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ROZHOVOR

Beh na dlhé trate
eur v dvoch dotáciách. Keby sme mali dostávať sumu 60.000 ročne, tak by sme kanalizáciu budovali 50 rokov, čo je nemysliteľné.
Žiadosti sú podávané v objemoch 370 až
400 tisíc eur, čo pri priaznivých okolnostiach vychádza na 10 rokov. Vieme, že máme
kvalitný projekt a využívame všetky dostupné vzťahy, aby sa nám to konečne podarilo.
Pracujeme aj s variantou samofinancovania
výstavby, ktorú môžeme podrobnejšie rozobrať v budúcich číslach.
Ondrej Uhliarik s predsedom BSK Pavlom Frešom

Súčasný starosta našej obce Ondrej Uhliarik
má povesť človeka, ktorý je otvorenými každému dobrému nápadu. Do funkcie nastúpil
23.12.2010 a doteraz sa mu podarilo dotiahnuť do konca niekoľko pre obec prospešných
projektov.
Máte za sebou rok a pol volebného obdobia
práce, do funkcie starostu ste išli s jasne naformulovaným programom. Ktoré jeho hlavné body sa už podarilo zrealizovať?
Jednou z hlavných tém každého volebného
programu v našej obci je kanalizácia. Jediným možným zdrojom dotovania tejto investície je v našom regióne štátny Environmentálny fond. Žiadosti na dotáciu našej kanalizácie sú podávané pravidelne, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nám minulý rok nebola pridelená. Celkový objem investície na celú sieť je zhruba 4 milióny eur, doteraz obec dostala dotáciu necelých 120.000

Kanalizáciu zatiaľ nemá žiadna časť obce.
Ktorá etapa by bola prvá, ak by bol projekt
konečne podporený?
Chceli by sme najskôr vybudovať jednu časť
čistiarne odpadových vôd, aby kanalizácia mohla fungovať a nosnú vetvu cez stred
dediny, teda v princípe pri hlavnej ceste.
Zatiaľ je položených len zhruba 700 m
potrubia od železničnej trate po bývalé JRD.
Kanalizácia sama o sebe je pre obce nevyhnutná ale ľudia si musia uvedomiť, že okrem pozitív im to prinesie aj nové povinnosti a poplatky. Na jednej strane je to ročný
poplatok a na druhej strane sa bude musieť
každý napojiť, či už má žumpu alebo domovú čističku. Ale napriek tomu, je kanalizácia
nevyhnutný krok vpred. Bolo by moje zbožné prianie zrealizovať všetko, čo som sľúbil,
ale priznám sa, vybudovať celú kanalizačnú
sieť sa nám dokonca tohto volebného obdobia asi nepodarí, je to beh na dlhé trate.

JABLONOVSKÁ OSOBNOSŤ ROKA
Vážení spoluobčania,
v našej obci žije mnoho ľudí, ktorí sú niečím výnimoční. Bol by som veľmi rád, keby
sme si uvedomovali ich hodnotu, poznali
a vážili si ich, pretože môžu byť vzorom pre
nás ostatných. Uvedomujem si, že takýchto osobností je u nás mnoho, ale rád by som
v spolupráci s kultúrnou komisiou vybral
jednu z nich a verejne ju ocenil. Bude mi
cťou takto založiť tradíciu, ktorá aspoň raz
ročne vyzdvihne Jablonáka, ktorý svojimi skutkami alebo prácou priniesol niečo
mimoriadne pozitívne či už pre svoje blízke okolie, alebo svojou prácou alebo inou
činnosťou reprezentoval obec v širšom kontexte.
Aby sme nikoho neobišli, lebo o jeho činoch či správaní nemáme dostatočné informácie, touto cestou by som vás chcel

vyzvať, aby sme nám dali vedieť, kto by si
podľa vás tento rok ocenenie zaslúžil.
Ďakujem, Ondrej Uhliarik, starosta
Udeľovanie Jablonovskej osobnosti roka
sa uskutoční v predvianočnom čase, prosíme vás o zasielanie vašich tipov a návrhov. Návrh by mal obsahovať meno osobnosti a krátke zdôvodnenie, prečo ju na
cenu navrhujete. Návrhy môžete priniesť
buď osobne na Obecný úrad a vhodiť ich do
pripravenej schránky, buď ich zaslať poštou
alebo poslať emailom na adresu: jablonovske.noviny@gmail.com. Z vašich tipov kultúrna komisia Obecného úradu vyberie tie
najpodnetnejšie a naše noviny o nich budú
informovať. Vopred ďakujeme za všetky
vaše tipy. Prijímanie návrhov bude do konca októbra 2012.

Ďalším problémom obce je absencia chodníkov, ale tie sú asi priamo naviazané na kanalizáciu?
Je to taká dilema medzi bezpečnosťou chodcov a efektivitou investície. Bolo by rozumnejšie počkať na kanalizáciu, ale na druhej
strane, najmä pri hlavnej ceste je premávka
naozaj obrovská. Obec šetrí vlastné zdroje,
aby s budovaním chodníkov začala, aj keď sa
budú musieť neskôr kvôli kanalizácii rozoberať. Dopravní inžinieri, s ktorými sme situáciu
konzultovali, nám síce odporúčali na presun
chodcov používať parčík popri potoku, ale ja
chápem, že je nutný aj na druhej strane. Ak
sa do chodníkov pustíme, prvý bude ten pri
hlavnej ceste a potom cesta smerom na ihrisko. Smerom na stanicu je bezpečný pohyb
chodcov riešený vďaka chodníku pri potoku.
pokračovanie na strane 3.

EDITORIAL
Milí Jabloňáci,
radi by sme začali tradíciu pravidelného
mesačného vydávania novín v Jablonovom a nadviazali tak na skvelé občasníky,
ktoré u nás v minulých rokoch vychádzali.
Chceli by sme, aby noviny slúžili ako miesto, kde sa dozvieme všetko podstatné, čo sa
v Jablonovom a jeho okolí deje, praktické
informácie dôležité pre každodenný život
a kde sa budeme môcť pochváliť podnetnými aktivitami ľudí okolo seba.
Keďže tieto noviny pripravujeme na dobrovoľnej báze vo vlastnom voľnom čase, udržať pri živote sa dokážu len s vašou pomocou. Každý nápad, námet, príbeh, upozornenie, podnet, reakcia, inzerát, fotka a iný
zaujímavý materiál pomôže, aby boli naše
noviny plnohodnotným čítaním. Všetkým,
ktorí sa spolupodieľali na tomto čísle, vrelo ďakujeme.
Milí Jabloňáci, rátame s vami!
Vaša redakčná rada
Ako nás kontaktovať: Všetky vaše podnety môžete priniesť na Obecný úrad alebo
nám ich môžete poslať mailom na adresu
jablonovske.noviny@gmail.com. Ak by ste
chceli reagovať anonymne, v priestoroch
Obecného úradu bude uložená redakčná schránka, kam môžete vaše príspevky
kedykoľvek počas stránkových hodín vložiť.
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OBEC JABLONOVÉ VÁS SRDEČNE POZÝVA
NA OBECNÉ HODY
1.SEPTEMBRA

Reštaurácia u Melónka organizuje v Sále Kultúrneho domu Tradičnú
hodovú zábavu, do tanca vám bude hrať hudobná skupina New generation; začiatok od 20:00; vstupné 5 eur.

Pokračovať v priateľských a rodinných stretnutiach môžete aj v priestoroch Športového areálu, kde budú stánky s občerstvením a kolotoče.

2. SEPTEMBRA

FK Jablonové vás pozýva na majstrovský futbalový zápas medzi FK
Jablonové a FK Veľké Leváre, začiatok o 17:00.

Slávnostná svätá omša, začiatok o 11:00.
Katolícka fara vás v popoludňajších hodinách medzi 13:00 a 14:00
pozýva do svojich priestorov prezrieť si expozíciu farára Jána Galbavého

30. SEPTEMBRA
Slávnostná Michalská hodová svätá omša, začiatok o 11:00.

„DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!“
V Jablonovskej farnosti v septembri slávime dva významné cirkevné sviatky,
ľudovo nazývané Hody. Prvé, ktoré sa
slávia prvú septembrovú nedeľu, úzko
sa viažu k posviacke farského kostola.
Podľa historických zdrojov bol posvätený (požehnaný) 1.septembra 1679. V tomto období bolo Jablonové filiálkou farnosti Pernek až do 12.12.1683, kedy sa stal
v Jablonovom prvým farárom Bachtovics
Martinus. Druhé hody sa viažu k sviatku sv. Michala, ktorý je patrónom kostola
a ochrancom farnosti.
Obyvatelia obce boli úprimne veriaci,
chudobní ľudia, veľmi ťažko pracovali
a viera v Boha im dodávala silu prežívať
ťarchu života. Silu čerpali z modlitby a lásky k Bohu. Vďaku za všetko dobro vyjadrovali Pánu Bohu pravidelnou modlitbou

a nedeľnou návštevou bohoslužieb v chráme. Osobitne za chrám ďakovali ako starozákonný židovský ľud práve na výročný
deň požehnania chrámu. Hody v Jablonovom trvali ešte v nedávnej minulosti tri dni.
Hlavná slávnosť, ktorej centrom bola slávnostná sv. omša, bola v prvú septembrovú
nedeľu. Na ňu sa schádzali nielen farníci, ale i celé rozvetvené rodiny,
aby vyjadrili radosť, že ich Boh cez chrám
požehnáva. Táto radosť prechádzala z chrámu do profánneho života. Vyjadrovali to
hostinami a zábavami. V pondelok sa slávili ešte tzv. Hodky, dozvuky hodov. Ešte
v šesťdesiatych rokoch si obyvatelia kvôli
Hodkám vyberali pracovné voľno.

Michalské hody, ktoré sa obdobne slávili
ako prvé hody – posviacky chrámu. Úcta
k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená už v Starom zákone. Od ranných kresťanských čias si ho kresťania uctievali ako
pomocníka a svojho ochrancu pred Satanom a jeho nástrahami.

Koncom septembra, najbližšiu nedeľu
k sviatku sv. Michala, patróna chrámu,
ktorý slávime 29.septembra, sa slávia tzv.

Požehnané hody vám praje

Hodové posolstvo - posolstvo vďačnosti Pánu Bohu za dary a dobrodenia,
si obyvatelia Jablonového odovzdávali
z generácie na generáciu. Teraz je na nás,
či bude tento odkaz našich predkov pokračovať. Nezraďme ho!
„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“

vdp. Milan Naď, správca farnosti

BYUO VESELEJŠÍ A KRAJŠÍ

Štefánia Rusnáková v jablonovskom kroji, 40 - roky
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Volakedy bývali muziky venku, pred šenkem, U Brestiču. Uavice byli kouem sceny, v stredze byu plac a tam sa tancovauo,
aj pri Strikárni byuo ohrazdzené, aj kolotoče tam byly. Jaboňové mjeuo kapelu, byly
tré, hrávau tam aj múj muž, Nevoral a Haramia. On a Nevoral hráli na trúbku, Haramia
hráu na basu a oni hráli šecky zábavy, aj
hodovú. Zábava byua v sobotu, v nedzelu
byua omša, potom litánije a potom byua zábava znova. Ked byua hodová zábava, došli
chuapci a dzífčence aj z Perneka, Lozorna
aj Kuchyne. Aj bitky bývaly, naší si chránili
svoje diefčence, ked sa nekdo cudzí na nás
kukeu, už aj sa strhua bitka. Mosím povidat,
že volakedy byuo veselejší, aj mládež byua
veselejší. Aj difčence chodzili krajší oblečené, ja keby sem nebývaua v nedzelu po
objedze pjekne vyskuádaná alebo pjekne
pooblékaná, tak bych ani na ulicu nejšua.
A na hody si každý dau na sebja, co mjeu
najkrajší. Na muziku chodzili aj pán farár.
Volakedy do nemjeu osemnáct roku, jak

padlo dvanást hodzín teda púnoc, šecko
moseuo ít domú, pán farár strážili a šecko
vyhnali zo šenku aj od muziky. Jaboňové
byuo čiščejší, kedysi si každú nedzelu každý pred sebu pozametau aj cestu, papírky
pozbírau. A pred hodama byu všady porádek, obec sa chystaua, aby byuo pjekne, na
ulici, vňútri aj všady. Veselejší byuo a krajší.
Ďakujeme pani Mariške Brichtovej!

Dvaja zo slávneho Jablonovského tria
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ROZHOVOR - dokončenie z 1. strany
Do očí bije aj nie veľmi prívetivý stav námestíčka pred obecným úradom, náročný
prístup do budovy úradu najmä pre starších
a nemobilných občanov.
Čo sa týka okolia úradu, podarilo sa nám vypracovať a podať žiadosť na jeho revitalizáciu, ktorej súčasťou je nové detské ihrisko, lavičky, priestor pre malé slávnosti a aktivity.
Výsledky vyhodnotenia by mali byť známe
čoskoro, ak by bol projekt podporený, práce by mohli začať po skončení celého procesu verejného obstarávania na jar 2013.
Z európskych fondov by sme chceli dobudovať prístavbu pri obecnom úrade na bezbariérový úrad, aby aj starší občania mali možnosť osobne si prísť vyriešiť svoje záležitosti
bez náročného výstupu po schodoch. V tomto prípade sme podali žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci združenia MAS
Podhoran. Tu už výberové konanie máme za
sebou a čakáme len na schválenie žiadosti.
V roku 2011 sa nám úspornými opatreniami
podarilo vytvoriť slušný rezervný fond, ktorý je prioritne určený na povinné spoluúčasti
obce v spomínaných projektoch.
V akej fáze je projekt školského športového
ihriska?
Momentálne sa vyskytol problém, že škola
má vysoký počet detí, museli sme zrušiť školskú telocvičňu a zriadiť v nej ďalšiu triedu.
Takže teraz musíme prvotne riešiť, aby mala
škola telocvičňu, až potom príde na rad školské ihrisko. Momentálne čakáme na ponuku
na kontajnerový systém telocvične, ktorá je
pre nás výhodná v tom, že kontajnery by sa
neskôr dali využiť niekde inde.
V marci obec v spolupráci s Poľovníckym
združením zorganizovala brigádu, kde sa
vyčistila časť chotára smerom na Lozorno.
Bola to naozaj skvelá akcia a za naozaj krátky čas sa podarilo vyzbierať niekoľko vlečiek
odpadu. Vo vzťahu k tomu, ako vyzerá priame okolia obce to bol, žiaľ, stále len zlomok
z toho, čo v prírode ostalo. Bola to jednorazová aktivita alebo máte v pláne v podobných brigádach pokračovať?
Ten zlomok predstavoval 70 ton odpadu, čo
je obrovské množstvo. Určite by sme chceli v tejto aktivite pokračovať, na jeseň alebo
na jar by sme chceli vyčistiť časť chotára smerom na Pernek. Problémom je, že vyzbieraný odpad treba dať zlikvidovať na naše náklady a to rozhodne nie je malá suma a pre obec
nie je únosné zaplatiť niečo takéto viac ako
2 krát ročne. Ďakujem všetkým, ktorí sa
brigády zúčastnili, ich dobrovoľná pomoc je
naozaj nenahraditeľná. Ale keby iní ľudia nelegálne skládky nerobili, mohli by sme obecné peniaze využiť inak. V tomto smere plánujeme zakúpiť fotopasce a umiestniť ich
v inkriminovaných lokalitách, aby likvidáciu
eventuálnych nelegálnych skládok konečne
zaplatil ten, komu bude tento priestupok
touto formou dokázaný.

Obec raz za čas zamorí výrazný smrad,
ktorý signalizuje, že niekto znovu znečisťuje
potok svojou žumpou. Potok sám je zanesený špinou a odpadom. Naozaj nie je možné
proti tomu bojovať? Podarilo sa vám už chytiť nejakého vinníka?
Žiaľ, zatiaľ nie, to by sme ho museli pristihnúť
pri čine a priamo zdokumentovať priestupok. Celý náš potok je v správe povodia Dunaja, ktorý ho musí zabezpečovať z hľadiska
povodňovej bezpečnosti. Len nedávno sme
v spolupráci s Povodím Dunaja vyčistili
stavidlo na Prachovni, ktoré slúži aj ako
protipožiarna nádrž. Čiže my akútne veci riešime, minulý rok sme vyčistili kanál v Hornom sade, ktorý bol úplne zanesený. Žiaľ,
oni sú tiež limitovaní aj ľudsky aj finančne.
Niektorí obyvatelia si potok pred svojím domom pravidelne čistia, zaslúžia si pochvalu
za vzorný prístup k veciam verejným a spoločným. Odkedy bývam pri potoku aj ja, dávno pred nástupom do funkcie starostu, robím
tak aj ja, pretože mi záleží na prostredí v ktorom žijem. Ak by sa podarilo zorganizovať
celoobecnú brigádu na jeho vyčistenie, bol
by som len rád a určite by sme ju ako obec
materiálne podporili. Akákoľvek takáto aktivita je vítaná.
Máte povesť, že počúvate ľudí a ak za vami
niekto príde s dobrým nápadom alebo stimulom, ste schopní promptne zareagovať.
V takejto spolupráci sa vám podarilo zveľadiť športový areál, obec spoluorganizuje už
druhý ročník letného denného tábora. Aké
ďalšie aktivity ste ako starosta nejakou formou ešte podporili?
Denný tábor je vynikajúca myšlienka, ktorá
vznikla v rámci grantového programu Rodinný futbal 2011, ktorý sme realizovali v spolupráci s niektorými rodičmi, bez ktorých pomoci by sa niektoré veci veľmi ťažko uskutočnili. Z tohto grantového programu sme dofinancovali aj nové preliezky pre malé deti,
ktoré sú tiež populárne. Ďalej sme v spolupráci s partiou „starých pánov“ zorganizovali už druhý ročník májového obecného turnajav malom futbale, ktorý tiež získal na popularite. Verím, že sa chytí aj beach volejbal,
v júli bolo pieskové ihrisko využívané každodenne. Veľmi ma teší aj Detský folklórny súbor Jabúčko, ktorý tu nedávno vznikol, vystúpenie detí v rámci tohoročných Sviatkov
Pomoravia bolo vnímané veľmi pozitívne.
A dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť aj pravidelné vydávanie tohto periodika.
Sme naozaj malá obec, ktorá si akoby hľadala tvár. Kde sú skryté rezervy tohto miesta podľa vás? Odhliadnuc od množstva praktických problémov, máte nejakú možno
ideálnu alebo idealistickú víziu, ako by sa
mohlo Jablonové zmeniť?
Nie veľmi verím, že k nám dotiahneme veľkého investora z oblasti priemyslu, ktorý by vedel výraznou mierou napĺňať obecnú kasu,
toto obdobie má už naša ekonomika asi za
sebou. My by sme mohli byť silní v oblasti tu-

ristiky a trávenia voľného času. Aby si k nám
ľudia prišli oddýchnuť, stroviť tu svoje peniaze. Občania sa rozhodli, že golfový areál
v našom chotári nechcú. Pravdepodobne by
obec ekonomicky naštartoval, ale rozhodnutie občanov treba akceptovať a hľadať nejaké
iné spôsoby využitia. Po hrebeni Malých Karpát ide červená turistická magistrála európskeho významu, ktorú síce komplikuje vojenské územie Tureckého vrchu, ale v spolupráci so Slovenským zväzom turistov budeme
značiť trasu cez Vŕšky na magistrálu. Našou
veľkou devízou je športový areál, mali by sme
ho využívať naplno. Máme podané projekty
na vonkajšie fitnescentrum pre maminy a hľadáme niekoho, kto by tu chcel prevádzkovať
reštauráciu, čím by sa areál oživil. Pôvodný
zámer využitia týchto priestorov bola ubytovňa pre cyklistov v rámci nášho zapojenia sa
do cyklotrás. Slávnosti Pomoravia sú tiež časť
mozaiky, ktorá by mohla k nám ľudí pritiahnuť. Ale náš chotár by mal lákať ľudí celý rok.
Za rozhovor ďakuje Zuza Ferenczová

ČISTÝ CHOTÁR 2012
Jablonové sa v marci zapojilo do aktivity
Miestnej akčnej skupiny Podhoran, pomenovanej Čistý chotár 2012. Obecný úrad
v spolupráci s Poľovníckym združením
Brezina Jablonové vyhlásil brigádu na vyčistenie chotára smerom na Lozorno – takzvanú Družstevnú skratku, areál Starej prečerpávacej stanice hydromeriolácií a kanál pri cholerskom cintoríne. Brigády sa
zúčastnilo 30 dobrovoľníkov, vrátane detí
a z týchto nelegálnych skládok sa vyzbieralo 70 ton odpadu. Obecný úrad aj touto cestou ešte raz ďakuje všetkým dobrovoľníkom z radov občanov, členom poľovného združenia Brezina, učiteľom Základnej školy a Štefanovi Masarovičovi a Petrovi Orthovi za poskytnutú techniku.
Viac info aj na: www.podhoran.sk
-red-

Čistenie Družstevnej skratky
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ZŠ A MŠ INFORMUJE

ŠESTNÁSŤ PRVÁČIKOV
ktorý bude fungovať denne od 6:30 do začiatku vyučovania. Ranný klub vznikol ako odozva na potreby rodičov, ktorí ráno cestujú za
prácou mimo obec. Popoludňajší Školský klub
bude mať tento rok dve triedy, jednu pre prvákov a druhú pre ostatných žiakov.

Učiteľský zbor, zľava: Barbara Tesariková, Viera Tarová,
Eva Orthová a riaditeľ školy Pavol Škoda

Do tried Základnej školy v Jablonovom tento
rok nastúpi 47 žiakov, z toho 16 prváčikov. Prváci a druháci budú mať vlastnú triedu, tretiaci
a štvrtáci budú mať vyučovanie spojené. Novinkou je zavedenie ranného Školského klubu,

Z dôvodu veľkého množstva prvákov musela škola zrušiť priestory telocvične a zariadiť
tam prvácku triedu. Pre školu je zrušenie telocvične akútnym problémom. V dobrom počasí budú žiaci využívať školský dvor, v zime
budú pravdepodobne odkázaní na cvičenie na
chodbách školy. „Pre nás by bolo obrovským
prínosom priestor, ktorý by sme vedeli využívať variabilne – ako telocvičňu, ako priestor
na pohybové krúžky a aktuálne aj na tanečné a divadelné nácviky. Presun detí do Kultúrneho domu je veľmi náročný, najmä v zim-

ŠTYRIDSAŤŠTYRI ŠKÔLKÁROV
Všetko dianie okolo nás sa riadi zákonmi. Tak
ako sa strieda deň s nocou, tak ako sa striedajú ročné obdobia, tak aj život človeka patrí do
tohto kolobehu. Všetko na svete má svoj začiatok, ale aj koniec.
Po dňoch prázdnin u starých rodičov, návštev
morského pobrežia, alebo bicyklovania sa,
nadišiel deň, keď sa opäť vrátime oddýchnutí
do materskej školy. Pomalší rytmus prázdnin
a dovoleniek vystrieda pracovné tempo, ktoré
sa týka rovnako detí, ako aj všetkých zamestnancov materskej školy a školskej jedálne.
Blíži sa september, prázdniny sa končia, a my
sa opäť všetci zídeme, aby sme spolu privítali

nový školský rok. Školský rok, ktorý bude pre
mnohých z nás ťažší. Ťažký bude pre tohtoročných predškolákov, ktorí sa budú usilovne
pripravovať na vstup do základnej školy, ale
najmä pre novoprijaté deti, ktoré budú musieť v septembri zvládnuť adaptáciu v materskej škole, čo je pre mnohé deti prichádzajúce
z domu niekedy veľmi obtiažne. Do materskej
školy nastúpi 44 škôlkarov, navštevovať budú
tak ako doteraz 2 triedy.
Týmto všetkým deťom, ale aj nám učiteľom,
prajem úspešný štart do nového školského
roku 2012 /2013.
Kvetoslava Rusnáková , riaditeľka školy

Deviaty rok Súkromnej základnej
umeleckej školy Jablonové
Súkromná základná umelecká škola so sídlom
v Jablonovom, pobočkami v Lozorne, Kuchyni, Perneku, Zohore a Lábe vznikla v septembri 2004. Naším cieľom a poslaním je poskytnúť deťom základné umelecké vzdelanie (hudobné, výtvarné, tanečné) priamo v obciach
v ktorých žijú, a takto ušetriť čas a náklady
spojené s navštevovaním umeleckých škôl
v mestách. Približne 200 detí v šiestich
obciach, vyučuje 10 kvalifikovaných pedagógov.

podľa veku dieťaťa, najmenších vyučuje Lucia
Haráková, väčšie deti vyučuje čerstvá absolventka Vysokej školy výtvarných umení Mgr.
art Ľubica Kainová.
Kontakt pre záujemcov: Adriana Vrbinčíková,
0905 951 384
Mgr. art Peter Vrbinčík ArtD, riaditeľ školy

Školský rok 2012/2013 je deviatym rokom
našej existencie, v Jablonovom pokračujeme v hudobnom odbore a výtvarnom odbore. Hru na klavíri vyučuje Mgr.art Milan Osadský ArtD, hru na gitare Mgr.art Peter Vrbinčík
ArtD, hru na husliach Adriana Vrbinčíková,
v tomto školskom roku otvárame flautovú triedu, vyučovať bude Mgr.art Karol Sipos.
Výtvarný odbor pokračuje v štyroch triedach
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nom období, decká sa spotia, mohli by vážne prechladnúť, “povedal riaditeľ školy Pavol Škoda. Víziou riaditeľa je mať aj separátny
priestor na výtvarný ateliér, kde by mohol fungovať aj výtvarný obor ZUŠ.
V čase prevádzky Školského klubu tento školský rok sa otvárajú nasledujúce vzdelávacie aktivity a krúžky: Anglický jazyk pre 1.
a 2. ročník, Nemecký jazyk pre 3 a 4. ročník,
v priestoroch školy môžu žiaci navštevovať aj
hodiny Súkromnej základnej umeleckej školy
a nácviky Folklórny súbor Jabúčko. Veľkou novinkou je znovuotvorenie krúžku Karate, ktorý bude od októbra viesť profesionálny tréner
a založenie Školského divadla (viac info
v rámčeku).
-red-

Poľovníci – ďakujeme!
Deň detí oslávili školopovinné jablonovské deti netradične – na poľovníckej chate. Poľovnícke združenie im v spolupráci
so školou vymyslel skvelý zážitkový deň,
ktorého súčasťou bola streľba, prechádzka
lesom, guláš a iné dobroty. „Aj touto cestou poľovníkom v mene nás všetkých ešte
raz ďakujem,“ odkazuje riaditeľ školy Pavol Škoda. Riaditeľ školy po tejto kladnej
skúsenosti dúfa, že škola s Poľovníckym
združením nadviaže bližšiu spoluprácu
a vytvorí pre deti obohacujúcu environmentálne zameranú aktivitu.
-red-

ZAKLADÁ SA ŠKOLSKÉ DIVADLO
Základná škola Jablonové zakladá divadlo,
ktoré bude mať pravidelné hodiny 1x týždenne v rámci popoludňajšieho Školského klubu. Zámerom je nadviazať na tradíciu občasných ochotníckych divadelných aktivít, ktorých organizátorom bola aj
v minulosti miestna škola. Vítané sú všetky deti, ktoré majú chuť vymýšľať, urečnené aj mĺkve, aktívne aj opatrné, dobré aj
trochu horšie.
Divadlo má v úmysle začať okamžite tvoriť
a k Vianociam sa prezentovať krátkou hrou.
Vedúcou Školského divadla Jablonové bude Mgr. Art Zuza Ferenczová,
ktorá má s divadelnou prácou niekoľkoročné profesionálne skúsenosti.

Huslisti pod vedením Adriany Vrbinčíkovej

Nábor do školského divadla bude druhý septembrový týždeň, viac informácií
priebežne poskytne žiakom riaditeľ školy.
Na prvej či ďalších hodinách sú srdečne vítaní aj rodičia.

číslo 1/2012, september
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PRE JABLONOVSKÉ DETI

DENNÝ TÁBOR 2012 - PLNÝ ZÁŽITKOV
dačný fond Západoslovenskej energetiky, pod
názvom Rodinný futbal - na vybudovanie detského ihriska v Športovom areáli a zorganizovanie detského futbalového tábora. Oba projekty sa dotiahli do úspešného konca v intenzívnej organizačnej a finančnej spolupráci starostu obce Ondreja Uhliarika, Mariána Tótha,
rodiny Pavlíkových a práci dobrovoľníkov.

Oddiel Múdrych sov hlasuje o svojom názve

Už po druhý rok sa vďaka iniciatíve obecného úradu a ochote pár dobrovoľníkov podarilo uskutočniť počas leta denný tábor pre deti.
Tento rok sa ho zúčastnilo 36 detí vo veku
6 - 12 rokov, rozdelených podľa veku do 3
oddielov, ktorých názvy si deti sami vymysleli – Múdre sovy ( predškoláci a prváci, Lenivé námorníčky alias Bad girls ( staršie dievčatá) a Olympionici (starší chalani). Programovú a organizačnú stránku tábora zabezpečoval nasledovný tím: Ondrej Uhliarik,
Marián Tóth, ktorý bol zároveň vedúcim tábora a hlavným športovým trénerom, miestne
maminy Dana Pavlíková-Trgiňová a Paulína
Feriancová, Milan Pavlík a obľúbené pedagogičky z jablonovskej školy a škôlky Viera Tarová, Eva Orthová a Mirka Mazúrová, ich pomocníčky Veronika Tarová, Paulínka Masarovičová, Natália Kimličková a pán Uhliarik st.
Myšlienka denného športového tábora vznikla
minulý rok, ked´ s víziou vybudovať športový
areál ako miesto na aktívny odpočinok pre deti
i dospelých požiadal Obecný úrad o grant Na-

Odozva na vlaňajší tábor bola zo strany detí
aj rodičov veľmi pozitívna, preto sa obec rozhodla zrealizovať ho znovu. Vzhľadom na to,
že ZSE, a.s. na tento rok zmenila zameranie
programu Rodinný futbal, organizátori nemohli žiadať o grant na denný tábor a preto bol aj poplatok za tábor na dieťa tento rok
vyšší. „Máme spätnú väzbu, že deti aj ich rodičia boli minulý rok veľmi spokojní a to sme
boli minulý rok viac - menej len v priestoroch ihriska a blízkom okolí, preto sme sa
rozhodli tento rok ponúknuť deťom výlety
aj mimo obce“ povedala Danka Pavlíková Trgiňová. Prvý táborový deň bol zoznamovací, oddiely si vymýšľali mená, vyrábali vlajky,
vymýšľala sa táborová hymna, dievčatá veľmi
zaujalo batikovanie tričiek, u chlapcov v preferenciách jednoznačne víťazil futbal. Druhý deň zažili výlet do Bratislavy, kde navštívili vedecko – zábavné centrum Atlantis a kino
Doba ľadová - Zem v pohybe, tretí deň ostali v športovom areáli a hrali sa športové hry,
volejbal, stolný tenis , vybíjaná , futbal a horúci deň zakončili deti spontánnou oblievačkou. Štvrtý deň zvládli všetky deti vrátane najmenších pešiu túru do stredovekej dedinky
Abeland za Lozornom, kde sa vozili na koníkovi Mucovi a strieľali lukom. Posledný, piaty
deň sa konali celotáborové olympijské hry so

všetkou ceremoniálnou gráciou, deti súťažili v
siedmych disciplínach a boli odmenené medailami. „Sama som matka dvoch detí a chcela som niečo urobiť pre ne, ako aj pre ostatné
deti v Jablonovom. Aby nesedeli cez prázdniny pri počítači alebo telke, ale aby sa deti spolu zabavili, zašportovali si a mali nové spoločné zážitky. Sami sme boli milo prekvapení ako
deti spolu dobre vychádzajú a asi je to v tomto
technickom svete jedinečná šanca dať im pocit partie v rámci dediny, aj keď nechodia všetci do tej istej školy“, objasnila Danka Pavlíková - Trgiňová motiváciu za všetkých vedúcich.
Všetci zúčastnení cez organizačný tím a všetci ich pomáhajúci i rodinní príslušníci pracovali pre tábor bez nároku na honorár. „Ďakujeme všetkým za ich pomoc a ochotu a školskej jedálni za chutné obedy. Výsledkom je,
že záujem zo strany rodičov by bol aj o dva
- tri cykly tábora, pre mladšie i staršie deti.
Budúci rok preto rozmýšľame možno o špecificky zameraných cykloch, športovo –skautský, dramaticko - tanečný tábor a niečo aj
pre menšie deti okolo 4 rokov,“ prezradila
spoluorganizátorka vízie na budúci rok.
VÝZVA pre všetkých aktívnych rodičov
alebo sponzorov či už finančných alebo materiálnych a pre ostatných ľudí z našej obce,
ktorí by mali chuť svojimi nápadmi alebo prácou obohatiť náš s deťmi strávený voľný čas:
Dajte nám o sebe vedieť! Vieme, že ste a radi
sa s Vami stretneme.
Kontakt: jablonovskedeti@gmail.com, alebo
osobne na Obecnom úrade u pána starostu
Ondreja Uhliarika.
- red-

JABÚČKO - ODMENOU JE TANEC A ÚSMEV DETÍ
V októbri minulého roku začal v Jablonovom
fungovať Detský folklórny súbor Jabúčko, ktorého prvé verejné vystúpenie mohli záujemcovia oceniť na tohoročných Sviatkoch Pomoravia. Podľa vyjadrenia pamätníkov folklórny súbor venujúci sa tancu Jablonové nikdy nemalo. Jabúčko je teda prvé, o to vzácnejšie takéto zoskupenie.
„Myšlienka o založení Detského folklórneho súboru sa zrodila na Dňoch Pomoravia
2011 pri rozhovore s Paulínou Feriancovou,
ktorá ma oslovila, či nemám záujem realizovať sa pri založení detského súboru v našej
obci, keďže sa dozvedela, že ako mladá študentka som tancovala vo folklórnom súbore,“
povedala nám zakladateľka súboru, Miroslava
Antolíková. Nápad začali aktívne realizovať
a pri októbrovom nábore sa do súboru prihlásilo celkom 22 detí, z toho 5 chlapcov a 17
dievčat. Vzápätí začali pravidelné týždenné nácviky a to v dvoch samostatných skupinách - v Prípravke, kde sú deti od 4 do 6 rokov a v druhej skupine Detského súboru, ktorú tvoria ostatné deti vo veku od 7 do 13 ro-

kov. Skupinu Prípravky vedie Paulína Feriancová a Detský súbor vedie Mirka Antolíková,
spoločne s Martinou Šípovou a s Vierou Tarovou. Súbor podporuje Obecný úrad a Základná škola, ktoré poskytli priestory na nácviky.
Z vystúpenia aj z následného rozhovoru so
zakladateľkou bolo jasné, že Jabúčko je dobrá partia a tréningy prinášajú pozitívne emócie tak lektorkám ako aj deťom. Vízia súboru je sústrediť sa na historické odkazy našej obce, okolitých dedín, ako aj ostatných
regiónov Slovenska. Na prvé verejné vystúpenie sa im podarilo získať finančné prostriedky na ušitie časti vlastných krojov. Pri výbere
motívov boli zohľadnené zvyklosti obce Jablonové, ako aj detské motívy z ostatných regiónov Slovenska v celej farebnej škále. Jabúčko
je ako všetky záujmové združenia v obci dobrovoľná aktivita ľudí, ktorí sa jej venujú z vlastnej vôle, chuti a vo vlastnom voľnom čase.
„Samozrejme je to náročné na čas všetkých
zainteresovaných osôb, ktoré to robíme bezplatne a všetko si zariaďujeme mimo práce
a na úkor súkromného oddychu a samostatne, ale aj tak si osobne myslím, že najväčší

problém sú dnes finančné zdroje. Členský
poplatok budeme využívať na zabezpečenie
činnosti Detského folklórneho súboru JABÚČKO a to hlavne na výrobu krojov, nákup rekvizít a náklady spojené s vystúpeniami pre naše
deti,“ vysvetlila zakladateľka.
Ďalší nábor do súboru sa uskutoční v septembri, záujemcovia sa môžu informovať u Mirky
Antolíkovej, telefón: 0905 478 590, mesačný
poplatok: 5 eur.

Prvé vystúpenia Jabúčka na Dňoch Pomoravia 2012
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PSIČKÁRI POZOR – V LESE VYČÍŇA SMRTEĽNÁ AUJEZKÉHO CHOROBA
Sú obdobia v roku, keď je voľný pohyb psov
na prechádzke viac v prírode nežiadúci ako
inokedy?
Veľmi nežiaduce sú vychádzky s voľne pusteným psom do lesa v dobe núdze, to znamená v zimnom období keď napadne viacej snehu a sú silné mrazy, vtedy je zver oslabená
a vysilená a nemá prirodzenú možnosť úniku
a záchrany. Každé jej vyplašenie jej spôsobuje veľké útrapy, vysilenie a často potom i úhyn.
Taktiež je nevhodné na jar v dobe kladenia
mláďat nechať psa voľne prehľadávať porasty
a úkryty, kde sa zdržuje zver s čerstvo narodeným potomstvom.
Ing. Pavol Ferenčič, predseda PZ

Mnohí z nás sa do Jablonového prisťahovali aj kvôli okolitej prírode a mnohí spolu so
štvornohými psími členmi rodiny, mnohí tu
roky spolužijú s mačkami, ktoré voľne behajú po obci a jej okolí .Vo februári tohto roku
parlament schválil novelu, ktorá už neumožňuje poľovnej stráži zastreliť psa a mačku
v poľovnom revíre vo vzdialenosti nad dvesto
metrov od najbližšieho obývaného domu, ako
to bolo doteraz. Novela zakazuje odstrel mačiek vôbec, psy má pred streľbou zasa ochrániť, ak budú mať na sebe obojok alebo postroj,
ktorý má farbu výrazne inú, ako je ich srsť. Aj
bez obojka po nich nebude možné strieľať, ak
sú do päťdesiatich metrov od majiteľa. O skúsenostiach jablonovských poľovníkov so psičkármi sme sa rozprávali s Pavlom Ferenčičom,
predsedom Poľovníckeho združenia Jablonové.
Aké sú skúsenosti jablonovských poľovníkov
s týmto problémom?
Skúsenosti s uvedeným problémom máme pozitívne i negatívne. Všetko v danej veci záleží od majiteľa psa, teda či dodržiava zákon.
Ak áno, správa sa v revíre disciplinovane, pes
je na vodítku, alebo je ovládateľný, nemáme
s tým vôbec žiaden problém. V prípade že nie,
striktne postupujeme v zmysle svojich zákonných oprávnení. Je potrebné si uvedomiť, že
členovia PZ sú povinní ochraňovať prírodu ale
i svoj majetok a za umožnenie výkonu práva
poľovníctva platia nemalé finančné prostriedky a preto sú oprávnení vyžadovať od všetkých
osôb, ktoré sa v poľovnom revíre pohybujú,
aby nebolo do ich práv nezákonným spôsobom zasahované. V našom prípade takým spôsobom, že psy vyháňajú zver z úkrytov, prenasledujú ju, resp. ju usmrcujú nezákonným
spôsobom, teda vlastne pytliačia v súčinnosti
s majiteľom, čo je dnes trestným činom.
Existuje tu nejaké napätie medzi psičkármi
a poľovníkmi?
Žiadne napätie v našej obci medzi psičkármi
a poľovníkmi neexistuje. Ja neviem o ničom takom a ani by som to nepripustil, nakoľko i ja
som zanietený psičkár. Ako som už uviedol, je
to vždy osobný prístup a vec je potrebné posudzovať vždy individuálne a nie kolektívne
hodnotiť.
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Aký mesiac je z hľadiska tejto témy september – ako sa chová zver a čomu sa venujúpoľovníci?
V septembri je z hľadiska poľovníctva v revíri čulý ruch, pripravujú sa krmivá a zariadenia
pre zver na zimu a začína lov takmer všetkej
raticovej zveri.
Psičkári často ujdú z lesa, keď počujú mnohonásobnú streľbu. Je možné sa vopred
dozvedieť, kedy je les na prechádzku bezpečný a kedy nie?
Les pre ľudí musí byť bezpečný v každej dobe,
tu sa netreba obávať. Menej bezpečný však
môže byť pre psy, ktoré ohrozujú osoby v revíre, alebo porušujú zákon o poľovníctve a to
bez ohľadu na to, či majú obojok, alebo nie.
Okolie obce je posiate posedmi, ako ich má
z toho hľadiska laik vnímať – sú posedy miestom, z ktorých sa strieľa, respektíve keď počuje streľbu, tak sa má vyhýbať skôr otvoreným
priestranstvám s posedmi alebo skôr porastu?
Posedy sú určené k pozorovaniu zveri v revíre a taktiež i k lovu. Práve posedy sú z hľadiska bezpečnosti streľby v civilizovanej krajine zárukou väčšej bezpečnosti náhodných
osôb, nakoľko je z nich lepší rozhľad a trajektória streľby je kolmejšia k zemi, čím sa eliminuje možnosť odrazenia projektilu, prípadne jeho letu nežiadúcim smerom. V prípade,
že návštevník revíru počuje streľbu, doporučujem zachovať pokoj, nemeniť smer pohybu,
neschovávať sa a podobne. Práve to by mohlo
byť nebezpečné a aj pre poľovníka podozrivé
konanie neznámej osoby.
Je nejaká zaujímavá akcia, ktorú vaše združenie alebo poľovníci v okolitých obciach organizujú v septembri?
O žiadnych verejných akciách v septembri zatiaľ neviem, ale chcem upozorniť touto cestou
všetkých psičkárov, ktorí sa túlajú so svojimi
miláčikmi krížom krážom po lese, na veľmi závažnú a nebezpečnú chorobu prenosnú z diviakov a aj inej voľne žijúcej zveri na psov.
Ide o veľmi nebezpečnú a smrteľnú Aujezkého chorobu, ktorá sa prenáša na psov kontaktom so zvieraťom, jeho krvou, jeho trusom, ale
i pohybom v miestach kde sa zver zdržuje. Na
uvedenú chorobu neexistuje žiadne očkovanie, ani sérum na záchranu zvieraťa. Koncom
minulého roku na túto chorobu po poľovačke
v obci Kuchyňa uhynulo 7 poľovníckych psov.

Choroba sa prejavuje do týždňa, neznesiteľným svrbením hlavy, sebapoškodzovaním psíka a jeho rýchlym úhynom.
Za rozhovor ďakuje Zuza Ferenczová

PO BAŤOVOM KANÁLI
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Jablonovom organizuje rôzne
akcie a aktivity pre svojich členov. Sú to pravidelné stretnutia v Klube dôchodcov, cvičenia senioriek, posedenia pri rôznych príležitostiach, účasť na akciách poriadaných
aj inými základnými organizáciami v okrese ako je pochovávanie basy na koniec fašiangov, športové hry, katarínska zábava a iné.
Jednou z posledných veľmi vydarených akcií
bol i jednodňový výlet – Plavba bez hraníc
po Baťovom kanáli, ktorého sa zúčastnilo 39
dôchodcov z našej obce. Výlet bol uskutočnený v spolupráci s Obcou Jablonové, ktorá
nám uhradila dopravu autobusom do Skalice
a späť a taktiež nám zaplatila obedy a nealko
nápoje v Strážnici.
Na loď sme nastúpili v prístave Skalica. Dvojhodinovú plavbu do Strážnice nám spríjemnilo občerstvenie v podobe skalického červeného vínka a skalických trdelníkov, ktoré bolo pre nás pripravené na lodi. Keď sme
na stoly pridali dobroty, ktoré sme si priniesli z domu a termosky s kávičkou pripadali sme si ako na svadobnej hostine a veru
sme si z chuti aj zaspievali. Prvou našou zastávkou bola vyhliadková veža v miestach
technickej pamiatky Výklopník, kde sa prepravovaný materiál prekladal z vagónov na
loď a ďalej sa plavil po vode loďami, ktoré po
brehu ťahali kone. Hoci výstup na vežu bol
dosť strmý, naši dôchodcovia nebojácne kráčali po schodoch až na vrchol. Po príchode
do Strážnice sme navštívili Múzeum – skanzen. Vo veľmi peknom a upravenom prostredí sme mali možnosť oboznámiť sa s dobovým stavbami, zariadením domácností, oblečenia a nástrojmi z rôznych oblastí Moravy.
Po chutnom obede sme nastúpili na spiatočnú plavbu. V prístave v Skalici sme ešte stihli
kúpiť skalické trdelníky. Všetci účastníci boli
s výletom veľmi spokojní.
Emília Prokopová

Účastníci výletu čakajú na loď
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POZOR - NAŠA OBEC UŽ MÁ KAMEROVÝ SYSTÉM!
ku pri kostole, okolie školy a areál cintorína.
Vo vzťahu ku drobnej aj závažnejšej kriminalite, ku ktorej u nás dochádza, považuje starosta tento krok za veľmi významnú možnosť, ako
páchateľov trestných činov odhaliť. Z kamier
bude vyhotovovaný priebežný záznam, ktorý
bude možný použiť ako dôkazový materiál tak
pri identifikácii páchateľov, ako aj pri ďalších
usvedčovacích procesoch.

Jedným z bodov volebného programu súčasného starostu obce bolo aj zavedenie kamerového systému. Tento zámer je naplnený
a od konca augusta sa v obci spustili kamery, ktoré budú 24 hodín denne monitorovať
územie pred obecným úradom, územie parčí-

„Páchatelia takzvaných drobných priestupkov
sú nás, žiaľ, stále nepoučiteľní, ale dokazovanie ich priestupkov bolo doteraz zložité. Odteraz ak ich kamery zachytia, budeme mať dôkazy a budeme postupovať nekompromisne,“
povedal starosta obce Ondrej Uhliarik.
Centrum obce je plné drobného odpadu,
ohorkov, množia sa krádeže kvetov a pohyb
narkomanov na cintoríne. Toto konanie nielen devalvuje životné prostredie nás všetkých,

TERMÍNY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SEPTEMBER:
Dátum

Mesačný interval

Dvojtýždňový interval

14.9.2012

odvoz

odvoz

28.9.2012

odvoz

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU PLASTOV A SKLA:

Napríklad zákon na ochranu nefajčiarov okrem iného ustanovuje, že na vyhradených
miestach sa nesmie fajčiť a odhadzovať ohorky. Kto to nerešpektuje, môže dostať pokutu. Najvyššia suma za tento priestupok je
65 eur. Podľa zákona platí tiež, že ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto
psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie
psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Za tento priestupok môže obec podľa zákona uložiť
tiež pokutu do 65 eur.
Znečisťovanie verejných priestranstiev a verejných objektov odhadzovaním odpadkov
mimo určených košov a využívanie verejných
odpadkových košov na vynášanie domového
komunálneho odpadu je podľa zákona tiež
trestné a tiež môže byť sankcionované pokutou do 65 eur.
Podobných príkladov je mnoho, u závažnejších priestupkov stúpajú aj pokutové sadzby.
Možno by bolo lepšie sa správať slušne.
-red-

KAM ZA KULTÚROU

Druh odpadu

Najbližší zber/odvoz

Plasty

4. 10. 2012

Sklo

3.10.2012

na zber skla slúžia 1100l
kontajnery umiestnené
v obci

Elektro odpad

môžu občania bezplatne odovzdať
spoločnosti EnviWork,
v niektorých prípadoch
aj za protihodnotu

EnviWork, s.r.o. v areáli
bývalého PD Rohožník,
tel.: 0918 632 006

Centrum kultúry Lozorno vás 23.9.2012
o 16:00 pozýva na prvú Rozprávkovú nedeľu tejto sezóny. Čaká na vás marionetové Divadlo pod hríbikom s predstavením
Janko Hraško. Vstupné: 2 EUR, deti majú
v cene lístka aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

Občania ho môžu
odviesť na skládky
v Zohore a Stupave.

Skládka Stupava – Žabáreň,
skládka odpadu, ktorý
nie je nebezpečný,
Mierová ul., Stupava,
tel.: 02 – 65935912

Ženská spevácka skupina LOZA aj so svojimi hudobnými hosťami vás 30.9.2012 od
15:00 srdečne pozýva na 2. ročník podujatia Veselé popoludnie pri vinohradníckych
a vinárskych piesňach. Podujatie sa uskutoční dňa v centre kultúry Lozorno. Vstupné dobrovoľné.
Bližšie informácie: tel.: 02/ 654 584 33-34,
centrum.kultury@lozorno.sk

Nadrozmerný odpad
a veľké množstvo
odpadu

Poznámka

ale je nutné si uvedomiť, že nie je v súlade zo
zákonom.

Centrum kultúry Lozorno

A.S.A. Zohor , skládka pre
bezpečný a nebezpečný odpad, Bratislavská 18, Zohor,
tel.: 02 – 65961 818

Občania, uvedomte si, že separáciou taktiež podporujete príjmy
obce, nakoľko separácia je priamo podporovaná dotáciami z Recyklačného fondu, podľa množstva vyzbieraných druhotných surovín.

Mestské kultúrne a informačné centrum
Stupava
Mestské kultúrne a informačné centrum
Stupava vás pozýva na festival Street Art,
ktorý sa uskutoční počas soboty 1.9. 2012
v Stupave. Vidieť môžete maliarsky plenér,
online maľbu, graffiti, inštalácie, divadlo,
bikerov, hip-hop a iné koncerty,
Bližšie informácie: 02/ 6593 4312,
0911 934 312, info@msks-stupava.sk
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HORE ŤAŽKO, DOLE SKORO SAMO

Družstvo seniorov FK Jablonové

Minulú sezónu Družstvo seniorov FK Jablonové ukončilo 7. miestom tabuľky IV. ligy
a Družstvo žiakov na 9. mieste v oblastnej
súťaži. V sezóne 2012/2013 bude seniorské
družstvo pokračovať v IV. Lige a žiaci znovu
nastúpia v oblastnej súťaži. Dorast u nás pre
nedostatok chlapcov v danej vekovej kategórii
nemá ani tento rok žiadne zastúpenie
„U žiakov je nevyhnutná spolupráca trénera
s rodičmi. Rodičia sú nenahraditeľní pri vedení detí k pravidelnému športu, pri povzbude-

ní, aby chodili na tréningy načas a pri ochote
odviezť ich na súperove ihrisko, “hovorí Jana
Jurná, prezidentka FK Jablonové.“ Seniori chcú
zahrať pekný futbal pre divákov a umiestniť sa
do prvej polovice tabuľky. Ideálne by bolo
do prvých troch miest. Nebránia sa ani tomu,
keby hráči vykopali postup aj do vyššej súťaže, záleží na zdravotnom stave hráčov, športovom šťastí a v nemalej miere aj na zabezpečení sponzorskej finančnej podpory. „Hore sa
ide ťažko, dole to ide skoro samo,“ hovorí Jana
Jurná. Aktuálne bola založená prípravka z ná-

ÚSPECHY ŠPORTOVKÝŇ
Emília Prokopová

INZERCIA

Na krajských športových hrách, ktoré sa konali v Malackách Anna Masarovičová vyhrala súťaže v hode kriketovou loptičkou a v hode valčekom v kategórii nad 70 rokov. Pani Masarovičová reprezentovala Bratislavský kraj v tejto disciplíne i na celoslovenských športových

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY: do vydania novín sme
mali informácie o nasledujúcich vylosovaných
zápasoch u seniorov:
02.09 o 17:00 Jablonové - Veľké Leváre
09.09 o 7:00 Malacky - Jablonové
-red-

ŠPORT V KULTÚRNOM DOME

hrách, ktoré boli 15. až 17. augusta vo Zvolene. S výsledkami vás oboznámime až v ďalšom čísle našich novín.

Členky Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Jablonovom sa zúčastnili na okresných športových hrách, ktoré
boli vo Vysokej pri Morave. Terézia Idešicová,
Mária Malá a Oľga Uhliariková vyhrali súťaž
v chôdzi na stonožke, Anna Masarovičová obsadila tretie miesto v šipkách, pani Idešicová
vyhrala súťaž na „stacionárnom bicykli“ a pani
Malá bola v tej istej disciplíne druhá.

dejných malých futbalistov, ktorých trénuje licencovaný tréner Marián Tóth a trénerskú stoličku si drží aj u seniorov, kde mu ako asistent vypomáha Stanislav Lazar, vedúcim mužstva je Marek Korec. Trénerom u žiakov je Ivan
Mackových. Rehabilitáciu už viac ako 10 rokov zabezpečuje masér Július Pavlíček. Futbal
je už vyše päťdesiat rokov pre Jablonové kľúčovým športom a fungovať môže najmä vďaka
sponzorskej podpore a zanieteniu ľudí, ktorí
pre klub pracujú na dobrovoľnej báze. „Keby
neprispeli sponzori ako Štefan Masarovič, Ivan
Jurný, Laco Martinkovič, Peter Prokop, Marek
Prokop a ďalší tak by organizovaný futbal v
Jablonovom nebol“, dodáva Jana Jurná. Vedúci družstva, tréner, masér, funkcionári zväzu
fungujú na dobrovoľnej báze, všetkých spája
dobrý kolektív a vedomie, že diváci chodia na
futbal radi a futbalové zápasy nie sú len športovými ale aj priateľskými stretnutiami. V novej sezóne prajeme futbalistom veľa úspechov.

TENTO PRIESTOR MÔŽETE VYUŽIŤ NA
BEZPLATNÚ OBČIANSKU RIADKOVÚ
INZERCIU.
INZERCIA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV BUDE SPOPLATENENÁ PO KONKRÉTNEJ DOHODE.
KAŽDÁ PLATENÁ INZERCIA POMÔŽE
NOVINY UDRŽAŤ PRI ŽIVOTE!

V mesiaci september sa v Sále Kultúrneho
domu rozbiehajú tieto pravidelné športové
aktivity:
ZUMBA – každý pondelok a štvrtok o
19:00, vstupné: 2 eur, cvičenie vedie Mirka
Martinkovichová
BRUŠNÉ TANCE - cvičenie vedie Petra Kajanovičová, info na Obecnom úrade
CVIČENIE PRE SENIOROV – každý utorok
o 19:00, vstupné: bezplatné, cvičenie vedie
Anna Masarovičová
STOLNÝ TENIS – stoly budú k dispozícii
v sále KD, denne od 15. septembra, vstup
je možný mimo času ostatných športových
aktivít

Občiansku inzerciu zasielajte na mail: jablonovskenoviny@gmailcom, alebo ju prineste osobne na Obcený úrad. O cene
platenej inzercie sa môžete informovať na
Obecnom úrade.
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