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ROZHOVOR

Obecná samospráva
Blížia sa komunálne voľby a my si zvolíme poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú
nasledujúce štyri roky rozhodovať o našej obci. O úlohe obecnej samosprávy, jej kompetenciách a tom, čo všetko môžu nami zvolení poslanci ovplyvniť, sme sa opýtali hovorcu a tajomníka rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska PhDr. Michala Kaliňáka, PhD.
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Avšak bez ohľadu na to, či ide o poslanca ako
člena kolektívneho orgánu, ktorým je obecné
zastupiteľstvo, alebo o starostu, ktorý svojím
podpisom uvádza do praxe mnohé rozhodnutia, každý, koho obyvatelia vyslali do služieb
v prospech obce by za najväčšiu povinnosť
mal považovať to, že bude prijímať tie najzodpovednejšie rozhodnutia.
Aké sú ich práva a kompetencie?
Čo sa týka kompetencií, tie sú pomerne
striktne vymedzené zákonom o obecnom
zriadení a ukazujú, že zastupiteľstvo a starosta sú odkázaní od spolupráce, ktorú treba
vnímať ako jeden z predpokladov rozvoja
obce. Kým zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, miestne dane a úľavy, prípade územný
plán, tak starosta je ten, kto obec zastupuje
na rokovaniach, vyjednávaniach a podpisuje
uznesenia zastupiteľstva, ktoré zároveň uvádza do praxe.

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Samosprávu na úrovni obcí reprezentuje
starosta a poslanci obecného zastupiteľstva. Na čo slúžia obci tieto orgány?
Starosta aj poslanci sú priamo volení reprezentanti obce, od ktorých sa očakáva, že svojimi rozhodnutiami budú sledovať všestranný rozvoj územia a pritom budú prihliadať
na oprávnené požiadavky obyvateľov. Ich
právo rozhodovať pochádza od voličov a aj
preto by na rokovaniach zastupiteľstva mali
ísť bokom osobné záujmy či postoje jedného
voči druhému. Sú odkázaní od spolupráce,
ktorej výsledky budú ohodnotené voľbami.
Napriek tomu, že častokrát sa mnohé rozhodnutia obce pripisujú napríklad starostovi, ktorý je zo zákona zodpovedný za prijaté
rozhodnutia, pravdou je, že on v zastupiteľstve nehlasuje. Preto sa treba sústrediť na
prácu poslancov a na to, aké dopady na obec
a jej obyvateľov majú ich hlasovania.
V ktorých oblastiach života obce sa môže
samospráva najefektívnejšie prejaviť?
Efektivita je pomerne diskutabilné kritérium, pretože napríklad pri verejnom obstarávaní môžeme kúpiť to najlacnejšie, ale
to neznamená, že aj najlepšie. Tento príklad
ukazuje, že efektivita je v tom, čo môže byť

prínosnejšie ako to, čo je doposiaľ. Napríklad keď má obec 200 stĺpov verejného
osvetlenia, ale spojí sa so susednými, spoločne obstarajú elektrinu pre 5 susedných
obcí a 1 000 stĺpov verejného osvetlenia, je
zrejmé, že spoločným tendrom získajú úspory z rozsahu. A takýmto koordinovaným
postupom dosiahnu efektivitu. Podľa môjho
názoru je možné podporovať efektivitu pri
každom rozhodnutí, ktorého dopady vopred
poznáme, aby sme následne, v praxi neboli
prekvapení, že sme nedosiahli to, čo sme
chceli, alebo jedným riešením sme otvorili
ďalšie problémy. Určite však platí, že spolupráca samospráv napríklad pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností môže priniesť vyššiu mieru efektivity, ako keď si tieto
služby zabezpečuje každá obec samostatne.
Aké sú povinnosti zástupcov obecnej samosprávy?
Povinností je pomerne veľa. Napokon pri viac
ako 4 300 kompetenciách, ktorými disponujú
mestá a obce to až také prekvapujúce nie je.
V prvom rade je dôležité prijímať rozhodnutia v súlade s legislatívou, nemenej dôležité je
chrániť a zveľaďovať obecný majetok. A rovnako aj zabezpečiť ekonomickú stabilitu.

Prečo by mal človek ísť voliť v komunálnych voľbách?
Bez ohľadu na to, či žijeme v meste, alebo
v obci, samospráva je naším druhým domovom, ktorý chceme, aby bol taký útulný ako
byty či rodinné domy, v ktorých bývame. Preto by sme účasť v komunálnych voľbách mali
vnímať ako náš občiansky hlas, ktorým sa vyjadrujeme k budúcnosti spoločného domova.
Každý kto 10. novembra príde do volebnej
miestnosti a odovzdá svoj hlas, dokazuje, že
mu záleží na budúcnosti svojho okolia a na
tom, aby sa náš spoločný majetok zveľaďoval
a obec nám vedela poskytnúť verejné služby
v požadovanej kvalite a rozsahu.

Aké kritériá by ste odporúčali voličovi zohľadňovať pri výbere starostu
a poslancov?
V prvom rade musíme ako voliči veriť kandidátom, ktorých chceme poveriť rozhodovaním o našej budúcnosti. Preto súčasťou dôvery musí byť aj osobný príbeh, rozhľadenosť,
pokora počúvať a manažérske zručnosti.
Nakoľko fungovanie obce nie je jednoduché
aj vzhľadom na pomerne veľa kompetencií,
obmedzené možnosti rozpočtu a neustále
rastúce požiadavky obyvateľov, o to viac sa
treba sústrediť na kandidátov, ktorí dokážu
viesť obec vo všeobecnej spoločenskej harmónii a s potrebným ťahom na bránku z hľadiska zabezpečenia rozvoja obce.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.
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VOĽBY DO OBECNEJ SAMOSPRÁVY
Jablonové – 10. november 2018

V našej obci je vytvorený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť bude zriadená v Kultúrnom dome Jablonové, Jablonové 197. V čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. budete môcť
využiť svoje volebné právo a podporiť svojím hlasom kandidáta na post starostu obce
a 9 kandidátov do obecného zastupiteľstva.
Kto môže voliť?
Na voľbách sa môže zúčastniť len obyvateľ
obce, ktorý v nej má trvalý pobyt a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov
ochrany verejného zdravia.

Spôsob hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať miestnej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre
cudzinca. Potom miestna volebná komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname
voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky –
hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu
obce. Volič dostane prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič
v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného

na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý
nevstúpi do osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov, miestna volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených. V našej obci
sa bude voliť 9 poslancov. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude
uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové
číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre
voľby starostu obce.
Na požiadanie voliča mu miestna volebná komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené
hlasovacie lístky vloží volič do schránky

na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred
hlasovaním túto skutočnosť miestnej volebnej
komisii, má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov
a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do
obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov
člen miestnej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Členovia miestnej volebnej komisie nesmú
voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej
schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen miestnej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec
a v deň konania volieb miestnu volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej
volebnej schránky.
-OcU-

Kandidáti do obecnej samosprávy
Jablonovské noviny oslovili všetkých kandidátov na starostov a poslancov OZ a ponúkli im priestor, aby voličom priblížili
svoj program, zámery a priority.
Zoznam kandidátov na starostu
1. Jozef Katerinec, 66 r., riaditeľ autoškoly,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
2. Ondrej Klamo, 37 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
3. Ondrej Uhliarik, Ing., 44 r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie
Zoznam kandidátov na poslanca OZ
1. Zlatica Balážová, Mgr., 47 r. živnostníčka,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Jakub Horecký, 25 r., prijímací technik,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
3. Viera Jánošová, Mgr., 47 r., štátna zamest-
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nankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
4. J ozef Katerinec, 66 r., riaditeľ autoškoly,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
5. M
 arián Kilmička, 49 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
6. O
 ndrej Klamo, 37 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
7. M
 artina Ondrovičová, PhDr., 46 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
8. M
 arián Prejsa, Ing., 45 r., SZČO – projektant, Demokrati Slovenska
9. S
 idónia Rusnáková, 66 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
10. M
 artin Rybár, Ing., 32 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie
11. D
 enisa Smreková, PhDr., Mgr., 38 r.,
štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
12. S
 tanislav Tesarik, 45 r., živnostník,
Kresťanskodemokratické hnutie

Kultúrny dom,
miesto konania
komunálnych volieb
v Jablonovom

KOMUNÁLNE VOĽBY

Prezentácia kandidátov
Jozef Katerinec

Kandidát na starostu a poslanca OZ
66 r., riaditeľ autoškoly, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita, Sme
rodina – Boris Kollár, Nova

Vážení spoluobčania z Jablonového.
Touto cestou by som Vás chcel osloviť ako
kandidát na starostu obce Jablonové a požiadať Vás o Váš hlas pri voľbách. Program,
ktorý Vám predstavujem, by som chcel aj
zrealizovať a nielen hovoriť slová, ako sú
nevieme, nemáme, nedá sa a nie sú financie
chcem u Nás úplne vymazať.
VOLEBNÝ PROGRAM
1. Kanalizácia
2. Oprava ciest a výstavba chodníkov
3. Voda v každom dome
4. Autobus deťom do školy
5. Navrátiť jablkový sad
6. Vybudovať hasičskú zbrojnicu
7. Výstavba Supermarketu
8. Zveľadiť potok
9. Podporovať F. K. Jablonové
10. Umožniť samostatné hospodárstvo
11. Podporovať obecné firmy a živnostníkov
12. Vybudovať škôlku

Ondrej Klamo

Kandidát na starostu
a poslanca OZ
37 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
Mám rád Jablonové. Od malička som tu vyrastal a záleží mi na tom, aby sa naša dedina
rozvíjala. Prioritou každého zodpovedného
starostu by malo byť urýchlenie prác na
kanalizácii, ktorá môže podstatne zlepšiť
kvalitu nášho života. Vieme, že vypúšťanie
žúmp do potoka je stále nešvárom v našej
obci. Akcie zamerané na ochranu nášho potoka, ako aj celej prírody budem maximálne
podporovať. Ako obec sme síce pokročili
v separácii, ale určite by som vybudoval
zberný dvor. Zeleň a naše parky v obci potrebujú lepšiu starostlivosť a obnovu. Park
nás musí reprezentovať aj pred ľuďmi, čo
obcou len prechádzajú. Pozemok pred Brestičom využívaný teraz ako parkovisko si tiež
pýta výraznú obnovu. Ďalej by som sa chcel
venovať aj mladým rodinám. Z vlastnej skúsenosti viem, čo to je bývať po podnájmoch.
Myslím si, že v Jablonovom chýba nájomná
bytovka pre mladé rodiny. Nie každý si môže

postaviť dom v záhrade u rodičov alebo si
zaobstarať veľkú hypotéku. A tam, kde nestačí pomoc rodiny, by mala nastúpiť pomoc
obce pre svojich mladých, aby mohli v obci
ostať a ďalej ju rozvíjať. Často počujem, že aj
keď nám vznikajú nové ulice, obec je málo
nápomocná pri ich tvorbe. Mám rád Jablonové a jeho dominantou je kostol. Radi sa
s ním chválime na každej pohľadnici a obrázku obce. A preto by sme sa mali aj oň
riadne starať. Má veľkú historickú hodnotu.
Potrebujeme, aby sa zachovalo jeho pekné
okolie. Citlivé vyriešenie problému parkoviska pri Jednote by bolo mojou prioritou.
Ten kostol tu bol dávno pred nami a bude
aj dlho po nás. Pozemkové úpravy, ktoré sa
v obci chystajú, by som využil na to, aby sa
obecné pozemky scelili a vydali tak, aby sme
vedeli rozšíriť cintorín, ktorý rozšírenie už
dlho potrebuje. Zabezpečím parkovanie
pred cintorínom prekrytím kanálu pred
školou a škôlkou. Materskú škôlku už treba
naozaj rýchlo vybudovať. Jej dlho očakávané rozšírenie vyrieši mnoho rodičom veľký
problém. K bezpečnosti na cestách prispejem vybudovaním spomaľovacích ostrovčekov pri vjazde aj výjazde z Jablonového.
Nedávno u nás v obci horelo. A naši hasiči
sa nám predviedli v dobrom svetle a zato im
patrí naša vďaka. A zaslúžia si našu pomoc.
Chcel by som im zriadiť hasičskú zbrojnicu
podľa ich požiadaviek v nevyužitých halách
za kultúrnym domom. Takéto haly musíme
predsa vedieť zmysluplne využiť. Omladená
krv nás dobre reprezentuje na hasičských
súťažiach. Rovnako dobre sa darí našim
futbalistom, ktorí tiež vytvárajú komunitný
život v dedine a budú mať všetku moju podporu. Ponúkam priamejšiu a otvorenejšiu
komunikáciu s občanmi. Zaujímam sa o život v obci v škole a škôlke.
A teraz, keď som zbieral podpisy na kandidatúru za nezávislého poslanca, som si
vypočul množstvo pripomienok a uvedomil
som si, že by som ich vedel vyriešiť. A to ma
povzbudilo nabrať odvahu kandidovať aj na
zodpovednú funkciu starostu.

Ondrej Uhliarik

Kandidát na starostu
Ing., 44 r., starosta,
Kresťanskodemokratické
hnutie
Riešenie problému našej obce číslo jedna – kanalizácie – je závislé na finančných

zdrojoch. Pre našu obec sú jediným zdrojom
financií štátne dotácie. Tieto dotácie, ak je
obec úspešná, sú vo výške okolo 150-tis.
EUR na rok. Pri celkovom rozpočte 4 mil.
EUR na celú kanalizáciu to matematicky
vyzerá na 20-ročnú realizáciu. Mojím zámerom je postaviť jednu linku čistiarne odpadových vôd a pripojiť časť obce, v ktorej
je vybudovaná stoka. A následne, zvážaním
obecným fekálom, mať pod kontrolou vývoz
a likvidáciu odpadových vôd a postupne
rozširovať kanalizáciu do celej obce.
Rozvoj obce je obmedzený aj tým, že obec
nevlastní žiadne vhodné pozemky na rozvoj
svojej infraštruktúry. Preto rozšírenie škôlky musíme tlačiť na existujúcom mieste.
V rámci prebiehajúcich pozemkových úprav
budem trvať na scelení obecných pozemkov
a štátnych pozemkov tak, aby sme vedeli
rozšíriť cintorín a v bývalom sade postaviť
obecný domov pre seniorov, kde by obec poskytovala opateru jabloňáckym seniorom za
ľudové ceny. V spomínaných lokalitách má
obec a štát dostatok výmery na tieto zámery, len to úspešne dotiahnuť do konca.
Pozemkové úpravy, cez vytvorenie stavebných pozemkov a prístupových ciest,
umožnia mladým Jabloňákom konečne mať
možnosť postaviť si vlastný rodinný dom.
Po škôlke bude treba opraviť strechu na
škole tak, aby sa prispôsobilo podkrovie
na prípadné rozšírenie výučby a krúžkov.
Pripravujem už projekt, aby sme sa mohli
uchádzať o potrebné financie.
Ako doteraz, aj naďalej budem podporovať našich hasičov. Po vybavení novým hasičským autom doplníme techniku novým
protipovodňovým vozíkom so zariadením
na pomoc pri záplavách, ktorý by mal byť
dodaný v októbri 2018. Nová technika potrebuje aj novú hasičskú zbrojnicu, na jej
rekonštrukciu sme už získali 30-tis. EUR.
Na získaní ďalších financií intenzívne pracujem.
Bezpečnosť na cestách zvýšim spomaľovacími ostrovčekmi a novými osvetlenými
prechodmi pre chodcov.
Šport v obci podporujem či už aktívnym
športovaním, organizovaním športových
podujatí alebo zháňaním materiálnej pomoci. Mám nové nápady na ďalšie budovanie
športového areálu a organizovanie športových aktivít v obci.
Podrobnejšie predstavím môj program vo
volebnom letáku, ktorý bude distribuovaný
do každej domácnosti. Akokoľvek sa rozhodnete, príďte voliť, každý hlas je dôležitý
– tieto voľby sú o našej obci!
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Zlatica Balážová

Kandidátka
na poslankyňu OZ
Mgr., 47 r. živnostníčka,
Kresťanskodemokratické
hnutie

Som rodáčka z Jablonového a záleží mi na
tom, aby boli ľudia v našej krásnej dedinke
na Záhorí spokojní. Mojou pracovnou náplňou je pomáhať postihnutým ľuďom k dostupnosti k zdravotníckym pomôckam a tým
uľahčenie života ľuďom s hendikepom.
Dostala som ponuku otvoriť si Lekáreň
s Výdajňou zdravotníckych pomôcok v Bratislave, no prehodnotila som to, že Bratislava
má 389 lekární a v Jablonovom nemáme ani
jednu. Tým, že distribuujem zdravotnícke
pomôcky po celom Slovensku, nepotrebujem mať sídlo spoločnosti v Bratislave, preto
som sa rozhodla spojiť tieto činnosti do jednej budovy a dúfam, že sa tým aspoň o niečo
zlepšila občianska vybavenosť našej dedinky. Do budúcnosti by som to rada rozšírila aj
o ambulantnú starostlivosť odborných lekárov. Ortopéda už vybavujeme.
Zaujíma ma dianie v dedine, dobudovanie chodníkov, rozbehnuté práce na Dome
smútku. Bolo by potrebné obnoviť predajňu
Mäso-údeniny, nakoľko to tu ľuďom veľmi
chýba. Sponzorskými darmi pri rôznych príležitostiach, aké sa v dedine konajú, naša rodina podporuje tiež športovcov, požiarnikov
a základnú školu.

Jakub Horecký

Kandidát na poslanca OZ
25 r., prijímací technik,
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana

V Jablonovom žijem od útleho detstva. Mnoho z Vás ma môže poznať ako aktívneho člena
dobrovoľného hasičského zboru obce. Rozhodol som sa kandidovať na pozíciu poslanca
obecného zastupiteľstva, nakoľko je mojím
cieľom, aby sa aj mladí ľudia zaujímali o dianie
v obci a pomohli aj mne zmeniť to, čo sa nám
nepáči, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a bojovať za to, čo je správne. Slovami Antoine
de Saint Exupry: ,,Nechcime hľadieť v ústrety
budúcnosti – tvorme ju.“ Týmto dávam svojim
voličom verejný prísľub, že v prípade zvolenia
urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby
som svoj volebný program splnil.
Body môjho volebného programu vyplývajú z potrieb a očakávaní občanov. Som
pripravený podporiť v hlasovaní návrhy
a požiadavky občanov obce Jablonové, ktoré
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preukázateľne zlepšia kvalitu života v našej
obci. Mojím cieľom bude realizácia nových
pozitívnych zmien v obci:
– Oprava ciest a vybudovanie chodníkov
v obci
– Udržanie bojaschopnosti hasičskej jednotky DHZ Jablonové, výstavba novej hasičskej zbrojnice s pomocou občanov
– Podpora protipovodňových opatrení a pravidelná starostlivosť o čistenie nánosov
v potoku
– Odstránenie vypúšťania fekálií do potoka
– Rekonštrukcia mosta pri potravinách
– Rozvoj a podpora kultúrnych, spoločenských a športových aktivít a tradičných i nových podujatí pre všetky vekové kategórie
– Udržať vidiecky charakter obce a jej prírodné krásy
– Výsadba stromov a rozširovanie verejnej
zelene
– Zachovanie tradícií v obci

Viera Jánošová

Kandidátka
na poslankyňu OZ
Mgr., 47 r., štátna zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

Som rodená Jabloňáčka, a preto chcem, aby
ľudia boli spokojní v obci a hrdí na to, že
bývajú práve v Jablonovom. Za poslankyňu
nekandidujem s konkrétnym programom
plných sľubov, ale s chuťou a elánom niečo
konkrétne urobiť. Ľudia nepotrebujú nijaké
prázdne sľuby, ale riešenie ich aktuálnych
a reálnych problémov. V rámci svojich možností a schopností sa chcem podieľať na budovaní a rozvoji obce, zlepšení života našej
obce, na realizácii spoločných záujmov občanov, či už kultúrnych alebo voľnočasových.
Myslím, že mám dostatok skúseností pre
vykonávanie funkcie poslankyne obecného
zastupiteľstva, mám vlastný názor nezávislý od politických strán a som schopná riešiť
jednoduché i zložité situácie.

Marián Kimlička

Kandidát na poslanca OZ
49 r., živnostník,
Kresťanskodemokratické hnutie

Naša obec je mojím rodiskom a bydliskom,
chcem, aby sa tu všetci občania cítili dobre,
preto mi život v našej obci nie je ľahostajný.
Ako poslanec kandidujem už niekoľký krát
po sebe, preto problematiku obce poznám
veľmi dobre. Za posledné volebné obdobie
sme rozbehli niekoľko projektov, v ktorých

by som rád pokračoval, svojimi schopnosťami a znalosťami by som chcel prispieť k ich
dotiahnutiu do úspešného konca. Svoju doterajšiu prácu poslanca môžete ohodnotiť
sami vašou účasťou na voľbách.

Martina Ondrovičová
Kandidátka
na poslankyňu OZ
PhDr., 46 r., ekonómka,
nezávislá kandidátka

Milí spoluobčania,
mnohí ma poznáte celý život, niektorí zopár rokov a s ďalšími sa len zdravím. Som
matkou troch detí, profesiou ekonómka so
zameraním na dane a účtovníctvo. Verím
v zodpovednosť človeka za svoj život. Pred
pätnástimi rokmi som opustila kariéru
v bankovníctve. Vďaka tomuto rozhodnutiu
som rozbehla vlastné podnikanie, vyštudovala vysokú školu a s manželom sme rozšírili
svoju rodinu na päť členov.
Myslím si, že každý jeden z nás má podiel
na tom, v akom Jablonovom žijeme. Mne sa
život v našej obci páči. Mám tu celú rodinu,
väčšinu priateľov, prácu i komunitu (školskú,
farskú, športovú), v ktorej sa cítim dobre. Sú
tu ľudia, ktorí ma inšpirujú svojim konaním,
prácou a pozitívnym naladením. A máme tu
takých viac, ako by sa mohlo zdať.
Čím môžem prispieť k lepšiemu životu
v Jablonovom? Okrem oblasti financovania
obce sa ma osobne dotýkajú možnosti zmysluplného trávenia času a komunitných aktivít, témy kvality života seniorov či ochrany
životného prostredia.

Marián Prejsa

Kandidát na poslanca OZ
Ing., 45 r., SZČO – projektant, Demokrati Slovenska
Schádzam z diaľnice, už len 5 minút, ešte Lozorno a „mesto“ sa končí, prvá pravotočivá
za ním a už ho vidím, Jablonovský kostol, ako
maják, pri kríži doľava trocha „tankodrómu“
a som doma, áno DOMA, už 13 rokov som tu
doma a čím ďalej tým viac vrastám do tejto
dedinky pod či za Karpatmi. Je tak podobná
dedinke, z ktorej pochádzam a kde som prežil detstvo. Plná skvelých ľudí a príjemných
miest. Teším sa že som a dúfam ešte dlho budem jej nielen pasívnou súčasťou.
Som absolvent Gymnázia v Medzilaborciach a Technickej Univerzity vo Zvolene, mo-
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mentálne súčasť architektonického ateliéru
Createrra ako projektant pasívnych stavieb.

Sidónia Rusnáková

Kandidátka
na poslankyňu OZ
66 r., účtovníčka, nezávislá
kandidátka
Vážení spoluobčania, úprimne ďakujem všetkým, ktorí ste podporili moju kandidatúru
svojim podpisom v petícii. Vyjadrujem svoju
úctu a rešpekt tým, s ktorými som pracovala na zmysluplných projektoch počas môjho
16-ročného pôsobenia ako poslankyňa. Opätovne kandidujem, pretože Jablonové je môj
domov, ktorý chcem chrániť a zveľaďovať.
Mám dlhoročné a bohaté skúsenosti s prácou v samospráve, rozsiahlu znalosť miestneho prostredia, potrieb a záujmov občanov
a o svoje skúsenosti sa rada podelím s mladšími. Myslím si, že mám aj tie najdôležitejšie
vlastnosti moderného komunálneho politika
ako sú nezávislosť, zanietenosť, transparentnosť bez akýchkoľvek majetkových, či iných
postranných úmyslov. Moje priority: efektívna správa obecného majetku a financií/
otvorená, transparentná a slušná komunikácia/dobudovanie kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd/doriešenie dopravného
značenia, priechodov pre chodcov, spomaľovacích ostrovčekov, chodníkov/rozšírenie
kamerového systému/dokončenie projektu

zvýšenie kapacity MŠ/rozšírenie cintorína/
rekonštrukcia verejného osvetlenia/udržiavanie a rozvoj kultúrnych a športových
aktivít/spolupráca a podpora organizácií
v obci a občanov, ktorí sú ochotní zapojiť sa
do diania obce. Na záver by som Vás chcela
vyzvať, aby ste sa zúčastnili volieb a dobre
zvážili, komu dáte hlas, aby ste si po rokoch
nemuseli vyčítať, že ste vtedy nič neurobili.

tov. Okrem dokončenia začatých projektov
by som rád prinášal občanom aj nové nápady na zlepšenie života v obci a pomáhal im
v napĺňaní ich potrieb.

Denisa Smreková

Kandidátka
na poslankyňu OZ
PhDr., Mgr., 38 r., štátna
zamestnankyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

Martin Rybár

Kandidát na poslanca OZ
Ing., 32 r., ekonóm,
Kresťanskodemokratické
hnutie
Milí voliči, mám 32 rokov a bývam v Jablonovom spolu s manželkou Veronikou a synom
Marekom. Som absolventom Ekonomickej
univerzity v Bratislave a v súčasnosti pracujem ako vedúci ekonóm v baliaco-distribučnej spoločnosti v Malackách.
Ako poslanec obecného zastupiteľstva
pôsobím už štyri roky a môžem povedať, že
za tie roky sa nám poslancom obecného zastupiteľstva podarilo pripraviť a uskutočniť
viacero úspešných projektov, zorganizovať
alebo podieľať sa na organizovaní mnohých
spoločenských a kultúrnych podujatí.
Niektoré projekty však čakajú na dokončenie, preto by som rád získal vašu dôveru
vo voľbách, aby som sa mohol aj naďalej podieľať na dokončení rozbehnutých projek-

Mojou víziou je stav, keď sa všetci obyvatelia
môžu stať spolutvorcami lepšej budúcnosti
pre našu obec. Osobne som pripravená celé
nasledujúce 4 roky venovať svoj voľný čas
tomu, aby som z postu poslanca obecného
zastupiteľstva podporila správne veci. Mojím cieľom je pokračovať v rozpracovaných
projektoch (kanalizácia a čistička odpadových vôd, vrátiť medzinárodný punc Dňom
Pomoravia) a začať s realizáciou nových pozitívnych zmien v obci (obnovenie farského
úradu a rekonštrukcia fary pomocou štátnych dotácií, blízka spolupráca s Jednotou
dôchodcov pri plnení ich programu). Počas
môjho mandátu som pripravená podporiť
v hlasovaní návrhy a požiadavky obyvateľov
našej obce, ktoré preukázateľne zlepšia kvalitu života v Jablonovom. Ak mi dáte dôveru,
môžete sa na mňa v budúcnosti spoľahnúť.
Budem Vám načúvať, budem zastupovať
Vaše záujmy a aktívne pracovať celé 4 roky
pre viditeľne krajšie a lepšie naše Jablonové.

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom na základe § 24 ods. 1 písm c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Štatút obce JABLONOVÉ
Úvodné ustanovenia
Štatút obce Jablonové upravuje v súlade so
všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie obce, obyvateľov obce, orgány obce, deľbu
práce medzi nimi, základné zásady hospodárenia s majetkom obce, spoluprácu obcí, medzinárodnú spoluprácu, symboly obce, udeľovanie
čestného občianstva, vyznamenaní obce.
[...]
Čl. 4
Samospráva obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje
všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo
iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Samosprávu obce Jablonové vykonávajú obyvatelia obce

a/ orgánmi obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.
3. Obec vykonáva samosprávne funkcie určené
v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a to najmä:
a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak
tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas,
záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie
k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb
a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na

území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e/ utvára účinný systém kontroly a vytvára
vhodné organizačné, finančné, personálne
a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych,
športových a ďalších obecných zariadení,
g/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä
nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci,
správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou a nakladanie
s odpadovými vodami zo žúmp,
h/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý
spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni
životné prostredie, ako aj utvára podmienky
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na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelanie, kultúru, telesnú kultúru a šport,
i/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa
a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje
pravidlá času predaja v obchodoch,
j/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných zón a utvára vhodné podmienky na bývanie v obci,
k/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme
zabezpečovania potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l/ zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje príspevkové organizácie
a zariadenia,
m/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas
alebo na určitom mieste,
o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá
o zachovanie prírodných hodnôt,
p/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu1,
r/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na
listinách,
s/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej
pôsobnosti obce.
5. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi
združeniami a inými právnickými osobami, ako
aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
6. Obec môže vo veciach územnej samosprávy
vydávať Všeobecne záväzné nariadenia v zmysle
§ 6 zákona o obecnom zriadení. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia
zákonom a v jeho medziach.

II. časť
Čl. 5
Orgány obce Jablonové
1. Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť
podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.2
3. Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom zriaďuje:
a/ obecnú radu
b/ komisie obecného zastupiteľstva
c/ hlavného kontrolóra
d/ obecný hasičský zbor
4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je
nezlučiteľná s funkciou:
a/ starostu obce
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b/ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie
alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
v ktorej bol zvolený,
d/ podľa osobitného zákona (napr. zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry)

Čl. 6
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na
štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných
otázkach života obce, najmä mu je vyhradené
v súlade so zákonom o obecnom zriadení:
a/ určovať počet poslancov obecného zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie,
b/ určovať počet členom obecnej rady
c/ voliť a odvolávať – zástupcu starostu
– obecnú radu
– hlavného kontrolóra
d/ vymenúvať a odvolávať veliteľa obecného hasičského zboru na návrh starostu,
e/ určovať zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
f/ schvaľovať rozpočet obce a rozpočtové opatrenia, kontrolovať čerpanie rozpočtu a schvaľovať
záverečný účet obce, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1 zákona o obecnom zriadení,
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
schvaľovať tvorbu a použitie peňažných fondov,
g/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti
a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
obce,
h/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej
dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
ch/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce
o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
i/ uznášať sa na nariadeniach,
j/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
podľa § 21 ods.1 zákona o obecnom zriadení,
k/ určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu, zástupcu starostu a hlavného
kontrolóra,
l/ zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
m/ schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného
predpisu (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme), ako aj ďalšie vnútorné
predpisy (rokovací poriadok a pod.)
n/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vy-

menúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné
právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do
ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť
obce v právnickej osobe,
o/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriadenie spoločného obecného úradu,
p/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
r/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
s/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce,
prípadne znelku obce,
t/ schvaľovať štatút obce.
3. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov
na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania
všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení
obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh týkajúcich
sa obecnej samosprávy stanovuje rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Jablonové.
4. Postavenie obecného zastupiteľstva upravuje § 10, 11,11a, 11b, 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 7
Starosta obce Jablonové
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným
orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa
skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
2. Starosta
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu
a používa obecné insígnie,
f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
3. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní
od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu prerokuje v obecnej rade.
Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
5. Ak bol výkon uznesenia takýmto spôsobom
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto

KOMUNÁLNE VOĽBY
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov
od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.
Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže
pozastaviť.
6. Starosta môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
200.000,– Sk, ak:
a/ poruší nariadenie
b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom
pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo znečistí
verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo
vyhradených miest,
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu
povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť
osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
7. Postavenie starostu upravuje § 13, 13a zákona
SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení.
Čl. 8
Zástupca starostu obce
1. Starosta obce má jedného zástupcu starostu,
ktorého na návrh starostu volí obecné zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie a to
z poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Zástupcovi starostu obecné zastupiteľstvo na
návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností,
ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.
3. Zástupca starostu je zároveň členom obecnej
rady.
4. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady.
5. Postavenie zástupcu starostu upravuje § 13b
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

Čl. 9
Hlavný kontrolór obce
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po
uplynutí tohto obdobia jeho pracovno-právny
vzťah k obci končí. Na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá
obecnému zastupiteľstvu.
2. Hlavný kontrolór najmä:
a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako
aj hospodárenie príspevkových organizácií obce,
b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich
schválením v obecnom zastupiteľstve,
c/ predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

d/ predkladá obecnému zastupiteľstvu štvrťročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi
vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
f/ kontroluje vybavovanie sťažností, podnetov
a petícií občanov, ktoré boli podané na obec
g/ vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania
všeobecne záväzných nariadení a interných
predpisov obce.
3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecnej rady a obecného zastupiteľstva
s hlasom poradným.
4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do
účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do
iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných
operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na
výkon kontroly.
5. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje §
18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 10
Obecná rada
1. Obecná rada je zložená z poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej
členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek
odvolať. Počet členov obecnej rady tvorí najviac
tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. Jej členmi sú spravidla predsedovia komisií
obecného zastupiteľstva.
2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu
starostu.
3. Obecná rada sa schádza podľa potreby, jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.
4. Obecná rada najmä:
a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva
prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií
a poslancov obecného zastupiteľstva
b/ pripravuje a prerokúva materiály, ktoré budú
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
a zaujíma k nim stanoviská,
c/ plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce.
5. Postavenie obecnej rady upravuje § 14 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Čl. 11
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako
svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného za-

stupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným
zastupiteľstvom.
3. Predsedom komisie je vždy poslanec obecného
zastupiteľstva, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo určuje počet členov komisie a určuje im úlohy podľa potrieb a podmienok.
4. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Schôdze
zvoláva a vedie predseda komisie.
5. Postavenie komisií upravuje § 15 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
[...]
V. časť
Čl. 17
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Poslanec obecného zastupiteľstva je volený
v priamych voľbách na volebné obdobie štyroch
rokov. Spôsob voľby upravuje osobitný predpis
(zákon o voľbách do orgánov samosprávy č.
346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Počet poslancov určuje obecné zastupiteľstvo.3
2. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný
najmä
a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b/ zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c/ dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d/ obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov.
3. Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený najmä
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b/ interpretovať starostu a členov obecnej rady
vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
c/ požiadať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo
veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách,
na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo
veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
4. Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a výkon poslaneckej funkcie upravuje §
25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom
Jablonové dňa 14. novembra 2005.

 ákon NR SR č.195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorZ
ších predpisov a zák. 599/2003 o dávkach a príspevkoch
v hmotnej núdzi
2
Napr. zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov
3
Zákon SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
1
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Uznesenie z 23. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 2. 7. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 382/07/18 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 384/07/18 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Stanislava Tesárika
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 385/07/18 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Marián
Kimlička
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 386/07/18 – znenie zápisnice
z 21. zasadnutia OZ dňa 19. 3. 2018
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1
(PaedDr. Tóth)
Uznesenie č. 387/07/18 – znenie zápisnice
z 22. zasadnutia OZ dňa 29. 6. 2018
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 393/07/18 – návrh generelu
dopravného značenia, vrátanie priechodu
pre chodcov a postúpenie na Okresný úrad
v Malackách na schválenie
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 394/07/18 – zmluvu s predávajúcim Vojenské lesy a majetky SR, štátny
podnik, odštepný závod Malacky a kupujúcim
Obec Jablonové na pozemky KN, reg. „C“ parc.
č. 1498 o výmere 75 m2 , parc. č. 1499 o výmere 191 m2 za cenu spolu 2.452,52 EUR
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 395/07/18 – predaj časti
pozemku parc. č. 1412/2 o výmere cca 12
m2 p. Marekovi Jankových, Jablonové 422
za cenu 50,00 EUR/ m2
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 396/07/18 – predaj časti
pozemku parc. č. 606 o výmere cca 51 m2
p. Márii Kočanovej, Jablonové 37 za cenu
50,00 EUR/ m2
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 397/07/18 – odpísanie nedaňovej pohľadávky z roku 2013 za prenájom
priestorov v celkovej sume 3.600,00 EUR
z dôvodu nevymožiteľnosti – (firma Stucco
Construction – v konkurze)
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 399/07/18 – text ankety
„o pomenovaní ulíc a prečíslovaní“
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 401/07/18 – investíciu
v sume 487.000,00 EUR na projekt „Zvýšenie kapacity MŠ – rekonštrukcia a dostavba
Materskej školy Jablonové“
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 402/07/18 – prijatie úveru
vo výške istiny 220.000,00 EUR za účelom financovania projektu „Zvýšenie kapacity MŠ
– rekonštrukcia a dostavba Materskej školy
Jablonové“
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 391/07/18 – interpelácie
poslancov
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 392/07/18 – petíciu občanov
na zriadenie priechodu pre chodcov na ceste II/501 v smere na Pernek (posledná ulica
vpravo)
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 398/07/18 – informácie
o projektoch:
– vybudovanie kanalizácie
– vybudovanie zberného dvora
– rekonštrukcia predajne COOP Jednota
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 400/07/18 – informácie
o projekte „Zvýšenie kapacity MŠ – rekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové“
– výsledok verejného obstarávania a ďalší
postup
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

C) Určuje
Uznesenie č. 383/07/18 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 388/07/18 – v súlade s §
11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie r. 2018
– 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jablonové – 9
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 389/07/18 – v súlade s §
11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie r.
2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Jablonové – 100 % (plný úväzok)
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

D) Konštatuje
Uznesenie č. 390/07/18 – 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, 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
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

Celoplošná
deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyzýva
na vykonanie celoplošnej jesennej
deratizácie (regulácia živočíšnych
škodcov) na území všetkých obcí
Bratislavského
samosprávneho
kraja v termíne od 1. 10. 2018 do 15.
11. 2018 nasledovne:
1. obec vykoná deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách
v správe alebo vlastníctve obce,
2. fyzické osoby – podnikatelia
a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných
objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane
objektov školských, zdravotníckych,
športovo-rekreačných, telovýchovných
a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov,
skladov a skládok odpadov. Deratizácia
môže byť vykonaná výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie
živočíšnych škodcov.
3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok
výskytu hlodavcov aj v pivničných
priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizácia
môže byť vykonaná
aj svojpomocne
v obchodnej sieti dostupnými
prípravkami,
ktoré sú určené
a schválené na
predmetný účel.
-OcU-
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Informácia o stave projektu
rozšírenia kapacity materskej školy
V obci sa šíria rôzne verzie situácie okolo rozšírenia škôlky, preto využijeme naše noviny
na uvedenie faktov. Obec bola úspešná so svojím projektom rozšírenia kapacity našej
MŠ, máme podpísanú základnú zmluvu o pridelení finančných prostriedkov. Na tomto sa
nič nezmenilo.
Ďalším avizovaným a nutným krokom je výber dodávateľa stavby procesom verejného
obstarávania. Hneď po podpise zmluvy sme
začali pripravovať súťažné podklady. Zásadnou podmienkou bol fakt, aby sa vysúťažila firma, ktorá má skúsenosti s podobnou
výstavbou čo do rozsahu a času výstavby.
Stavba má rozpočet 487 000 EUR a lehoty
výstavby 5 mesiacov (nastavené projektantom stavby podľa technologických postupov), preto sme do podmienok nastavili, že
záujemca o našu zákazku musí preukázať,
že v minulosti (posledných 5 rokov) postavil podobnú stavbu v objeme minimálne
300 000 EUR v čase 5 mesiacov. Chceli sme,
aby sa do súťaže prihlásili spoľahlivé firmy
s dostatočnou výkonnosťou a skúsenosťami.
Tieto a ostatné podmienky pre súťaž nám
riadiaci orgán (BSK) posudzoval od 19. 12.
2017 a 8. 2. 2018 nám ich schválil, následne

bola súťaž vyhlásená v celoštátnom vestníku dňa 16. 2. 2018 s termínom predkladania ponúk 13. 3. 2018. Tak, aby sme stíhali
v septembri 2018 škôlku otvoriť. Súťažné
podklady si vyžiadalo 5 firiem z toho 3 intenzívne komunikovali s obstarávateľom
a do posledného dňa deklarovali záujem
o zákazku a že predložia ponuku. Ponuku
predložila však len jedna firma. 21. 3. 2018
sme dali celý spis obstarávania na kontrolu
na Riadiaci orgán-bratislavský samosprávny kraj (BSK). V tom čase bolo vyhlásených
veľa výziev na stavebné práce najmä zatepľovania štátnych budov, a jedno-ponukové
súťaže boli akceptované, keďže bolo veľa
zákaziek a málo záujemcov. 27. 3. 2018 požiadal BSK Úrad pre verejné obstarávanie
(ÚVO) o posúdenie našej súťaže. ÚVO si vyžiadalo originál spisu 26. 4. 2018 a rozhodnutie o súťaži vydalo ÚVO 21. 6. 2018, kde

Vyhodnotenie ankety
o pomenovaní ulíc

Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo anketu, ktorej cieľom bolo zistiť záujem
občanov o pomenovanie ulíc v obci. Anketa spolu s hlasovacími lístkami
bola zverejnená v Jablonovských novinách č. 5 – 6/2018. Hlasovať mohol
každý občan obce s trvalým pobytom a ktorý dosiahol vek 15 rokov.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
1. 10. 2018 bola hlasovacia urna otvorená
a poslanci spočítali hlasy na anketových
lístkoch. V urne sa nachádzalo 52 platných
hlasovacích lístkov. Z toho bolo 23 za pomenovanie ulíc a 29 proti pomenovaniu ulíc. Pri
hlasovacích lístkoch boli aj dva občianske

odkazy k téme ankety. Obidva odkazy boli
proti pomenovaniu ulíc s odôvodnením ich
názoru. Výsledky ankety aj občianske odkazy
zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Matematický výsledok ankety je jedna vec,
ale zásadnejší je fakt ten, že do ankety sa zapojilo „až“ 52 občanov, čo predstavuje cca 5 %
občanov obce. Nad dôvodmi by sa dalo dlho
polemizovať, prečo sa tak málo občanov vyjadrilo k tejto téme. Jedna z možností je, že to
ako zásadný problém nevnímajú, tak sa na ankete nezúčastnili, ďalšou možnosťou je nezáujem zúčastniť sa na rozhodovacích procesoch
v obci. Anketa je ako také malé referendum
a môže sa stať do budúcna častejšie využívaným nástrojom prieskumu verejnej mienky
v obci k rôznym témam, preto by sme radi
vyzvali občanov, aby boli aktívnejší, ak dostanú možnosť sa vyjadriť k témam, ktoré môžu
ovplyvniť život nás všetkých.
-OZ-

nám nariadilo opakovať súťaž a zmierniť
podmienky súťaže. Keďže sa museli zmeniť podmienky súťaže, museli sme nanovo
absolvovať schvaľovanie nových súťažných
podkladov, čo trvalo od 5. 7. 2018 do 6. 9.
2018. Následne na to sme 11. 9. 2018 vyhlásili novú súťaž, v ktorej sa predkladajú
ponuky 10. 10. 2018. V čase uzávierky tohto
čísla našich novín ešte súťaž nie je vyhodnotená.
Obec nedisponuje dostatočne veľkým
rozpočtom a ani úverovateľnosť cez banky by nám nestačila na pokrytie celkovej
investície, preto sa musíme podriadiť pravidlám a rozhodnutiam európskych a našich úradov.
Obec ako prvá na Záhorí bola pripravená
podať projekt rekonštrukcie škôlky, vždy
dokladovala veci v čo najkratšom čase. Pripravili sme alokovanú triedu na ihrisku,
aby sa mohlo hneď po vyhodnotení súťaže
začať s výstavbou. K termínom a súčinnosti
ostatných štátnych úradov sa nebudem vyjadrovať.
Viem, že faktami a číslami neuspokojíme
rodičov, ktorí potrebujú dať deti do škôlky
ale verte, že robíme všetko preto, aby sme
novú škôlku mohli otvoriť čím skôr.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

St
Po Ut

Št

Pi

2017

So Ne

19. október
26. október

11. november

KALENDÁR
Zber plastov

Vývoz komunálneho odpadu
s intervalom 2x mesačne
Zber skla

Vývoz komunálneho odpadu
s intervalom 1x a 2x mesačne

16. november Zber plastov
23. november

Vývoz komunálneho odpadu
s intervalom 2x mesačne

29. november Zber skla
6. december

Vývoz komunálneho odpadu
s intervalom 1x a 2x mesačne

14. december Zber plastov

17. december Zber papiera
21. december

Vývoz komunálneho odpadu
s intervalom 2x mesačne

29. december Zber skla
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JABLONOVSKÉ OKIENKO

Sto let, sto rokov
Tento rok 2018 a mesiac august je pre nás dôvodom na pozastavenia sa. Keď otvoríme akýkoľvek časopis alebo noviny, stretneme sa tam so sloganom Sto let, sto
rokov. Áno, je to sto rokov od vzniku novej doby pre nás Slovákov. Ale v tejto dobe sa
narodilo mnoho ľudí a ak sa dožili, tak oslavujú tiež! A pri takýchto sa pozastavíme, lebo jednou z nich je práve naša Jablonáčka!
Takým miestom na pozastavenie sa je cintorín
a v našom prípade je to ten náš jablonovský,
kde na hroboch nájdeme dva údaje: dátum
narodenia a dátum skonania. Jedným takýmto
hrobom je jednoduchý hrob s nápisom Terézia
Dávidova rodená Gašparových a Jozef Dávid.
A na malej tabuľke nájdeme mená ich štyroch
detí: Mária, Ignác, Anastázia a Anton, narodených v Jablonovom. V honbe za prácou sa

rozišli po svete, odkiaľ prichádzali k rodičom
domov s cieľom pomôcť rodičom pri ich práci
a tak aspoň trochu uľahčili im život v starobe.
Jedno meno na tabuľke má dátum narodenia 1918 a druhý dátum tam chýba.
Áno, je to Mária, ktorá sa narodila 3. augusta
1918 na dolnom konci, naproti Brestiča v rodičovskom dome. Hrdá na svoj pôvod všetkým
sa pochválila, že pochádza zo Záhoria z Jablo-

Nový spôsob objednávania
receptov E-HEALTH

Od 1. novembra 2018 bude plne funkčný nový elektronický systém zdravotníctva v našej
ambulancii. Pre pacientov to znamená, že nie je potrebné, aby viac čakali na recepty medzi ostatnými chorými pacientmi v čakárni.
Poprosím preto pacientov, aby postupne už
od 1. októbra 2018 v prípade, že nepotrebujú lekárske vyšetrenie, alebo nemajú pre
lekára aktuálne nálezy z vyšetrení, objednávali recepty nasledovne:
• prostredníctvom mailu: patockam@gmail.
com
• sms-kou na tel. číslo: 0904 060 199 (iba
sms, telefonicky služba nie je dostupná)
• hodením objednávky do schránky umiestnenej na Dome kultúry
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Lieky budú po predpísaní nasledujúci deň
elektronicky odoslané do lekární po celom
Slovensku. Tlačivo receptu pri výdaji liekov
a pomôcok už NEBUDE TREBA!!!
Poprosím o dôsledné dodržiavanie novozavedeného systému, čím uvoľníme čakáreň pre
pacientov vyžadujúcich lekárske ošetrenie.
Systém bude plne funkčný od 1. novembra
2018, avšak už v októbri bude prebiehať testovanie systému.
-MUDr. Michal Patočka-

Oslávenkyňa v deň svojich 100 rokov.

nového, kde chodí do domu svojho nebohého
vnuka Pavla jeho manželky Blanky a ich syna
Martina jej pravnuka. Sem ju často vozí jej syn
Rudolf na návštevu a do kostolíka pomodliť sa.
Navštevovala tiež svoju vernú kamarátku,
ktorá bývala niekoľko domov vyššie a neskoršie v zariadení pre dôchodcov v Rohožníku
Štefku Hitmanovú. „Povyprávjali si po našém
a zaspomínali na to co šecko navystrájali za
muada. Potom sa zasmíli na tem kolko tých
rokú majú a jak sa teho dožili.“ No, Štefka ja
už na pravde Božej, o čom sme jej nepovedali
lebo by ju to veľmi ranilo. Už sa len na ňu pýta,
ako sa v tom zariadení má. Z ďalekej rodiny
ostala ešte Marka Malá, lebo tiež býva od nás
blízko a zastaví sa na kus reči.
Takže Maria Kukučíková, rod. Dávidová
oslávila svoje sté narodeniny v podniku na
Záhorí, kde sa zišla jej celá rodina. Stretnutie
zabezpečili jej tri deti Rudolf, Maria a Helena.
Gratulantov bolo veľa, medzi gratulantmi
nechýbal ani primátor Bratislavy, starosta
Ružinova, obvodu, kde dnes býva a kde našu
Maminku jej deti opatrujú.
Veľa sa rozprávame o Jablonovom, ale len
o starých časoch, na ktoré si pamätá. Na pána
učiteľa, pána farára na školu, do ktorej chodila
(v časti dnešnej pošty), ako písali grýfem na
tabuľku a hlavne recituje básne a pesničky,
ktoré sa učila. Dnes „Turčina Poničana“ odrecituje do konca až sa hanbíme, že mi to nedokážeme! Spomína si aj na maliara Želibského,
ktorý bol blízky našej rodine, a na všetkých
susedov. Pri prechádzke Jablonovým ktorú
podnikneme autom, ukázala mi, kde bol v Jablonovom vodný mlyn, kde bývala na Dolnom
konci, role, ktoré obrábali jej rodičia, kde bol
kováč a mnoho, čo si spomína v jej stovke! Ako
odišla ako17-ročná slúžiť do Malaciek a ako sa
dostala do Bratislavy, kde pracovala, vydala sa
a žije do dnešných dní.
Na záver čo popriať? MARKO, Maryško z Jaboňového!
Veľa zdravia a šťastia do dnešných dní želajú všetci, ktorí Ťa ešte poznajú a k čomu sa
pripájajú aj Jablonovské noviny. Živio, Živio...
-Rudo Kukučík-

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Sme šikovní? Sme!
Áno, takto s istotou a celkom sebavedome to môžeme o sebe tvrdiť. Opäť sme totiž získali
prvenstvo v každoročnej Veselej olympiáde málotriedok – našej VOM.

V piatkové ráno, 22. júna 2018, nás privítali
súťažiaci tentokrát v Malých Levároch, kde
sme bojovali o putovný pohár VOM. Decká
súťažili v piatich športových disciplínach –
preskoky cez švihadlo, skoky vo vreci, prenesenie loptičky na tenisovej rakete, kop do
brány a hádzanie lopty na cieľ. Po slávnostnom otvorení olympiády a zaspievaní hymny
VOM sa žiaci pustili do plnenia úloh s plným
nasadením. A podarilo sa! Prvé miesto ako
škola a najviac prvých miest za jednotlivých
žiakov. Odmeny si odniesli Timea Martinko-

A začíname...
Skončil sa čas oddychu, slnka a sladkého
ničnerobenia a 3. septembra sme všetci
nastúpili k zahájeniu nového školského
roka s číslom 2018 – 2019.
Nás, predškolákov, čakala elokovaná
trieda na športovom ihrisku s paní učiteľkami Evičkou a Ivetkou. Tento školský
rok sa nám podarilo naplniť triedu len samými predškolákmi, ktorých je spolu 24.
Časť detí priestory a prostredie poznala už z minulého roka a tí ostatní sa s ním
zoznámili teraz. Všetci spolu sa ale veľmi
tešíme na to, ako to všetko využijeme na
hry, športové hry a spoznávanie čarov
prírody.
Tak nám všetci držte palce, aby sme
vám na konci júna mohli oznámiť, že sme
riadne pripravení na vstup do základnej
školy.
-Ivetka a Evička-

vičová a Mathias Šarközy ako najlepší druháci, Alan Gubric a Terezka Masopustová za
najlepších tretiakov a Nikolka Motyčková
ako najlepšia športovkyňa zo štvrtákov. Moc
blahoželáme víťazom a vďaka však patrí
VŠETKÝM zúčastneným žiakom, pretože
k prvenstvu školy prispel každý jeden bod
každého jedného žiaka. Decká, opäť ste dokázali, že ste proste jedničky!
S úsmevom na tvárach a zlatou medailou
na krku sme sa spokojne vrátili domov.
Držte nám palce opäť o rok!
-ZŠ-
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MŠ A ZŠ INFORMUJE

Kozmix a dobrodružná misia
za záchranou Modrej planéty
Ochrana životného prostredia, recyklácia, lepšia budúcnosť našej planéty... pojmy, ktoré
sa všemožne snažíme vštepiť deckám v škole i doma. Pokúsil sa o to aj Kozmix, naša obľúbená mimozemská postavička, ktorá zavítala na našu planétu.

V piatok 15. júna 2018 sme navštívili jeho
centrum v Bratislave. Spolu so svojimi kamarátmi nám interaktívnou formou vysvetlil
a ukázal dôležitosť a podstatu týchto pojmov. A nebola to veru nuda – využil najmodernejšie technológie, ktoré sú pre decká
najväčším lákadlom. Využíval pri tom tablety, počítače a dokonca aj x-box. Záujem bol
zaistený. Na konci zážitkového vyučovania
si každý žiak odniesol diplom o absolvovaní
misie na záchranu našej planéty a taštičku
plnú darčekov od Kozmixa.
Súčasťou nášho výletu bola, pre tretiakov
a štvrtákov, aj návšteva Bibiany – Medzi-
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národného domu umenia pre deti. S touto
ustanovizňou sa decká najprv zoznámili na
hodine literatúry, ale pre lepšie pochopenie
jej podstaty ju aj fyzicky navštívili. Bibiana
nie je „len“ o pozeraní sa na výtvarné diela,
ale sprístupňuje deťom umenie netradičnými, experimentálnymi formami práce, modernými spôsobmi, ktorým dieťa rozumie,
s ktorými komunikuje.
Prváci a druháci si zas prešli zákutiami starého mesta a tiež navštívili Dóm sv. Martina,
krásnu dominantu hlavného mesta. Naše horúce túlavé topánky sme schladili na Hviezdoslavovom námestí chutnou zmrzlinkou.  -ZŠ-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Naša, vaša liga!
Už štvrtý rok sme mohli byť svedkami súbojov v Záhoráckej hasičskej lige, ktorá sa
skončila 8. kolom dňa 22. septembra 2018 v neďalekej obci Plavecký Štvrtok.
Záhorácka hasičská liga vznikla po tom, čo
organizátori Senickej hasičskej ligy, ktorá bola jedinou hasičskou ligou na Zahorí,
ohlásili, že to bol jej posledný ročník. Partia
ľudí, ktorých baví hasičský šport, dala hlavy dokopy a postarali sa o to, aby tradícia
organizovania hasičských súťaží na Záhorí
nezanikla a tak vznikla Záhorácka hasičská
liga (ZHL).
Tento rok si muži aj ženy zmerali svoje
sily v 8. kolách ZHL, ktoré sa konali po celom Záhorí. 1. kolo sa odohralo v obci Kúty,
a následne sme sa mohli stretnúť a zabaviť
v obci Moravský sv. Ján, Jablonica, Štefanov,
Sološnica, Sekule, Gbely a v spomínanom
Plaveckom Štvrtku.
V kategórii Muži si svoje sily, zručnosť
a rýchlosť zmerali družstvá z obcí Kúty,
Plavecký Štvrtok, Holíč, Radimov, Jablonica,
Sekule, Sološnica a Gbely. Ženské zastúpenie je o niečo menšie, ale aj napriek tomu
sa 6 ženských družstiev rozhodlo zapojiť do
tejto súťaže, a to ženy z obcí Kúty, Plavecký
Štvrtok, Gbely, Štefanov, Sološnica a Sekule.
V poslednom kole ZHL sme boli svedkami
niečoho, s čím sme sa ešte nemali možnosť
stretnúť, a to výberom najlepších z najlepších, tzv. AllStars tímov. Tieto tímy si zostavili fanúšikovia hlasovaním za najlepších.
V mužskej kategórie vznikla nasledovná
zostava: stroj Martin Maxian (DHZ Kúty),
sacie Kristián Biskupič (DHZ Radimov), sací
kôš David Fruhauf (DHZ Radimov), B-spoj
Tomáš Kvasničák (DHZ Radimov), rozdelo-

vač Patrik Balogh (DHZ Holíč), a na prúdy
sa dostali Jakub Mikulášek (DHZ Plavecký
Štvrtok) a Jakub Pavelka (DHZ Kúty). Ak je
niekomu meno Jakub Pavelka známe, tak
vám len pripomeniem, že Kúťan Jakub Pavelka je majstrom sveta v požiarnom útoku!
Ženy, samozrejme, nezaostávali a tiež
mali svoj AllStars tím: na stroji bola Simona
Jakubovičová (DHZ Štefanov), sacie Karolína Černá (DHZ Sološnica), sací kôš Lea Burcelová (DHZ Kúty), B-spoj Sabina Ondrášová
(DHZ Gbely), rozdeľovač Karolína Uhrová
(DHZ Sekule), a na prúdoch sa predviedli Simona Chválová (DHZ Sekule) a Erika Bolfová (DHZ Kúty).
Tieto AllStars tímy bolo zaujímavé sledovať už len z toho dôvodu, že v uvedených zostavách spolu súťažili prvý krát. No napriek
tomu sa im útoky vydarili perfektne.
Ďalšou zaujímavosťou na 8. kole ZHL
bolo, že 6 najlepších mužských družstiev
si malo možnosť vyskúšať aj útok na 3B, čo
pre laikov znamená o 20 metrov dlhšia trať
a o jednu hasičskú hadicu viac. Tento rok aj
v predchádzajúcich rokoch bolo dané, že požiarny útok sa beží na 2B a 4C (70 metrov),
no od budúcej sezóny sa požiarny útok bude
behať na 3B a 4C (90 metrov). Muži boli určite vďační za možnosť vyskúšať si nové
pravidlá na hodnotenej súťaži.

Tento rok nás čaká ešte jedna pekná
a dôležitá súťaž, a to Slovenský superpohár
v požiarnom útoku, ktorý sa bude konať 13.

októbra 2018 v Čadci. Slovenský superpohár v požiarnom útoku je hasičská súťaž,
na ktorej sa v zmysle postupového kľúča
stretnú najlepšie družstvá zo športových
hasičských líg v požiarnom útoku, ktoré
sa konajú na území SR. Z našej Záhorackej
hasičskej ligy nás na superpohári budú reprezentovať družstvá z Plaveckého Štvrtka
a z Kútov.
Budeme im držať palce a zároveň dúfame
a veríme, že príde ten rok, kedy sa aj družstvo DHZ Jablonové odhodlá prihlásiť do Záhoráckej Hasičskej ligy.
-Barbora Benčuriková,
člen DHZ Jablonové-

Po 8. kolách súperenia a zbierania
bodov v Záhoráckej hasičskej lige
je výsledné poradie nasledovné:
V kategórii muži patrí
1. miesto Kúty
2. miesto Plavecký Štvrtok
3. miesto Holíč
•••

V kategórii ženy patrí
1. miesto Gbely
2. miesto Kúty
3. miesto Štefanov
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Nešťastie sa zrodí v sekunde...
Aj chvíľka nepozornosti môže spôsobiť veľké
škody, a to nielen na majetku. Občania našej
obce mohli byť svedkami požiaru rodinného domu v obci, ktorý vypukol v rodinnom
dome 24. septembra 2018. Vďaka rýchlemu
konaniu a zásahu mužov z DHZ Jablonové sa
našťastie požiar nerozšíril na okolité domy.
Naši hasiči v spolupráci s OR HAZZ Malacky
a ZB HAZZ Malacky požiar rýchlo lokalizovali a v čo najkratšom možnom čase ho uhasili.
Bolo veľkým šťastím, že sa nikomu z obyvateľov nič nestalo. Aj touto cestou by sme chceli
poďakovať naším hasičom za rýchle konanie
a rodine Kotesovej za poskytnutie pitného režimu pre zasahujúcich hasičov.
Opätovne by sme chceli upozorniť občanov
na dôkladnú prípravu pred zimným vykurovacím obdobím. S nástupom jesene vrcholí aj príprava na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia. Nepriaznivé údaje o požiarovosti
nás upozorňujú na význam dôsledného zachovávania opatrení a zásad požiarnej prevencie.
Vyzývame vás, aby ste dbali na plnenie najmä
týchto opatrení a zásad:
– Zabezpečenie vyčistenia komínových telies,
pričom dymovody musia byť správne osadené
a zaústené do komínových prieduchov

– Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť vykurovacích telies od inventára v miestnosti
– Nepoužívajte horľavé kvapaliny na zakurovanie pre nebezpečenstvo popálenín
– Nainštalujte ochrannú clonu v blízkosti steny
vyhotovenej z horľavého materiálu
– Nesušte horľavé predmety v tesnej blízkosti
vykurovacieho telesa
– Umiestnite vykurovacie telesá na nehorľavej
podložke, ktorá rozmermi presahuje obrys vykurovacieho telesa
– Neukladajte v tesnej blízkosti vykurovacieho
telesa horľavé kvapaliny a predmety
– Nevysýpajte žeravý popol do horľavých nádob
a na miesta, kde sa môžu vznietiť horľavé látky
– Neprekurujte vykurovacie telesá a nenechávajte tepelné spotrebiče bez dozoru
– Dodržujte predpisy pre skladovanie horľavých kvapalín, tuhých palív, kovových tlakových nádob na propán-bután a ďalších horľavých materiálov
– Nenechávajte malé deti bez dozoru, pričom
dbajte, aby nemali prístup k zapaľovačom, zápalkám a ďalším nebezpečným predmetom
– Zabezpečte trvalý dozor pri prevádzke vykurovacieho telesa bez možnosti regulácie
– Umiestnite sviečky v domácnosti vždy na

nehorľavý podklad. Uvedomte si, že aj zapálená zápalka či sviečka môžu v nebezpečnom
prostredí spôsobiť požiar, výbuch alebo popáleniny.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád,
zásad a pokynov predídete vzniku požiarov vo
vašich domoch. Zamyslite sa nad nimi.
V mene DHZ Jablonové vám prajem, aby ste
vy a celá vaša rodina prežili zimné obdobie
spokojne a bez obáv z požiarov a úrazov.
-Barbora Benčuriková,
člen DHZ Jablonové-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Výlet za lukostreľbou

Jablonové – Malacky – Gajary a späť
Tento cyklovýlet sa dá absolvovať aj s deťmi (od 5 rokov vyššie), vo väčšej miere vedie
mimo cestnej premávky a jeho celková vzdialenosť je približne 50 km. Cesta sa začína pri
bývalom poľnohospodárskom družstve a vedie dole do borov. Na križovatke pokračujte
stále rovno po spevnenej ceste popri potoku, po ľavej strane sú výbehy s koňmi a stajne.
Po spevnenej ceste prídete k rampe do vojenského priestoru. V zásade by cez víkendy
malo byť bezpečné tadiaľto prechádzať, ale je lepšie si skontrolovať rozpis, ktorý býva
zavesený na www.obecjablonove.sk.
Za rampou pokračujte po asfaltovej ceste, ktorá je v mape označená ako „Jablonovská“ stále
rovno až po križovatku s hlavnou cestou č. 503
na trase Malacky – Pernek. Opäť treba prekonať rampu a prejsť krížom cez cestu a vojsť
do druhej časti vojenských lesov. Tu po spevnenej ceste pokračujte smerom k malackým
rybníkom, ktoré sa do súčasnej podoby dostali
vďaka Pálffyovskému inžinierovi Gustavovi
Bittnerovi na konci 19. storočia. Táto cesta vás
dovedie na T križovatku, na ktorej odbočte
vľavo a prejdete tak popri ďalších dvoch rybníkoch. Po prejdení 2. rybníka sa dostanete na
asfaltovú cestu, opäť odbočte vľavo až sa dostanete na hlavnú cestu Dukelských hrdinov,
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ktorá vedie z Malaciek do Rohožníka. Po tejto
ceste pôjdete len krátky úsek ponad diaľnicu
D2 do Malaciek, pokračujte rovno popri NsP
Malacky a popri zámockom parku. V parku si
môžete urobiť zastávku, sú tu ihriská pre deti
a aj bezpečné cestičky na behanie a bicyklovanie. V niektorých dňoch je otvorený aj samotný
kaštieľ, v parku je fontána a kaplnka. Tu môžete výlet ukončiť, prípadne si zájsť do neďalekej
reštaurácie na pivko alebo niečo pod zub. My
sme však pokračovali ďalej po bočných chodníkoch a cestičkách smerom na Kostolište, čo
je dedina hneď za Malackami smerom na Záhorskú Ves. Už v Malackách je vytvorená cyklocesta, ktorá vás dovedie priamo do Kostolišťa,

povedie vás okolo pekného detského ihriska,
kde je aj zmrzlináreň. Náš cieľ bol lukostrelecký klub pred dedinou Gajary. Tento úsek cesty
(cca 4 km) už pre jazdu s menšími deťmi nie
je veľmi príjemný, nie je tu poriadna krajnica
a je to rovný úsek, po ktorom autá jazdia pomerne rýchlo. Lukostrelecký klub je v poli po
pravej ruke a mimo zimy a zlého počasia by ste
tam mali nájsť vedúceho klubu každú sobotu
po 14. hodine (viac info nájdete na https://
lukostrelba-zahorie.webnode.sk/prihlaska-do-klubu/). My sme si tam vyskúšali streľbu z olympijského a indiánskeho luku a potom
po pauze na občerstvenie sme sa vrátili tou
istou cestou domov.
-Monika Straková-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Cvičenie a jeho vplyv na náš
bežný život
Jeseň už cítiť vo vzduchu, dni sa skracujú, počasie je sychravé, vietor silnejší, listy na stromoch sa sfarbujú. Tieto zmeny sa týkajú aj nás a musíme to rešpektovať, zosúladiť biorytmus prírody s naším životným tempom. Cvičenie v tomto období by malo byť v pomalom
tempe, so zahriatím, aby nedošlo k zraneniam, keďže jeseň a chlad spôsobujú stuhnutosť
tela. Pozície – asány v tomto období by mali uzemniť a zahriať. Jemný presun z asány do
asány, pomalé pohyby a rotácie v kĺboch, uvedomelý pohyb chrbtice. V každej asáne zotrváme dlhšie, aspoň 10 nádychov a výdychov. Dosiahneme tak lepší účinok jogovej pózy – asány.
Pre tých, čo sa s jogou ešte nezoznámili:
Joga zlepšuje celkovú pružnosť, flexibilitu
a zmierňuje bolesti kĺbov. Posilňuje fyzické
i psychické zdravie. Je jedným z najlepších
spôsobov, ako si udržať zdravé, spevnené telo.
Cvičenie jogy nás privedie k prirodzenému vystieraniu chrbtice a k lepšej rovnováhe. Cvikmi
jogy dokážeme prostredníctvom správneho
dýchania masírovať vnútorné orgány, ktoré
tým posilníme a prekrvíme. Joga pomáha vnímať samého seba a posilňovať sebavedomie.

Hlavným a najzreteľnejším účinkom jogy je
psychické a fyzické uvoľnenie. Len pár minút
naťahovania a vedomého dýchania robí telo
ohybnejším a pohyb sa stáva ľahším. Jednotlivé asány zabraňujú tuhnutiu chrbtice a vzniku
reumatických zmien v kĺboch. Asány naťahujú
skrátené a posilňujú ochabnuté svaly, ktoré
svojou stabilitou následne poskytujú kĺbom
potrebnú ochranu. Kĺby sú pritom postupne
zaťažované až do plného rozsahu svojho pohybu, zlepšuje sa ich pohyblivosť a zvyšuje

Rozpis použitia sály Domu kultúry
– školský rok 2018/2019
Deň
Pondelok
Utorok

16.00 – 18.00 h

18.00 – 20.00 h

Kúzelnícky krúžok / 17.00 –18.00 h
Oliver Bílka

Cvičenie – seniorky / 19.00 – 20.00 h
M. Prokopová
Folklórny súbor – Jabúčko
/ 18.15 – 19.30 h
M. Antolíková

Streda
Štvrtok
Piatok

Jablková omeleta

Tanečný krúžok / 16.30 – 18.30 h
J. Bujna

Keďže tohtoročná sezóna bola mimoriadne naklonená
jablkám, ich spracovatelia si možno lámu hlavu nad tým,
ako ich využiť. Ponúkame im tip na rýchlu, lacnú a chutnú sladkú jablkovú variáciu.
Potrebujeme:
Jedno, dve jablká (podľa veľkosti a chuti)
20 g masla
2 polievkové lyžice mlieka
1 vajíčko
2 polievkové lyžice polohrubej múky
škoricový cukor
štipku prášku do pečiva alebo sódy bikarbóny
Postup: Jablká ošúpeme, zbavíme jadra, pokrájame na mesiačky a pražíme na masle,

kým nechytia farbu. Z mlieka, vajíčka,
múky a prášku do pečiva urobíme cesto
(je to vlastne obyčajné palacinkové cesto)
a zalejeme jablká. Smažíme pod pokrývkou, jemne uvoľníme cestu medzi jablkami, aby cesto preniklo na dno panvice,
môžeme aj otočiť a piecť z druhej strany.
Vyložíme na tanier a posypeme škoricovým, môžeme aj práškovým cukrom.-rog-

prekrvenie. Tak telo postupne a prirodzeným
spôsobom opäť nadobúda svoje zdravé pohybové návyky.

Ďalšie benefity jogy:
• odstraňuje dlhotrvajúce bolesti, bolesti po
úrazoch
• lieči skoliózu
• zabraňuje osteoporóze
• detoxikuje organizmus
• vyplavuje toxíny a čistí tráviaci trakt
• posilňuje svaly, nervový a kardiovaskulárny systém
• povzbudzuje aj lymfatický systém
• odbúrava tuk
• zvyšuje koncentráciu
• čistí a zväčšuje kapacitu pľúc
• predlžuje svalstvo a svalové úpony
• otvára kĺby – zameriava sa hlavne na bedrovú oblasť, kolená, stehná a členky
• predlžuje všetky hlavné svalové partie
• posilňuje telo

Jednou z najdôležitejších pozícií sú predklonové pozície. Tvoria skupinu ásan, ktoré
patria skôr k tým relaxačným a bezpečným.
Nielenže výrazne naťahujú a uvoľňujú svaly
pozdĺž chrbtice, ale zároveň uvoľňujú myseľ,
prinášajú pokoru a pokoj. K nim harmonizačne patria záklonové pozície. Záklony bývajú
pre chrbticu veľkou záťažou, preto by po nich
vždy mala nasledovať niektorá z predklonových pozícií. V nich môžeme hlboko predýchať
chrbtové svaly, uvoľniť ich a odstrániť z nich
napätie. Väčšina predklonových pozícií patrí
k tým menej náročným, preto by sme ich mali
využívať práve na uvoľnenie a relaxáciu.
Pri predklonoch používame dva druhy prevedení – predklon môže byť buď s rovným
chrbtom alebo s zaguľateným. Každá varianta
má svoje účinky. Predklon s rovným chrbtom
je namáhavejší, ale viac spevňuje chrbticu
a naťahuje svaly na nohách. Naopak, predklon
s guľatým chrbtom je viac uvoľňujúci a aj natiahnutie býva ľahšie.
Nie sú to pozície len na fyzickej úrovni, ale
aj na mentálnej. Tak ako záklony, ktoré otvárajú hrudník, posilňujú sebadôveru, tak naopak
predklony vedú človeka k pokore, učia nás
prijímať to, čo k nám prichádza, prinášajú pokoj a harmóniu. Sú vhodné pre aktívnych ľudí,
ktorí majú v živote veľa stresu.
-ZS-
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Zdravím všetkých fanúšikov
jablonovského futbalu!
Sezóna je už v plnom prúde, preto na začiatok len pár slov, ako sme začínali. Po dlhej dobe, myslím tým viac ako 2 roky, sa nám konečne podarilo vytvoriť žiacke družstvo a prihlásiť ho do súťaže. Malých reprezentantov obce sa nám nazbieralo viac ako 15 a svedomito sa pripravujú
na každý zápas. Prvé zápasy sa možno neskončili podľa ich predstáv,
ale postupne sa zohrávajú a zlepšujú. No a výsledky sa určite dostavia.
Družstvo mužov absolvovalo kvalitnú letnú
prípravu a nabralo nové posily, čo sa odrazilo aj
na výsledkoch. Majú za sebou polovicu sezóny
a len jednu prehru a jednu remízu. Aktuálne sa
pohybujú v prvej trojke tabuľky. Obom družPor.

Klub

1

Obecný športový klub Láb

4

FC Malacky B

7

FC Družstevník Budmerice

10

FC Cinemax Doľany

13

FC Zohor

stvám ostáva ešte niekoľko zápasov do konca
sezóny, preto ich spolu podporme, hlavne na
domácom ihrisku. Obzvlášť si zaslúžia povzbudenie naši najmenší, ktorí len začínajú svoju
futbalovú „kariéru“. Na záver by som chcel vo

2

FK Jablonové

5

Futbalový klub Dubová

8

FC Slovan Modra

11

FC Slovan Častá

14

TJ Družstevník Jablonec /odstúpené)

3

TJ Slovan Vištuk

6

FK Studienka

9

ŠK Šenkvice

12

Grinavský futbalový klub 1923

Tabuľka V. liga seniori (S5V)
Por.

Z

V

R

P

6

6

0

0

7

3

2

2

6

5

7

5

7

7

7

6

6

6

7

0

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

0

0

1

2

2

1

0

0

1

1

0

0

0

0

Ilustračné foto

svojom mene, ale aj v mene jablonovských fanúšikov, poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podielali na prerobení a spríjemnení areálu hlavného ihriska a okolia bufetu.
-Martin Rybár, člen výboru FK JablonovéSkóre

B

K

+/-

FP

41:3

18

14

3

49,4

19:15

11

11

-1

48,9

8

0

40,8

1

29:11

2

16:16

0

1

4

4

4

3

4

4

7

0

23:6

16:5

11:13

12:21
7:10

14:19
7:13

17:28
6:26

5:37

13

11

11

10
9

9

7

7

6

6

0

0

13

12

10
9

7

6

7

4

3

2

1

7

8

-1

-2

51

39

23,3
54

-3

25,05

-3

23,4

-2

-5

-3

-3
0

33,25
16,8

33,4

42,9

24,8

Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

TJ Záhoran Jakubov

6

6

0

0

117:3

18

14

12

0

4

FC Zohor

6

5

0

1

49:13

15

11

6

0

7

FK Studienka

3

27:29

10

FK v Sološnici

13

FK Jablonové

2

TJ Veľké Leváre

5

Obecný športový klub Láb

8

FC Rohožník

11

OFK Vysoká pri Morave

14

OŠK Plavecký Štvrtok

3

ŠK Závod

6

ŠK Gajary

9

TJ Záhoran Kostolište

12

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

Tabuľka PRMA

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

5

6

6

5

4

3

3

2

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

2

3

4

4

5

5

4

6

44:3

61:5

36:8

46:15

41:15

37:42

24:69

20:36
3:56

9:90

2:132

18

15

13

10
9

6

6

4

3

3

1

0

13

12

10
9

8

7

6

6

4

1

0

0

6

-6

3

-6

5

4

2

1

-5

-3

-8

-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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