorí
pri zbieraní odpadu našli starú dobre ukrytú
skládku umelohmotného odpadu a najmä bužírok z káblov. Vyzbieraný odpad sa
„zmestil“ do 120 vriec a na niekoľko voľne
ložených prívesných vozíkov. Každý rok sme
mali nejakú výzvu našim „bordelárom“ aj teraz máme jednu hlavne pre klientov McDonaldu-McDrive – ak dostanete vaše obľúbené jedlo cez okienko vášho auta, neznamená
to, že sa obalov z tohto jedla máte zbaviť tiež
cez okno! Pekne krásne si ho zoberte domov
a nevyhadzujte ho do jarkov pri cestách!
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 2018“ úprimne
ďakujeme.
-OU-

Dobre ukrytá skládka umelohmotného odpadu a bužírok z káblov

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Jablonovskí hasiči
Dňa 3. marca 2018 sa konala výročná členská schôdza DHZ Jablonové. Od poslednej výročnej schôdze sa toho u nás veľa zmenilo. Postupne si zhrňme rok 2017.

Jakub Horecký

Matej Jánoš

V mesiaci február naši hasiči absolvovali základnú povinnú prípravu a Jakub Horecký
a Matej Jánoš v marci absolvovali veliteľské
školenie.
V mesiaci február sme organizovali obecnú zabíjačku, ktorá prekvapivo dopadla vynikajúco.
V mesiaci marec sme si boli vyzdvihnúť
novú súťažnú mašinu, z ktorej sa veľmi tešíme a veríme, že keď potrénujeme, tak s ňou
dosiahneme aj pekné výsledky na súťažiach
tento rok.
V mesiaci apríl sme sa zúčastnili na obecnej akcii s názvom čistý chotár, kde sme aj
s inými združeniami a občanmi obce čistili
okolie obce a postarali sa o poriadok v obci,
a v ten istý deň sme sa zúčastnili aj na halovej súťaži v obci Záhorská Ves. Ako býva už
roky zvykom, naši hasiči so cťou držali čestnú stráž pri Božom hrobe na Veľkú noc.

V mesiaci máj sme sa už tradične zúčastnili na Medzinárodnom dni detí. Deťom a mládeži sme ukázali techniku a oni si mohli
vyskúšať zhadzovanie cieľa s prúdom vody
s prúdnicou.
V tomto mesiaci sme pre občanov obce
zorganizovali tradičnú vatru, na ktorej sme
okrem postavenia vatry mali pod svojím
vedením aj bufety. Ohlasy na toto podujatie
boli veľmi dobré.
V mesiaci jún sme v našej obci ešte pod
vedením bývalého veliteľa pána Katerinca organizovali okresné kolo v hasičskom
športe, kde sme si vyskúšali novú techniku
a skončili sme na 7. mieste. V tomto mesiaci
sme nechýbali ani na tradičnom Pomoraví
v našej obci.
Zúčastnili sme sa aj na súťaži v hasičskom
športe v obci Láb, kde sme sa umiestnili na
5. mieste.

Úspechy Plameňa

Dňa 7. apríla 2018 naše hasičské družstvo PLAMEŇ reprezentovalo našu obec v Halovej
súťaži v Záhorskej Vsi, kde sa umiestnili na 3. mieste (Simon Škoda, Timotej Hubek, Pavol
Lízala a Tomáš Bálent) a na 6. mieste (Simon Škoda, Timotej Hubek, Zlatko Štvrtecký
a Max Vránský). Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.
-Jakub Horecký, predseda DHZ Jablonové-

Jablonovské hasičské družstvo Plameň

Najpodstatnejšie zmeny sa udiali v júni
minulého roku, kedy bola zvolaná mimoriadna členská schôdza, na ktorej sa zmenilo
vedenie DHZ Jablonové a spravili sa aj nejaké
zmeny vo výbore.
Dúfam, že naši členovia budú pokračovať
aj v tomto roku s takýmto nasadením, za čo
im chcem poďakovať, a zároveň by som chcel
poďakovať aj všetkým sponzorom.
V tomto roku by sme chceli činnosť DHZ
zamerať na humánne poslanie našej organizácie pri ochrane života, zdravia občanov
a majetku pred požiarmi, povodňami a inými živelnými pohromami, a na výchovu
mládeže a občanov k požiarnej bezpečnosti.
Všetky úlohy chceme zabezpečovať v spolupráci s obecným zastupiteľstvom.
Chceli by sme sa zamerať na preventívnu
činnosť v obci a udržiavať akcieschopnosť
hasičskej techniky, vodných zdrojov, výzbroje a výstroje, zabezpečiť účasť ďalších členov
na základnej príprave, uskutočniť preventívne cvičenie v našej obci, pripraviť hasičské
družstvo mužov a Plameň na ďalšie súťaže.
A v neposlednom rade by sme sa chceli zamerať na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
-Jakub Horecký, predseda DHZ Jablonové-

Obecná zabíjačka

Poďakovanie
Voláme sa Dušan a Alena Pavlíčkovci, žijeme na ulici pri Seniorville. V našej šachte
nám menili vodomer, manžel však zistil,
že voda preteká ešte pred vodomerom.
Kontaktovali sme BV Bratislava. Oznámili
nám, že môžu poslať technika na naše náklady, alebo si to môžeme urobiť aj svoj
pomocne.
Potrebovali sme nájsť hlavný uzáver,
vôbec sme nevedeli, kde a ako ho nájsť.
Oslovili sme p. starostu obce, podotýkam,
že, sa to dialo v piatok v poobedných
hodinách. Jeho ochota a pomoc bola na
správnom mieste a dokonca sám mal záujem ešte na druhý deň ráno monitorovať,
ako sme pokročili. Pán starosta je určite
človek na správnom mieste.
-Dušan a Alena Pavlíčkovci-
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Vítanie detí do života
V minulom roku sa v našej obci narodilo 18 detí. Stalo sa
milou tradíciou slávnostne ich privítať. Vítanie detí do života sa uskutočnilo 15. apríla 2018 v sobášnej sieni. Podujatie pripravila Komisia kultúry a sociálnych vecí Obecného
zastupiteľstva a pracovníčky Obecného úradu. V kultúrnom
programe pod vedením svojich učiteľov vystúpili deti našej
materskej a základnej školy. Občerstvenie pre hostí zabezpečil Peter Prokop.
-redPohľad do sály

Kolárikovci

Kriváňovci

Kubíkovci

Navrátilovci

Ondrušovci

Orthovci

Púčekovci

Slezákovci

Zemanovci
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Kultúrny program našich školákov a škôlkarov

Adamovičovci

Almášiovci

Balejovci

Balejovci

Bekeovci

Fialkovci

Gumanovci

Horváthovci

Idešicovci
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Žumpy, príroda a zdravie
Názory odborníkov zo spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.

V ankete Jablonovských novín, v ktorej sa naši občania vyjadrujú k stavu v obci, sa tradične
spomínajú žumpy a ich vypúšťanie do potoka alebo do blízkych priestranstiev. Aby sme mali
lepšiu predstavu o tom, čo si vypúšťaním žúmp spôsobujeme, obrátili sme sa na pracovníkov spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.

Tím spoločnosti Ekoservis Slovensko

Prečo by sme nemali vypúšťať žumpy do
obecného potoka?
Veľmi zjednodušene odpoviem: preto, aby
sme si vlastnými výkalmi neznečistili prostredie, v ktorom žijeme a neohrozovali vlastné
zdravie. Žumpy majú byť vodotesné nádrže,
kde sa akumuluje nami vyprodukovaná odpadová voda, ktorú je nutné z nich vyvážať. Žumpa vodu nečistí. Nesmieme sa nechať pomýliť
tým, že potok odpadovú vodu zriedi a keď nie
je cítiť charakteristický zápach výkalov, voda
je čistá. Znečisťujúce látky, pochádzajúce nielen z hniloby fekálií, ale aj z pracích práškov,
liekov, hormónov, majú závažný vplyv na
ekosystém vody a na okolité ekosystémy. Na
rastlinstvo, zvieratá, ktoré vo vode žijú, alebo
sa k nej chodia napájať a na nás, ktorí sa v nej
okúpeme, alebo konzumujeme ryby, ktoré
v nej plávali, či rastliny, ktoré sme si dopestovali polievaním touto vodou. Rieky u nás
znečisťujú organické a chemické látky, ktoré
produkuje hlavne obyvateľstvo, priemysel
a poľnohospodárstvo. Znečisťovanie živinami z vypustených fekálií do vodných tokov
predstavuje nebezpečenstvo pre človeka, ako
aj pre flóru a faunu. Odkedy existujú technológie čistenia odpadových vôd, je vypúšťanie
splaškov do vodných tokov ťažko pochopiteľné. Jedným z dôvodov, ktorý je nutné brať
do úvahy, je, samozrejme, dôvod ekonomický.
Nízky príjem mnohým obyvateľom neumožňuje znášať náklady, súvisiace s odvozom
odpadovej vody zo žúmp fekálnym vozidlom,
alebo financovať výstavbu domovej čistiarne
odpadových vôd. Myslieť na dobro, zdravie
a čisté prostredie pre naše deti je však absolútnou prioritou všetkých nás. Preto je často
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výstavba kanalizácie a obecných čistiarní odpadových vôd iniciatívou, ktorá je samospráve
adresovaná od obyvateľov. Býva to dlhý byrokratický boj, ale vytrvalosť v ňom sa vypláca.

Aké následky na naše zdravie má vypúšťanie žumpy do obecného potoka?
Existuje štatistický údaj, ktorý sa nám môže
zdať nereálne vysoký – na svete denne zomrie 14 000 ľudí v dôsledku znečistenia vody.
Zase sa nám môže zdať, že nás sa to netýka.
Momentálne možno nie, ale týka sa nás riziko
vzniku ochorení, ktoré zo znečistenia vyplývajú. Vypitím znečistenej vody, alebo kúpaním
v nej sa vystavujeme riziku mnohých závažných ochorení od črevných zápalov a hepatitídy typu A cez bolesti kĺbov a reaktívnu artritídu, vírusové zápaly očných spojiviek, kožné
vyrážky, zápaly pečene a obličiek. Pokiaľ vypúšťame splašky do miestneho potoka, musíme našim vnúčatám zakázať sa v ňom kúpať
a hrať sa pri vode.
Neustále pribúdajú dôkazy z celého sveta
o tom, že znečistené toky riek menia pohlavie
a ovplyvňujú sexuálne správanie ľudí. Pribúda
mužov a žien s veľkými dávkami hormónov
opačného pohlavia. Môžu za to endokrinné
disruptory, chemické látky z vonkajšieho prostredia, ktoré zasahujú do fungovania hormonálneho systému ľudí. Ľudia ich vymočia a do
prírody sa dostanú prostredníctvom splaškov.
Hormóny a zvyšky liečiv vo vode ostávajú
a môžu sa dostať späť do obehu pitnej vody.
Najviac ohrozené sú marginalizované skupiny
obyvateľstva, ktoré používajú vodu zo znečistených vodných tokov ako pitnú. V konečnom
dôsledku sme však ohrození všetci.

Je to v slovenských obciach častý problém?
Zase musíme vychádzať z dostupných údajov.
Podľa nich je väčšina vôd na Slovensku znečistená, do riek sa vypúšťa viac ako miliarda
metrov kubických odpadových vôd ročne. Súčasný stav verejného a individuálneho zásobovania obyvateľstva pitnou vodou je taký, že
približne 15 % obyvateľov Slovenska je zásobovaných z individuálnych zdrojov (studne,
pramene) a asi 85 % obyvateľstva je zásobovaných z vodovodnej siete verejných vodovodov. Voda vo verejných vodovodoch pochádza
z povrchových vôd (približne 55 %) a menšia
časť z podzemných vôd. Kvalita individuálnych zdrojov pitnej vody je ešte vážnejšia,
tieto sú znečistené aspoň jedným znečisťujúcim prvkom, najčastejšie však sa prejavuje
mikrobiologické znečistenie a zvýšený obsah
dusičnanov, amónnych solí, železa a radónu.
Takéto znečistenia individuálnych zdrojov
pitnej vody sú na väčšine územia Slovenska.
Rieky u nás znečisťujú organické a chemické látky, ktoré produkuje hlavne obyvateľstvo,
priemysel a poľnohospodárstvo. Problémom
v prípade chemických látok je najmä to, že
sú nebezpečné nielen pre prírodu, ale aj pre
človeka, nakoľko sa môžu vyskytovať v potravinovom reťazci. Podľa Envirostratégie 2030
Slovensko najviac zaostáva za vyspelými
krajinami v nakladaní s odpadom a v kvalite
ovzdušia. Stav životného prostredia na Slovensku priaznivo ovplyvňuje nízka spotreba
vody na obyvateľa a jej veľké zásoby. Problém
však predstavuje znečistená voda z vlastných
studní a nízka miera pripojenia na čistiarne
odpadových vôd.
Natrafili ste počas vašej praxe na nejakú
účinnú metódu, ako verejnosti vysvetliť
škodlivosť tohto konania?
Najúčinnejšia metóda podľa nás je nielen teoreticky vysvetľovať, ale aj názorne ukazovať.
Na našom testovacom zariadení na technológiu čistiarní odpadových vôd organizujeme
prezentácie pre odbornú aj neodbornú verejnosť a pre študentov, kde vysvetlíme potrebu
a spôsob čistenia odpadovej vody na úroveň
takmer pitnej vody. Sme spoločnosťou, ktorá svojou technológiou čistenia odpadových
vôd nielen získala prvé miesto v národnej
podnikateľskej súťaži za životné prostredie
udelené Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky v roku 2017, ale získali sme ocenenie „Pečať výnimočnosti“ aj od
Európskej komisie, udeľované firmám za ich
inovačné nápady.
V princípe je však osveta potrebná na akejkoľvek úrovni a za každých okolností, pretože
znečisťovanie životného prostredia je to najhoršie správanie, aké voči vlastnému priestoru na život môžeme mať.

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ
Ako ovplyvnila vypúšťaná voda, znečistená čistiacimi prostriedkami, kvalitu nasej
pôdy a zdravie zvierat voľne žijúcich v prírode z pohľadu štatistiky za, povedzme,
posledných 50 rokov?
Znečisťovanie živinami z obcí, kde ešte nie sú
vybudované verejné kanalizácie s čistiarňami
odpadových vôd, alebo existujúce čistiarne
nefungujú dostatočne efektívne, predstavuje
nebezpečenstvo nielen pre človeka, ale aj pre
flóru a faunu, nakoľko vytvára podmienky pre
výskyt niektorých dominantných a invazívnych druhov, ktoré potláčajú pôvodné druhy
rastlín a živočíchov. Z mnohých riek vymizol
v dôsledku znečistenia život úplne. Sú to škody, ktoré sa budú naprávať veľmi dlho. Začať
musí každý od seba. Každý z nás nesie osobnú
zodpovednosť za znečistenie životného prostredia, alebo naopak za jeho zlepšenie.

Ako sa v kolobehu vody v prírode vracia
voda, ktorú ľudia vypustia do miestneho
potoka?
Kolobeh vody v prírode je najznámejším látkovým obehom v prírode. Hnacím motorom
celého tohto procesu je slnko. Slnko otepľuje
vodnú hladinu, voda sa zohrieva a vystupuje z nej vodná para. Pri výstupe do vyšších
vrstiev atmosféry sa vodná para ochladzuje,
vytvárajú sa mraky. Vodná para v mrakoch
kondenzuje a zmenou teploty dochádza
k zrážkam vo forme dažďa alebo snehu. Časť
vody, ktorá dopadne na zemský povrch, vyplní priehlbiny a odteká do potokov, riek, morí
a oceánov. Časť sa vyparí a ďalšia časť vsakuje
do pôdy, filtruje sa a prijíma minerálne látky
a stopové prvky. Zhromažďuje sa ako voda
podzemná alebo vystupuje na zemský povrch
ako pramene. Z popisu tohto obehu je zrejmé,
že nič zo zloženia vody sa nestráca a pokiaľ je
voda znečistená, znečistenie pretrváva a dostáva sa k nám naspäť vo forme povrchových,
alebo podzemných vôd.

V nasej obci používajú občania EKOL biolpd 30 f. Aká je kvalita takto prečistenej
vody a na čo sa dá použiť?
Používaný prostriedok a podobné prostriedky
od iných výrobcov sú zmesou mikrobiologických kultúr a enzýmov, ktoré ekologicky rozkladajú organické látky v septikoch, žumpách
a odpadových systémoch. Slúžia na vytváranie
a udržiavanie prírodného procesu rozkladu,
pričom nepoškodzujú životné prostredie. Vodu
zo žúmp a septikov je aj pri používaní uvedených prostriedkov potrebné pravidelne odvážať fekálnym vozidlom do čistiarní odpadových vôd na jej vyčistenie. Uvedený prípravok
odpadové vody nečistí, je určený na neutralizáciu a zníženie obsahu žúmp, septikov.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.

Anketa o živote v obci
Prinášame ďalšie odpovede ankety Jablonovských novín. Do ankety sa
môže zapojiť ktorýkoľvek obyvateľ Jablonového anonymne, pokiaľ chce,
môže uviesť svoje meno. Hárky s otázkami si možno vyzdvihnúť a odovzdať ich na obecnom úrade.
1. Čo sa vám v našej obci páči?
– lekáreň, lesy
– výstavba multifunkčného centra a lekárne
– ihrisko, okolité lesy
– malá pokojná dedinka
– športový areál
– kľudné prostredie
– milí ľudia
– podujatia pre deti (napr. šarkaniáda, vianočné
trhy)
– okolie a poloha obce
– staré stromy, hlavne v okolí kostola, ale aj inde
– staré domy na rýnku
– vláčik Záhoráčik
– možnosť cvičenia v obci (joga)
– jedným slovom „všetko“
– bezbariérový prístup na OcÚ
– pekný park
– Jablonovské noviny, zaujímavosť od A po Z
– pomoc a láska od obyvateľov pre ŤTP občanom a vozíčkarom
– domov Seniorville

2. Čo sa vám v našej obci nepáči?
– špinavý potok
– budovanie fitka len pre ženy
– málo mladých ľudí
– nezáujem o šport (futbal)
– malý obchod
– zrušené mäsiarstvo (2x)
– znečistený potok (2x)
– chýba rybník
– zlý stav ciest
– neexistencia chodníkov
– slabá angažovanosť obyvateľov o veci verejné
– zatiaľ neviem
– nebezpečná hlavná cesta bez chodníkov, zlý
stav existujúcich
– zlý stav vozoviek, nespevnené cesty v okrajových častiach obce
– vypúšťanie žúmp do jarku, na ulicu, polievanie trávnikov
– červeno-biele zábradlie je mimoriadne neestetické
– veľa odpadkov v potoku a jarkoch
– stav obecných okrasných záhonov
– spleť káblov nad ulicami
– používanie chémie na odtrávňovanie jarkov
3. Čo by ste v našej obci zlepšili?
– cesty, chodníky, kanalizácia, ihrisko, mäsiarstvo
– otvoriť bankomat

– zdostupniť stavebné pozemky vedľa ihriska
– zlepšiť kvalitu ciest a vybudovať chodníky,
najmä pri zastávkach
– vysadiť viacej stromov, vyčistiť ulice od smetí
– upraviť verejný park, možnosť spraviť ďalšie
– vypíliť topole
– údržbu zelene, chodníkov, kanálov
– organizáciu podujatí (často chýbajú údaje ako
miesto a čas, oznamovať viac v predstihu)
– prístup do budovy pošty by mal byť bezbariérový (oprava budovy)
– priestory pre fungovanie Rodinného klubu
– ak je to možné, regulovať prítok vody v bočných jarkoch potoka tak, aby tam bol dostatok vody aj v lete
– prehľad záujmových krúžkov pre deti, prípadne dospelých ku škôlke a k futbalovému
ihrisku

4. Máte nejaké konkrétne podnety na skvalitnenie života?
– vybudovať mäsiarstvo a chodníky
– dole potokom smerom von z dediny je menšie jazierko, ktoré sa dá upraviť na jazero
a chov rýb pre rybárov
– bežné udržiavanie čistoty
– postaviť chodníky popri hlavnej ceste
– rozšírenie hracích prvkov a preliezok na ihriskách
– vybudovať (opraviť) lavičky pre poštou
a obecným úradom
– vybudovať mimoúrovňové zastávky (pred
poštou)
– vybudovať parkovisko pred poštou
– zriadiť obecné kompostovisko na záhradný
odpad
– vysadiť stromy – popri potoku v dolnej často
obce, v areáli futbalového ihriska
– vysadiť lipu/gaštan pri ihrisku, pri Melónkovi tak, aby v lete poskytovala tieň, zatieňoval
ihrisko a lavičky
– upraviť rumovisko na futbalovom ihrisku
(nad ohnisko) tak, aby sa v zime dalo používať na sánkovanie
– vybudovať v extraviláne obce ohniská, ktoré
by bolo možné používať príležitostne na opekanie
– umožniť inzerciu podnikateľských aktivít
občanov obce na stránke obce, prípadne postaviť na tento účel tabuľu. Ako zákazníkovi
mi chýba prehľad o tom, kto, čo v obci ponúka
(od stavby domu až po vajcia na predaj)
– kolaudácia lekárne
-red-
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Ochrana mláďat
V našej prírode prebieha obdobie, kedy prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcich zvierat a vtákov. Môže sa stať, že pri prechádzke lesom či lúkou na niektoré z nich natrafíte.
Viete, ako sa v takejto situácii správať?
Mnohé mláďatá, najmä raticovej zveri u nás,
sú odkázané len na vlastné maskovacie sfarbenie. To, čo predátor nevidí, nepočuje a nezacíti, nemôže uloviť. Matka ich nakŕmi, zbaví pachu a odloží. Zdržuje sa niekde nablízku
a svoje ratolesti dokáže ochrániť len pred
primeranými predátormi.
Mláďatá sú krátko po narodení bezbranné
a nepohyblivé. Odložené jelenča nie je sirota

a nie je ani choré. Len sa pre hrozbu predátorov nehýbe a nešíri pach. Najlepšie je nechať
ho na pokoji.
Pozor na kontakty
K vysokej úmrtnosti mláďat takmer všetkých
voľne žijúcich živočíchov človek prispieva aj
nepriamo. Všeobecne známa je napríklad
skutočnosť, že srna už svoje mláďa neprijme,

Kuchynský skrášľovací trojboj

Aj tento recept nás zavedie do kuchyne, nie však kvôli pôžitku z jedla, ale kvôli kráse.
Obsah chladničky, komôrky či špajze možno využiť aj na tento účel. Prinášame pár
rád, ako si vyčistiť a osviežiť pleť dostupne, lacno, príjemne a bez návštevy drogérie.
1. Peeling
O dobrých účinkoch kávy a kofeínu na pleť
sa popísalo veľa. Množstvo rád si možno
vyhľadať na internete. Dá sa z nej vyrobiť
napríklad peeling na čistenie pleti. Z malej
lyžičky mletej kávy a oleja vymiešame jemne kašovitú zmes. Môžeme použiť stolový,
olivový, avokádový alebo aj iný olej. Zmes
nanesieme na tvár a krúživými pohybmi
zbavujeme pleť nečistôt. Opláchneme vodou. Prípadné začervenanie tváre prejde.
2. Čistenie pleti
Med má detoxikačné účinky, nakoniec sú
známe aj rôzne medové telové masáže.
Med si nanesieme na tvár, rozotierame,
až kým sa jemne nenahreje. Potom klepeme prstami po tvári, až sa nám med začne

Reklama
z roku 1958

meniť na lepivú kašu. Práve tá vyťahuje
škodliviny. Pleť potom opláchneme vlažnou vodou.
3. Maska
Na vyčistenú pleť nanesieme tučný biely
jogurt, necháme pôsobiť 15 minút a umyjeme. 
-rog-

ŠPORT

FK Jablonové
Dátum
20. 05. 2018
27. 05. 2018
03. 06. 2018
10. 06. 2018

Ročník 2017/2018
Deň

Čas

Domáci

Nedeľa

17:00

FK Jablonové

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

17:00

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

17:30

FC Slovan Modra

17:30

FK Jablonové

Jar 2018, V. liga S5V
Hostia

–

TJ Slovan Vištuk

–

FC Zohor

–

–

FK Jablonové

FK Jablonové

ak na ňom priľne pach človeka. To platí prakticky o všetkých zvieratách s mimoriadne
vyvinutým čuchom. Oveľa menej je známe, že
vtákom s ich málo vyvinutým čuchom nevadí,
ak vezmeme ich mláďa do ruky, ale ako živočíchy riadiace sa najmä perfektným zrakom
neobyčajne citlivo reagujú aj na tie najnepatrnejšie zmeny v blízkosti ich hniezdiska.
Veľké škody spôsobuje blízkosť ľudí aj
psov v okolí znášok jarabice či bažanta,
ale napríklad aj dlhodobejšie pozorovanie
hniezd dravcov. Platí teda, že najmä v období hniezdenia, na jar a začiatkom leta, by sme
sa mali v prírode správať obzvlášť ohľaduplne a nemali by sme narúšať upokojujúce
ticho lesa.
Najmä popoludní a podvečer sa všetky
mláďatá lesa ukladajú na pokojný spánok
a ich rodičia si môžu trocha oddýchnuť, je
lepšie dopriať zveri v tejto dobe oddych
a neplašiť ju nočnými prechádzkami. Majme
na pamäti, že aj náš voľne pobehujúci pes už
tým, že odháňa rodičov od ich mláďat, môže
spôsobiť veľkú zvieraciu tragédiu, keď obmedzuje vtáky hniezdiace na zemi, zajace,
srnčiu aj inú zver od ich rodičovských povinností. Ale pes a jeho majiteľ sa tiež vystavujú
ohrozeniu, najmä v lesných častiach môžu
dostať výprask od diviačice, ktorá si najviac
bráni svoje potomstvo a v tomto čase je agresívnejšia ako inokedy.
***

Preto Vás žiadame dodržujte
tieto zásady:
1. nikdy sa nedotýkajte nájdených mláďat
2. nepúšťajte svoje psy na voľno
3. nesprávajte sa hlučne, rešpektujte nočný
oddych zveri
Ďakujeme za spoluprácu pri ochrane mláďat. 
-OU-
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