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ROZHOVOR

EDITORIAL

Prečo platiť dane?

Začiatkom každého roku nás čaká na prvý pohľad nie príjemná povinnosť, a to platenie miestnych daní.
O zmenách v daňovom priznaní, sankciách pre neplatičov a zmysle daní pre obecný rozpočet sme sa rozprávali
s pracovníčkou Obecného úradu, pani Irenou Fodorovou, ktorá má na starosti túto agendu.

Milí čitatelia,
v prvom novoročnom čísle vám prinášame hneď
tri nové rubriky: Opýtali sme sa za vás, Jablonové
market a Súťaž. V prvej by sme sa chceli zaujímať
o aktuálne otázky, ktoré sa týkajú kvality bežného
života v obci a jej okolí. V druhej by sme radi priniesli
užitočné informácie, ktoré v našej obci rozprúdia priamy
miestny predaj poľnohospodárskych a iných výrobkov
a tiež poskytnú informácie o remeselníkoch a iných profesionáloch, na ktorých služby sa dá v obci obrátiť. Mnohí
z vás predávajú vajíčka, zeleninu, med, priesady,
stromky, kríky, dokážu vyrobiť skvelé mäsové výrobky,
zákusky, koláče a iné podobné produkty alebo poskytujú rôzne špeciálne remeselné práce, o ktorých sa najmä
noví obyvatelia našej obce nemajú ako dozvedieť.
V malej vzdelanostnej súťaži by sme radi upriamili
pozornosť na históriu našej obce.
Keby ste mali akýkoľvek tip do jednej, druhej alebo
tretej novej rubriky, radi ho privítame.
-Vaša redakcia-

Irena Fodorová
Na čo slúžia miestne dane?
Takže dane platíme, aby mala obec prostriedky na realizáciu všeobecných verejných služieb a na plnenie úloh
v oblasti ekologickej politiky: zabezpečenie celoplošného separovania odpadu, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu,
neriadených skládok, na riešenie zásobovania pitnou vodou,
na realizáciu pripravovaného odkanalizovania odpadových
vôd a až potom, keď zvýšia financie, môžu sa realizovať rozvo-

jové investičné akcie pre nás všetkých, ktorí tu bývame.
Aké zmeny nás čakajú v tomto roku?
Tohto roku máme zmenu dotýkajúcu sa formy podávania daňového priznania. V prvom rade sa dane za pozemky,
stavby, byty a psa vykazujú na jedinom spoločnom daňovom
priznaní, pričom v predchádzajúcom období bola daň za psa
uvedená zvlášť. Ďalšou zmenou je spôsob ohlasovania zmien
v daňových skutočnostiach podstatných pre vyrúbenie dane.

Podľa nového, podáva občan tzv. čiastkové daňové priznanie,
v ktorom uvedie všetky zmeny v daňových skutočnostiach,
ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Samozrejme, noví vlastníci nehnuteľnosti podávajú nové,
spoločné daňové priznanie.
pokračovanie rozhovoru na 3. strane

opýtali sme sa za vás

Zľadovatené cesty
Zimné počasie dáva zabrať aj cestnému úseku medzi Jablonovým a Lozornom. Za našou obcou smerom na Lozorno je aj v tomu
roku osadená „zimná“ výstražná tabuľa, napriek tomu sa v sviatočnom období kvôli zľadovatenému po-vrchu ocitlo niekoľko áut
v priekope práve na tomto úseku.
Ivana Kováča, vedúceho malackého strediska Regionálnej
správy ciest sme sa opýtali, ako rýchlo dokážu pri zhoršenom
počasí na problémy na tomto úseku reagovať, čo im spôsobuje
pri posypoch a odstraňovaní poľadovice a závejov najviac
problémov a ako funguje monitorovanie povrchu vozovky.
„Náš centrálny dispečing je stála služba, ktorá okamžite hlási
zhoršenie kvality vozovky a my následne vyrážame situáciu riešiť.
Dispečeri monitorujú cesty aj osobne, priebežne prechádzajú
úseky, reagujeme na predpovede SHMÚ, polície, hasičov aj na
podnety občanov a v rámci našich možností sa snažíme reagovať
čo najefektívnejšie,“ povedal nám pán Kováč. Dozvedeli sme sa
tiež, že naša cesta do Lozorna patrí z hľadiska tvorby závejov
k tým najhorším. Často na nej jazdia aj dve posýpacie autá, ale už polhodinu po ich odchode býva v zlom
počasí cesta znovu naviata. „Našou úlohou je zmierňovať

následky zimy. Kľúčový je ranný a popoludňajší nápor,
aby sa ľudia dostali do práce a domov čo najbezpečnejšie,
ráno sme na cestách už od piatej, aby prešli prvé autobusy.
Ale aj posýpanie má svoje pravidlá, nemôžeme napríklad
prekračovať objem posypov z hľadiska ekologického dopadu. V zlom zimnom počasí proste nie je možné dosiahnuť
„tzv. čiernu vozovku“, to je nereálne“ informoval nás Ivan Kováč.
Výstražná tabuľa Pozor! Sneh alebo Poľadovica upozorňuje
práve na tento problém – že úsek medzi Jablonovým a Lozornom patrí k tým, kde sa napriek údržbe tvorí poľadovica
a záveje. Vodiči proste musia byť maximálne opatrní.
Dispečing Regionálnej správy ciest môžete s akútnym hlásením kontaktovať na čísle: 02/4342 4108.
-red1
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Rozpočet jablonového na rok 2013
Rozpočet obce je základným vodítkom prevádzky a investícií v obci. Naše obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2013
na svojom poslednom zasadnutí v starom roku dňa 10.12.2012 a tým nastavilo základný finančný rámec pre jednotlivé kapitoly a
zložky obce.
Rozpočet obce na rok 2013
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Bežné príjmy

571.526

2

Kapitálové príjmy

7.000

3

Finančné operácie

22.000

Príjmy spolu
1

600.526
Bežné výdavky

569.526

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

5.252

Program 2: Propagácia a marketing

550

Program 3: Interné služby mesta

7.811

Program 4: Služby občanom

5.925

Program 5: Bezpečnosť

1.563

Program 6: Odpadové hospodárstvo

33.111

Program 7: Komunikácie

70

Program 8: Vzdelávanie

266.764

Program 9: Šport

8.050

Program 10: Kultúra

26.118

Program 11: Prostredie pre život

14.436

Program 12: Sociálne služby

11.920

Program 13: Administratíva

187.956

Kapitálové výdavky

27.000

Program 7: Komunikácie

7.000

Program 11: Prostredie pre život

15.000

Program 13: Administratíva

5.000

z toho:
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Kamerový systém
- prvé hodnotenie
V roku 2012 sme získali dotáciu 6.000 EUR od Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality. Požadovaná suma v projekte bola
10.500 EUR. Obecné zastupiteľstvo sa správne rozhodlo a dofinancovali sme zvyšok potrebnej sumy čo bolo nad rámec povinného 20% spolufinancovania. A tak sme mohli spustiť monitorovanie vybraných oblastí kamerovým systémom.
Funkčnosť kamerového systému je denne kontrolovaná
a vykonávame aj zo zákona povinný nepretržitý 7-dňový
záznam, ktorý je ukladaný v digitálnej forme na našom
záznamovom serveri.
V predsviatočnom období sa nám množili vlámania do
obchodného strediska COOP Jednota, pohyb osôb a motorových vozidiel, zaznamenaný na našom kamerovom
systéme bol konzultovaný s obvodným oddelením PZ
v Stupave. Na základe predbežnej dohody s COOP Jednota by
sme mali pristúpiť k rozšíreniu monitorovaného priestoru aj
v okolí obchodného strediska tak aby sme predišli tomu aby
naši občania zostali bez prístupu k základným potravinám
a zásobovaniu, keďže je v týchto prípadoch nutné vykonať
inventúru tovaru a tým pádom je obchod zatvorený.

z toho:

Výdavky spolu
Príjmová časť je zložená z výnosu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 328600 EUR, ktorá je poukazovaná obci
na základe celoslovenského výberu daní a je viazaná prevažne
na počet osôb s trvalým pobytom, ďalšiu časť tvoria miestne
dane a poplatky 43700 € a poplatky za odpad 33100 €, príjmy
z prenájmu a podnikania 19326 €, administratívne poplatky
20000 € účelovo viazané transfery a granty 126800 €. Kapitálové príjmy a finančné operácie predstavujú rôzne dotácie
a prídely z rezervného fondu na investičné a kapitálové výdavky hlavne ako povinné spoluúčasti napr. pri dostavbe
prístavby bezbariérového úradu, plánovanej revitalizácie okolia kultúrneho domu a pod., ktoré sú následne premietnuté
v kapitálových výdavkoch.
Bežné výdavkové položky sú rozdelené na jednotlivé programy, treba ich však chápať ako komplex výdavkov na mzdy,
odvody, energie, prevádzkové náklady a iné poplatky, ktoré
sú účelovo viazané k danému programu, napr. v programe
kultúra neznamená, že minieme 26000 € na kultúrne akcie,
v tomto balíku sú to hlavne energie a výdavky na zariadenie
ktoré sa nachádza v objektoch obce, ktoré slúžia na kultúrne
podujatia. Konkrétne v tomto prípade plánujeme zisk
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596.526
z prenájmu objektu tzv. reštaurácie na ihrisku investovať do
vnútorného zariadenia aby mohla byť táto reštaurácia plnohodnotne prevádzkovaná a prenajímaná a aby donášala do
obecného rozpočtu väčšie príjmy. Tento objekt je v majetku
obce zaradený v programe kultúra a preto aj objem týchto
prostriedkov v rozpočte je pod programom kultúra a opticky
zvyšuje túto kapitolu.
Rozpísanie jednotlivých programov by zabralo viac ako
polovicu novín a rozpočet je verejne prístupný na obecnom
úrade a aj prostredníctvom svojich poslancov môžu občania
nahliadnuť do jednotlivých programov.
Vo výdavkovej časti sme sa snažili dodržať memorandum o rozpočtovej zodpovednosti podpísané medzi vládou
SR a Združení m miest a obcí Slovenska a mzdové a prevádzkové výdavky sme držali na úrovni roku 2012, nastavili sme
rozpočet ako vyrovnaný.
V skratke sa dá konštatovať, že keby všetky vlády jednotlivých štátov pracovali vždy s vyrovnaným rozpočtom, tzn. že
by nemíňali viac ako majú príjmy tak by neboli žiadne krízy
a finančné bubliny, ide o to vždy sa správať zodpovedne.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

Náš kamerový systém zdokumentoval aj neoprávnené
užívanie neobývaného rodinného domu jednou osobou, ktorá
javila známky užívania omamných látok. Táto informácia
bola poskytnutá Polícii. Ďalej sa v záznamoch objavili drobné
priestupky v oblasti udržovania verejného poriadku v našom
parku a na cintoríne. Jedná sa prevažne o venčenie psov na
verejnom priestranstve. Niektorí „psíčkari“ sa po upozornení
začali správať zodpovedne a nosia si so sebou sáčky na
produkty svojich miláčikov. Obec v tomto smere pripravuje
osadenie košov na psie exkrementy aby sa aj akože „nepripravení“ psíčkari mohli správať zodpovedne.
Nedávno sme podali projekt rozšírenia kamerového
systému o ďalšiu vetvu a ďalšie monitorovacie body. Pokiaľ
bude schválený a budú nám pridelené ďalšie prostriedky na
rozšírenie KS určite to prispeje k zvýšeniu prevencie kriminality v našej obci.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

obecný úrad informuje

Štatistiky

V roku 2012 sa do Jablonového narodilo 15 obyvateľov:
Sára Hummel, 10.1.2012
Viktória Pécsiová, 15.3.2012
Alex Adámek, 26.3.2012
Viliam Straka, 18.7.2012
Ela Benčuriková, 16.8.2012
Júlia Dršková, 27.8.2012
Nela Prokopová, 2.10.2012
Lukáš Masopust, 7.10.2012
Arnold Belačič, 11.10.2012
Alan Hurban, 18.10.2012
Peter Polgár, 25.10.2012
Samuel Kotula, 26.10.2012
Alexander Vaniš, 19.11.2012
Radomír Michalov, 29.11.2012
Zoe Megan Huťanová 28.12.2012
V roku 2012 v obci zomrelo 18 obyvateľov:
Alojz Hájek, 27.1.2012
Mária Polakovičová, 18.2.2012
Terézia Prokopová, 27.2.2012
Pavol Kukučík, 18.3.2012
Mária Haramiová, 23.3.2012
Ing. Rudolf Nágel, 25.3.2012
Anna Húbková, 21.4.2012
Štefánia Húbková, 27.5.2012
Rozina Cabadajová, 12.6.2012
Peter Mackových, 23.6.2012
Jarmila Marečková, 4.7.2012
Pavel Poliačik, 15.7.2012
Ladislav Masarovič, 26.7.2012
Anna Reguliová, 1.8.2012
Štefan Cích, 6.8.2012
Augustín Welter, 1.9.2012
Dušan Mihaljevič, 30.11.2012
Magdaléna Hrúzová, 20.12.2012
V roku 2012 sa životného jubilea dožili:
80 rokov
Mária Jánošová
Štefan Mackovích
Anna Rozínková
Judita Hrúziková
85 rokov
Ľudevít Pavlíček
Mária Kolláriková
Anna Martinkovýchová
Júlia Samochýnová
Emil Chrupka
90 rokov
Štefánia Hittmanová
Magdaléna Hrúzová
V roku 2012 sa v Jablonovom uskutočnilo 7 sobášov,
z toho 4 cirkevné.

K trvalému pobytu sa prihlásilo 30 občanov, odhlásilo sa 18.

-OcÚ-

ROZHOVOR

Prečo platiť dane?
pokračovanie rozhovoru z 1. strany

Aké sú termíny na podanie daňového priznania?
Daňové priznanie podáva občan do 31. januára 2013 na
základe daňových skutočnosti 1.1.2013.
Čo následne urobíte vy, ako správca týchto miestnych
daní?
My máme povinnosť preveriť správnosť uvedených údajov, čo máme teraz v prípade daní za stavby a pozemky už
uľahčené vďaka informačnému systému, ktorý ukáže všetky
dôležité skutočnosti v tejto oblasti. Následne máme povinnosť
daň vyrúbiť, inkasovať a sankcionovať jej nezaplatenie.
Platíme všetci rovnako alebo majú niektorí z nás úľavy?
Vo výške daní zo stavieb a psa zohľadňujeme vek
daňovníka, hranica na polovičnú (50%) úľavu je dovŕšenie
veku 70 rokov alebo ťažké zdravotne ťažko postihnutie. Pri
dani za psa je rozhodujúce aj jeho zaradenie do niektorej zo
záchranárskych zložiek alebo potvrdenie, že je evidovaný
v útulku pre psov.
Musím prísť na obecný úrad aj keď nemám žiadnu zmenu,
ktorá môže mať vplyv na dane, oproti predchádzajúcemu
roku?
Nie, v takom prípade Vám príde do schránky do 15.mája
2013 rozhodnutie, v ktorom budete mať vyčíslené jednotlivé
druhy dane a ste povinní ich zaplatiť do 15 dní od doručenia
rozhodnutia. Ak však zmenu, ktorá má vplyv na dane nenahlásite, obec vás má povinnosť sankciovať.
Môže sa stať, že z vážnych dôvodov nemôžem zaplatiť
dane načas a v plnej výške. Môžem požiadať o odloženie
splatenia dane bez sankcie?
Sankcie ukladá správca dane na základe daňového poriadku, ale my najprv vyzveme neplatičov prvou a druhou
písomnou výzvou na zaplatenie a až keď daňovník ani potom
nezaplatí, prichádzajú na rad sankcie vo výške 15% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania, čo by si každý mal dobre
zvážiť, lebo nedoplatok tým pádom narastá každým dňom.
A áno, každý sa môže dostať do situácie, keď nemôže načas
zaplatiť, ale vtedy musí prísť na úrad a dohodneme s ním

splátkový kalendár. Ale musí prísť v termíne do splatnosti
dane, inak sa stáva neplatičom.
Dnes sa všetci stále ponáhľame a pri tom robíme chyby.
Keď zaplatím viac ako som mala. Vrátite mi preplatok?
V minulom roku sme to robili automaticky pri výške vyššej
ako 3 EUR. V tomto roku si už musíte požiadať o vrátenie preplatku a spätne ho dostanete len za posledné 2 roky. Inak sa
preplatok stáva príjmom obce.
Miestne dane sa v tomto roku budú platiť podľa
Všeobecne záväzných nariadení schválených obecným
zastupiteľstvom v roku 2012. Znamená to, že sa menila
ich výška oproti predchádzajúcemu roku?
Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti minulému
roku nemenila. Úprava sadzieb prebehla minulý rok a môžem
potvrdiť, že poslanci veľmi starostlivo zvažovali takpovediac
každý cent. Tento rok bol zvýšený poplatok za komunálny
odpad. Zvýšenie vychádza z ohláseného zvýšenia cien našich
dodávateľov služieb (zvýšenie je cca 2 eura na ročnom poplatku). Ľudia sa ohradzujú voči výške poplatku ale bohužiaľ ceny
v našej obci sú nastavené naozaj na hranici.
Vy ste „daňovou“ kontaktnou osobou, kontrolujete dane,
vyrubujete sankcie. Aké máte s občanmi skúsenosti?
Práca s ľuďmi je naozaj veľmi náročná. Dôkazom toho
bol začiatok minulého roka, keď sme pristúpili ku kontrole
daňových priznaní. Podaktorí sa naozaj veľmi hnevali. Vznikali zbytočné nedorozumenia a neplodné diskusie. Boli to
náročne chvíle a dúfam, že sú už za mnou. Avšak prišli aj slová
vďaky a tie naozaj hriali pri srdi. Touto cestou ešte raz prosím
občanov aby si uvedomili, že obec má povinnosť kontrolovať
ich daňové priznania. Nový zákona o správe daní ukladá
správcom daní pokutovať každý prehrešok.
A ako postupujete v prípade neplatičov?
Ja dávam v prvom rade prednosť osobnému pohovoru
s poukázaním na dôsledky ich nesplnenej povinnosti. Ak
ani na základe takejto komunikácie nepríde k dohode alebo
úhrade nedoplatku, pristupujem k exekúciám.
-Za rozhovor ďakuje Jana Baráková-

obecný úrad informuje

Z obecných zastupiteľstiev
V roku 2012 zasadlo jablonovské obecné zastupiteľstvo šesťkrát. OcÚ poskytol aj presnú štatistiku účasti poslancov (viď rámček).
Poslanci sa tiež zúčastňovali na zasadnutiach pracovných komisií, pričom každá pracovná komisia mala tiež 6 zasadnutí. Prinášame
vám výber zo zápisníc, ktorých plná verzia je verejne dostupná na Obecnom úrade.
ÚČASŤ POSLANCOV NA OZ V ROKU 2012:
Mgr. Baník Luboš: 4 účasti, Hittman Peter: 5
účastí, Jánoš Otto: 4 účasti, Kimlička Marián: 6 účastí,
Ing. Mackových Ivan: 6 účastí, Prokop Peter: 5 účastí, Rusnáková Sidónia: 6 účastí, Sabač Juraj: 5 účastí, PaeDr. Tóth
Marián: 6 účastí.
Z 11. ZASADNUTIA OZ JABLONOVÉ, KONANÉHO DŇA
5.3.2012
KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ:
Uznesenie č. 104/06//07 - ukladá starostovi obce a účtovníčke
OcÚ mesačne predkladať priebežné čerpanie rozpočtu obce na
rokovanie obecnej rady – starosta obce informoval, že neboli
žiadne mimoriadne výdavky; o pripravovanej oprave ciest sa
bude rokovať na nasledujúcom OZ.Termín: úloha trvalá
Uznesenie č. 305/10/08 – ukladá starostovi obce, aby predkladal návrh na odsúhlasenie čerpania finančných prostriedkov
z rezervného fondu pred jeho čerpaním. Termín: úloha trvalá
Uznesenie č. 306/10/08 – ukladá starostovi obce, aby návrhy do výberového konania predkladal výberovej komisii pred
vykonaním prác. Termín: úloha trvalá

Uznesenie č. 307/10/08 – ukladá starostovi obce, aby
finančné prostriedky na bežné výdavky a kapitálové výdavky
čerpal v rámci schváleného rozpočtu. Termín: úloha trvalá
INTERPELÁCIE POSLANCOV:
PaedDr. Tóth mal dotaz, či obec má kroniku a navrhol, aby sa
na webovej stránke obce uviedla aj podstránka „história obce“.
RÔZNE:
Starosta obce predložil informáciu o podaných projektoch
a to: oprava strechy na fare, kamerový monitorovací systém,
prístavba bezbariérového OcÚ, vonkajšie fitness v športovom
areáli.
Ďalej starosta obce predložil informáciu o plánovaných projektoch a to: miestna komunikácia pri OcÚ, grantový rodinný
futbal 2012, revitalizácia centra obce.
Projekt revitalizácie obce poslancom predstavil p. Dodok,
spolu so zástupcom Agentúry CNS EuroGrants, s.r.o. Malacky.

pokračovanie na 4. strane
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Z obecných

zastupiteľstiev
Z 12. ZASADNUTIA OZ JABLONOVÉ, KONANÉHO DŇA
23.4.2012
KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ:
Uznesenie č. 320/10/08 – poveruje starostu obce rokovať
o predaji vybudovanej prípojky nízkeho napätia v Jablonovom
na pozemku parc. č. 23005/2 – 2005/6 pre ZSE – Distribúcia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava – bývalý starosta obce oznámil, že
bude uhradená suma cca 11.880,00 EUR, ale ešte táto suma nie
je odsúhlasená – v ZSE sa v evidencii zmluva nenašla a preto je
potrebné opätovne požiadať o odkúpenie - zostáva v platnosti
Uznesenie č. 588/04/10 – poveruje starostu obce na
vyriešenie neknihovaných parciel v intraviláne obce tak, aby
boli zapísané do vlastníctva obce – v štádiu riešenie – pozemky
v KÚ obce, ktorých vlastníkom je štát sme požiadali previesť na
obec - nebola predložená nová informácia - zostáva v platnosti
Uznesenie č. 628/07/10 - ukladá starostovi obce a komisii
výstavby a životného prostredia pripraviť zmenu Územného
plánu Obce Jablonové v lokalite B8 z občianskej vybavenosti
na individuálnu bytovú výstavbu – zmena ÚP bola vypracovaná, ale neuskutočnilo sa rokovanie s majiteľmi pozemkov
- (starosta obce na OZ dňa 14.12.2011 oznámil, že boli vypracované dva návrhy riešenia zóny a na stretnutí vlastníci pozemkov
odsúhlasili preparceláciu, ktorá sa vykoná do 31.01.2012 a tým
sa vytvorí cca 30 stavebných pozemkov;
Začalo sa zapisovanie ROEPu – vlastníci pôdy budú
odsúhlasovať svoj majetok- neboli predložené nové informácie
- čaká sa na zapásanie ROEPu - zostáva v platnosti
INTERPELÁCIE POSLANCOV:
Mgr. Baník Ľuboš – predložil petíciu 30 občanov „za zachovanie obecného parku na hornom konci obce Jablonové“, ktorou
vyjadrujú nesúhlas s výstavbou prístupovej komunikácie na súkromný pozemok., čím by sa znehodnotil obecný park.
Starosta obce odpovedal, že petícia sa bude riešiť v zmysle
zákona.
p. Sabač upozornil, že v okolí školy pobehujú psi.
RÔZNE:
Starosta obce predložil na schválenie „zmluvu o zabezpečení
odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu medzi
obcou Jablonové a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava.
Starosta obce predložil návrh na obstaranie projektu „Revitalizácia centra obce Jablonové“ z programu OPBK
Z 13. ZASADNUTIA OZ JABLONOVÉ, KONANÉHO DŇA
18.6.2012
KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ:
Uznesenie č. 677/11/10 – ukladá starostovi obce a komisii
výstavby a životného prostredia prešetriť žiadosť Urbárskych
lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Jablonové
o vysporiadanie pozemku parc. č. 1686/11 o výmere 625 m² podľa
zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy zo dňa 18.7.1996 (pozemky pod obecným vodojemom) – starosta obce na nedávnom OZ
oznámil, že na schôdzi 15.10.2011 sa dohodli, že nový výbor sa
bude voliť v marci 2012 a potom sa bude pokračovať v riešení
(na základe návrhu výročnej schôdze ULaP bol predložený
návrh obce o odkúpení pozemku za cenu 400,- EUR - je však
problém s delením urbárskeho majetku, ak to bude treba riešiť
pravdepodobne dlhodobou nájomnou zmluvou s predkupným
právom a keď sa zmení legislatíva, tak potom sa pristúpi k prevodu vlastníctva) – starosta obce uviedol, že členská schôdza
neodsúhlasila vysporiadanie a t.č. nebudú žiadne pozemky
predávať, t.j. vysporiadanie pozemku je neaktuálne a preto sa
uznesenie vyraďuje z evidencie - splnené
INTERPELÁCIE POSLANCOV:
p. Kimlička – oznámil, že p. Križanovičová upozornila
a predložila mu fotodokumentáciu o vypúšťaní fekálií do
potoka. Starosta obce odpovedal, že sa zistí sa majiteľ domu
a zašle sa písomné upozornenie
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OZ uznesením č. 224/06/12 berie na vedomie petíciu
občanov „za zachovanie obecného parku na hornom konci obce
Jablonové“.
RÔZNE:
Starosta obce predložil návrh na 1. zmenu rozpočtu.
P. Foltýnovú, účtovníčka zdôvodnila návrh zmeny rozpočtu.
Starosta obce požiadal členov komisie kultúry a sociálnych
vecí, aby informovali o prípravách Sviatku Pomoravia v dňoch
23. – 24.06.2012. Požiadal poslancov o pomoc pri príprave
v piatok, sobotu. p. Rusnáková informovala o kompletnom
zabezpečení osláv.
Z 14. ZASADNUTIA OZ JABLONOVÉ, KONANÉHO DŇA
17.9.2012
KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ:
Uznesenie č. 499/11/09 - poveruje starostu obce rokovať
s Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na
čistiareň odpadových vôd a kanalizáciu - priebežne predkladať
informácie
S: žiadosť na r. 2012 bola podaná, čaká sa na vyhodnotenie
Uznesenie č. 480/10/09 – ukladá starostovi obce vymáhať
pohľadávky (dane z nehnuteľností, poplatky za odpad a pod.)
exekúciou - pohľadávky u právnických osôb sa vymáhajú
exekučne, zoznam majú poslanci k nahliadnutiu u zamestnankyne – zostáva v platnosti.
Uznesenie č. 481/10/09 – ukladá starostovi obce
predkladať správu o pohľadávkach a ich vymáhaní - starosta
predložil prehľad o vymáhaných pohľadávkach, p. Rusnáková
skonštatovala, že nedoplatky na komunálnom odpade sa znížili
o 45 % a nedoplatky na daniach z nehnuteľností sa znížili o 70%,
čo je zásluhou p. Fodorovej, ktorá maximálne využíva zákonné
možnosti na vymáhanie pohľadávok.Termín: štvrťročne (03, 06,
09, 12)
Uznesenie č. 305/10/08 – ukladá starostovi obce, aby predkladal návrh na odsúhlasenie čerpania finančných prostriedkov
z rezervného fondu pred jeho čerpaním. Termín: úloha trvalá
Uznesenie č. 306/10/08 – ukladá starostovi obce, aby návrhy do výberového konania predkladal výberovej komisii pred
vykonaním prác. Termín: úloha trvalá
INTERPELÁCIE POSLANCOV:
p. PaedDr. Tóth informoval, že členovia Rady školy pri
ZŠ navrhli, aby sa zvýšil príspevok na čiastočnú úhradu
v školskom klube na sumu 8,00 EUR resp. 10,00 EUR podľa druhu
navštevovaného klubu. p. Rusnáková navrhla, aby sa schválil
dodatok č. 1 k VZN o výške príspevku v školskom klube.
OZ uznesením č. 238/09/12 schvaľuje dodatok č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Jablonové č. 2/2011 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonové (nové
znenie „§ 3 – Školský klub detí ods. 1) Na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne 10,00 EUR na jedného žiaka
navštevujúceho denný a ranný školský klub a 8,00 EUR na jedného žiaka navštevujúceho denný školský klub
p. PaedDr. Tóth informoval, že sa šíri zápach zo Seniorville
– vyteká odpad zo žumpy, plné smetné koše; upozornil, že je
potrebné vyčistiť potok od cintorína po železnicu.
Starosta obce odpovedal, že do budúce zasadnutia preverí
situáciu v Seniorville a na Povodí Moravy zistí, či by sme do
konca roku nedostali dotáciu na vyčistenie potoka.
p. Kimlička – predniesol požiadavky p. Brichtovej Márie
a to: vyčistenie parku a potoka na hornom konci obce a deratizáciu potoka – mlynského náhonu; vybudovanie chodníku na
zastávku autobusu. Ďalej navrhol, aby starosta overil, či môžeme
na vlastné náklady vybudovať retardér pri Weismanovi.
Starosta obce odpovedal, že vyčistenie parku a potoka na hornom konci preverí a podľa možnosti dá vyčistiť. Okrem potoka
na hornom konci sa deratizácia potoka vykonala. Vybudovanie
chodníka - pripravuje sa riešenie v rámci aktuálnych možností
obce. Retardér – preverí.
RÔZNE:
p. Kimlička upozornil, že pri p. Gabrhelovi je uložená zemina
a je nutné upozorniť majiteľov na odstránernie.

Starosta obce oznámil, že poslanci a zamestnanci boli v rámci civilnej obrany zaradení do komisií. Poslanci prevzali zloženie
jednotlivých komisií a skupín.
Z 15. zasadnutia OZ Jablonové, konaného dňa
12.11. 2012
UZNESENIA:
Schválenie VZN č. 1/2012 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonové
OZ uznesením č. 248/11/12 schvaľuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Jablonové.
Schválenie VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Jablonové
Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili pripomienky
k VZN č. 2/2012.
Poslanci nemali pripomienky.
OZ uznesením č. 249/11/12 schvaľuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Jablonové.
INTERPELÁCIE POSLANCOV:
Starosta obce odpovedal na interpelácie z predchádzajúceho OZ:
-deratizácia horného potoka – bola vykonaná v októbri,
-oprava koryta potoka a jeho vyčistenie - bolo realizované
Slovenským vodohospodárskym podnikom Bratislava a firmou
Štefana Masaroviča,
-retardér pri Wajsmanovi – potrebné riešiť s odvodnením
predmetnej križovatky,
-Seniorville – súčasťou kontroly plnenia zmluvy o poskytnutí dotácie bolo aj preverenie riešenia pretekania žumpy
a likvidácie odpadu.
p. Jánoš požiadal, aby sa umiestnili značky - na cintorín
„zákaz vodenia psov“, „zákaz parkovania“ na ulici v Sarve. Upozornil, že pred domom p. Húbkovej Márie je diera – priepust cez
cestu a preto je potrebné ju zamrežovať. Pred domom p. Černého
Alojza je skládka materiálu, ktorý treba z cesty odstrániť.
p. Sabač požiadal, aby sa umiestnila značka „Daj prednosť
v jazde“ na ceste od hostinca u Brestiča smerom ku škole.
RÔZNE:
Starosta obce predložil list z Ministerstva vnútra SR, sekcia
kontroly a inšpekčnej služby, ktorým žiadajú o prešetrenie podania na neriešenie nočného pokoja v obci.
p. Rusnáková navrhla, aby zástupca starostu obce aj s ďalšími
poslancami prešetrili podanie a pripravili správu.
Z 16. zasadnutia OZ Jablonové, konaného dňa
10.12.2012
UZNESENIA:
Uznesenie č. 261/12/12 – všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Jablonové
Uznesenie č. 262/12/12 – všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Jablonové
Uznesenie č. 263/12/12 – všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti na území obce Jablonové
Uznesenie č. 264/12/12 – všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2012 o miestnych daniach na území obce Jablonové
Uznesenie č. 265/12/12 – 3. zmenu programového rozpočtu
obce Jablonové na rok 2012
Uznesenie č. 269/12/12 – čas predaja v predajni Jablonové
- COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo a to: pondelok až
piatok od 6,00 hod. do 18,00 hod., sobota od 6,00 hod. do 12,00
hod., nedeľa od 6,30 hod. do 10,30 hod.
Uznesenie č. 266/12/12 – programový rozpočet obce Jablonové na rok 2013

-Zo zápisníc OZ vybrala redakcia-

základná a materská škola informuje

5. ročník základnej školy
v jablonovom?

Na základe veľkého záujmu rodičov terajších štvrtákov a rodičov detí v nižších ročníkoch sme spolu s riaditeľom ZŠ Pavlom Škodom
a aktívnymi rodičmi začali iniciatívu na vybudovanie 5. Ročníka Základnej školy aj tu, v Jablonovom.
Čo nás, rodičov detí viedlo k tomu, aby sme sa pričinili
o rozšírenie jablonovskej Základnej školy?
Ja, ako matka dvoch žiačok, tretiačky Zuzanky a prváčky
Viktorky, to vidím tak, že okrem kvalitného základného
vzdelania jablonovská škola poskytuje našim deťom láskavý
prístup a skoro rodinnú atmosféru. Spätnú väzbu od
učiteľov na to, ako sa darí našim deťom máme ihneď. Detí
v triede je málo, preto je možné sa im individuálne venovať
a nájsť si na ne čas. Sme prisťahovalci, i keď v Jablonovom bývame už 8 rokov. Naše deti tu vyrastajú, majú tu kamarátov, ja
s manželom sme tu nadviazali hodnotné priateľstvá s inými
obyvateľmi obce a páči sa nám tu. Deti sa so spolužiakmi
často poznajú z materskej škôlky a stretávajú sa aj pri
iných príležitostiach, než je škola.
Otázku kvalitného vzdelania riešim často, preto - ak
deti budú mať nadanie - je možné, že by som ich rada od
šiesteho ročníka dala na osemročné gymnázium. Ale to je
možné navštevovať až od šiestej triedy. Dávať dieťa na 1 rok
do nového kolektívu (do piatej triedy) a potom opäť do iného
(na osemročné gymnázium) sa mi zdá zbytočne stresujúce.
Preto by mi vyhovoval 5.ročník v Jablonovom. Samozrejme,
ideálne by bolo vybudovať v Jablonovom plnú deväťročnú
dochádzku.
Momentálne k nám do rodiny pribudol ďalší člen, ktorý
tiež bude patriť medzi najmladších obyvateľov obce Jablonové. Som na materskej dovolenke a manžel dochádza skoro
dennno-denne do Bratislavy. To, že by som mala deti “pod
nosom” v Jablonovom ešte ďalších pár rokov, by mi veľmi
vyhovovalo. Keď sme sa sem nasťahovali, vozili sme staršiu
dcérku každý deň do Bratislavy. Spomínam si, ako som bola
z cesty unavená aj ja, aj ona (dovážali sme ju tam skoro 3 roky,
od jej dvoch do štyri a pol roka) a tiež si spomínam na britský
systém vzdelávania, stresové prostredie v predškolskom
ročníku a celkovú atmosféru bratislavskej “veľkej školy”. Som
ešte teraz vďačná pani učiteľkám v materskej škole, že sa im
podarilo dcérku začleniť do kolektívu detí v našej obci. Som
rada, že sa po “kultúrnom šoku”, ktorý sme jej v dobrej viere
a honbe za skvelým vzdelaním spôsobili, relatívne skoro

spamätala.
Nielen pre ženy na materskej ale aj pre dochádzajúcich rodičov je naša škola fajn. Školský klub detí (starší
poznáme ako družina) sa začína už od 6:30, takže aj pracovnú dobu v Bratislave je možné celkom poľahky stihnúť.
Deti majú zabezpečené desiate a obedy v školskej jedálni,
panie kuchárky im dobre vyvárajú a stane sa, že na obed
doma odo mňa požadujú takú istú kuraciu slížikovú polievku,
ako mali v škole.
V školskom klube deti môžu absolvovať okrem klasického
programu klubu aj iné záujmové aktivity. Riaditeľ našej školy
totiž umožnil súkromnej umeleckej škole, aby deti absolvovali hodiny maľby, hry na klavíri, husliach alebo flaute
v priebehu školského klubu v priestoroch základnej školy.
Takže netaxikárčím!!! Pani učiteľky sú dokonca také milé, že
naše deti odprevadia aj na dramatický krúžok, ktorý sa koná
v sále Domu kultúry. Prípravka pre folklórny súbor Jabúčko
prebieha tiež počas školského klubu. Pre deti si prídem, keď
už majú po záujmových aktivitách a zväčša pri peknom počasí
ich zastihnem hrať sa na dvore, na čerstvom vzduchu. Často
krát sa mi stane, že sú dokonca sklamané, že prídem tak skoro,
že sa ešte nestihli poriadne zahrať. Jednoducho skvelé!
Rada by som spomenula aj aktívny prístup starostu
k školským záležitostiam. Obec pomáha riešiť finančné
otázky aj našej základnej školy. Detí je 41 (v troch triedach)
a z rozpočtu naša škola dostáva len peniaze podľa počtu detí
(tak ako všade). Keď rozpočet nevychádza, pán starosta je
veľmi ústretový. Obec základnej škole prispieva na energie.
Aby sme zistili, aký je záujem aj od rodičov zatiaľ “nežiakov”
základnej školy, rozhodli sme sa usporiadať prieskum a diskusiu. Pre všetkých, ktorí by mali záujem, aby Jablonovom vznikol 5. ročník ZŠ alebo by sa o tejto téme chceli
dozvedieť viacej informácií, usporiadame v marci Deň
otvorených dverí, kde preberieme možnosti ďalšieho
vzdelávania “u nás doma v Jablonovom”. O presnom dátume vás budeme informovať cez budúce číslo novín.

Maškarný ples

Materská a Základná škola Jablonové všetkých srdečne
pozývajú na tradičný fašiangový Maškarný ples, ktorý sa
uskutoční v sobotu 2.2.2013 od 14:30 v sále Kultúrneho
domu. Vítané sú deti aj dospelí každého veku, prichystaná je
tombola, súťaže, dobrá hudba a fašiangové pochúťky.

Tradičný pochod
maškár

Posledný fašiangový deň, v pondelok 11.2.2013 pred
Popolcovou stredou, sa uskutoční už tiež tradičný pochod
maškár školákov a škôlkarov našou obcou. Maškary sa zastavia v prevádzkach miestnych podnikateľov, na pošte aj na
obecnom úrade. Začiatok pochodu od 9:00, pripojiť sa môžu
aj ostatné jablonovské deti.

-Za Iniciatívu rodičov, Zuzana MichAlovová -

Zápis do 1. Ročníka zš
Základná škola Jablonové oznamuje, že zápis detí do
1. ročníka sa uskutoční 6.2.2013 od 15:00 do 17:00. Na zápis
je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a vyplnenú prihlášku.
V týždni pred zápisom škola pripravuje pre budúcich prvákov
otvorenú hodinu, presný čas a dátum bude k dispozícii na
vývesnej tabuli v priestoroch školy.
- RED -

Spokojní tretiaci a štvrtáci na jednom zo svojich krúžkov
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Aktívne jablonové

1. Súsedské vianočné trhy boli naozaj súsedské
Čas sviatkov obohatili naše prvé súsedské jabloňácke
Vianočné trhy. Veríme, že tým čo prišli sa páčilo i chutilo. A zišlo
sa nás naozaj dosť, aby sme sa pred Vianocami tak po susedsky
stretli a popriali si krásne sviatky.
Potešili nás škôlkari i školáci svojím programom aj skvelý
spevokol jablonovských senioriek vianočnými piesňami. Deti
a rodičia sa vybláznili pri spoločnom love polystyrénových
kaprov, kŕmení snehuliakov loptičkami, nosení jabĺčok či
lyžovaní na drevených lyžiach - škoda, že nie na snehu. Odmenou im boli pravé perníkové medaile na zjedenie. Snáď nám
Perinbabka o rok zasneží v pravý čas. :) a doprajeme si pravú
susedskú guľovačku.
Jediní, ktorí si pri varení vianočnej kapustnice užili čerstvý
vzduch a mráz po celý deň bol pán starosta s manželkou. My
ostatní sme okrem fandenia našim malým a veľkým hlavne
koštovali. Výbornú kapustnicu, varené vínko, grog, lokše,
koláčiky či zabíjačkové špeciality. Kto chcel, nakúpil aj drobnosti pre potešenie, koláčiky na zjedenie či výrobky miestnych
detí na podporu školy a škôlky. Kto chcel, odniesol si aj živého
kapra alebo aspoň šupinky pre šťastie a na podporu miestnej
Základnej školy sa vydražil i krásny Vianočný stromček od
Lesnej správy. A keď sa všetko rozutekalo, pár tínedžerov si
zmeralo sily v badmintone so zvyškom organizačného tímu,
aby od únavy nezdrevenel:)
Ďakujeme všetkým čo trhy s nadšením pripravili, všetkým
čo na trhoch pomáhali, vystupovali, varili, predávali a moderovali, a všetkým, čo ste prišli a zabavili sa a na budúci rok
sa tešíme znovu.
Danka Trgiňová, FOTO: MARTIN PÁSTOR

Súťažilo sa v tandeme rodič - dieťa

Starosta varí kapustu

Víťazi s medajlami

Lovenie kaprov

Vínko a koláčiky z MŠ
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Aj žiaci predávali

Moderátorská dvojica

Aktívne jablonové

Posedenie dôchodcov

gratulovalo aj osobnosti obce
Už niekoľko rokov je pekným zvykom v našej obci, že starosta v predvianočnom období pozýva na spoločné posedenie dôchodcov
nad 70 rokov. Nie inak tomu bolo i tento rok. Posedenie sa konalo 5. decembra a zo 127 pozvaných sa ho zúčastnilo 78 seniorov.
Po privítaní starostom nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý pripravili deti z materskej školy, žiaci zo základnej školy a novovzniknutý folklórny súbor Jabúčko, ktorý sa
predstavil v pekných nových krojoch. Našich seniorov prišiel
svojimi piesňami a hudbou pobaviť aj mužský spevácky súbor Enem tak z Lozorna. Ich pesničky tak nadchli a povzbudili
prítomných, že si spolu s nimi zaspievali. Na pozvaných čakalo
i občerstvenie v podobe grilovaných kuracích stehienok,
zákusky, bábovky, vianočné trubičky, vínko. Každý dôchodca
dostal ako darček balíček salóniek.
Počas programu starosta zablahoželal dôchodcom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho výročia – 80, 85
a 90 rokov a odovzdal im kvety a darček. Ešte v ten podvečer
navštívili pracovníci obecného úradu tých pozvaných, ktorí
sa so zdravotných dôvodov nemohli posedenia zúčastniť

a odovzdali im balíček s občerstvením a salónky. Spokojnosť
a úsmev na tvárach našich dôchodcov prezrádzali, že snaha
starostu a pracovníkov obce pri príprave a uskutočnení posedenia nevyšla nazmar a všetci prisľúbili, že ak „dožijú“ prídu
o rok znova.
Súčasťou programu bolo i odovzdanie
ceny Osobnosť roka, ktorú získala - tiež seniorka – Anna
Masarovičová. Pani Masarovičová získala plaketu a prekrásnu
kyticu. Vo svojom príhovore vyjadrila vďaku ale aj prekvapenie, že toto historicky prvé ocenenie získala práve ona ako
žena a ešte k tomu dôchodkyňa. Na otázku, čo by odkázali
ostatným Jabloňákom, odpovedala: „Človek by mal robiť niečo
nielen pre seba, ale mal by byť užitočný aj pre ostatných a pre
miesto, kde žije. Jabloňáci by sa mohli viac rozhýbať.“
- Emília Prokopová-

Anna Masarovičová s plaketou

Jubilant Emil Chrupka

užitočné jablonové

Bylinky

od pani žofky
Väčšina obyvateľov Jablonového pozná svoju bylinkárku
pani Žofku Boskovičovú. Pravidelne používajú a užívajú
jej rady, maste a bylinky. Tomuto poslaniu sa venuje už od
malička a za tie roky nazbierala úžasné množstvo vedomostí.
Pomohla nespočetnému množstvu ľudí a obec si ocenila jej
prácu v roku 2006, kedy jej bol udelený Pamätný list obce
Jablonové za propagáciu obce v oblasti ľudového liečiteľstva.
Od jari ju môžete stretnúť každú stredu od 8:00 do 14:00
na trhovisku na Miletičovej, v Jablonovom sa s ňou môžete
skontaktovať na tel. čísle 0910 630 505.
Rodinný klub organizuje 16.2. 2013 predajné stretnutie s pani bylinkárkou, kde sa dozviete viac o jej
produktoch a postupe liečenia. Pozrieť si môžete aj
krátky dokumentárny film, ktorý o jej práci nakrútila
Slovenská televízia. Začiatok od 15:00, priestor: Rodinný klub s knižnicou v KD, vstup voľný.

Jabúčko potešilo všetkých

Jablonové market

Čerstvé vajíčka
Čerstvé domáce slepačie vajíčka si môžete zadovážiť
u pána Petra Frica, na čísle domu 608 (posledný dom napravo
smerom na Pernek z hlavnej cesty). Zvoniť v podvečerných
hodinách.
Domáci med

Ak máte čo ponúknuť ostatným, ozvite sa
nám. Uzávierka marcového čísla novín je
15. februára.
Mail: jablonovskenoviny@gmail.com,
telefón: 0949 410 273, alebo svoju ponuku
prineste na Obecný úrad.

Kvalitný domáci med si môžete zohnať u pani inžinierky
Márii Sovičovej na čísle domu 181. Ideálny čas je skúsiť u nej
zaklopať v ktorúkoľvek sobotu.
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V jablonovom vzniká rodinný klub!
Od februára 2013 začne v Jablonovom v priestoroch Obecnej knižnice fungovať malý Rodinný klub. Klub vznikol
z iniciatívy rodičov a Obecného úradu. Prvotný stimul na jeho založenie prišiel od organizátorky jablonovského
letného denného tábora Danky Trgiňovej, ktorá je aj koordinátorkou jeho činnosti.
„Jablonovská Základná škola napriek ústretovosti nemá
priestor na aktivity a jej pedagógovia sú tiež úplne vyťažení.
Vzniká tu mnoho aktivít a podnetov, ale ľudia sa nemajú kde
stretávať. Pevne verím, že sa Klub sa postupne stane miestom
práve pre stretnutia tých, ktorí sa chcú zapojiť do prípravy
detských či obecných komunitných aktivít rôzneho druhu.
V Rodinnom klube ako prvú aktivitu ponúkneme v spolupráci
s jazykovou školou Blue Owl poobedňajšie jazykové kurzy tak pre
školské deti, ale aj deti, ktoré jablonovskú školu nenavštevujú
a radi by mali kontakt s miestnymi rovesníkmi.“ povedala nám
o impulze založenia a prvých zámeroch Klubu Danka
Trgiňová.
Funkcia knižnice ostáva teda v priestore zachovaná, len
s obnoveným knižničným fondom. Rodinný klub má zámer
slúžiť ako:
- miesto na zábavné čítanie
- miesto, kde sa vyučuje hravá angličtina pre školákov
(v prípade záujmu i angličtina pre malinké deti či pre dospe-

lákov pri káve či dobrom čaji)
- miesto pre dopoludňajšie stretnutia a aktivity mamičiek
s malými deťmi na materskej
- miesto, kde sa budú konať príležitostné dielne pre malé
i veľké ručičky
- miesto na prednášky a debaty napríklad o alternatívnej
medicíne, či Minikurz rýchlej pomoci pri úrazoch našich detí
- miesto, kde rodičia počkajú na svoje deti, ktoré majú
krúžok v Kultúrnom dome.
Ak by ste mali záujem dozvedieť sa o zámeroch prvého
jablonovského Rodinného klubu viac, ak by ste sa do jeho
činnosti radi zapojili, alebo ak chcete prihlásiť svoje dieťa
na angličtinu, organizátori budú mať informačný stolík na
fašiangovom Maškarnom plese, ktorý sa uskutoční 2.2.2013
v sále DK.
Mesačný program vám budeme prinášať v novinách,
takisto bude vyvesený priamo na vstupných dverách KD
a v priestoroch Základnej školy.

Februárový program rodinného klubu:
Každý utorok 14.00 - 15.00
Prvá hodina: 5.2.2013

Angličtina hrou
(hráme sa hry, pohybovky a tvoríme scénky v angličtine)

Cena: 4 eur/hod
Lektorka: Barbora Patočková
(vrátane možnosti počkať do 16.00 s dozorom v Rodinnom Zakladateľka a hlavná lektorka jazykovej školy Blue Owl.
klube na rodičov alebo krúžok Ninjatsu v KD)
Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo pre anglický
a nemecký jazyk, je držiteľkou Cambridge certifikátov FCE
a CAE a Deutsches Sprachdiplom. Svoje jazykové znalosti si
upevnila viacnásobným pobytom vo Veľkej Británii.
16.2.2013 o 15:00

Predajná prednáška bylinkáry Žofky Boskovičovej
(viac info na str. 7)

Pre viac informácií a prihlasovanie na angličtinu kontaktujte Danku Trgiňovú : 0903 414 229.
-RED-

Hľadáme jablonovské príbehy
Dramatický krúžok Školského divadla by sa v druhom polroku svojho fungovania chcel pokúsiť vytvoriť malé divadelné
predstavenie. Chceli by sme ho vytvoriť na základe miestnych
orálnych histórií – teda príbehov, ktoré sa tu v Jablonovom
podávajú medzi ľuďmi z generácie na generáciu. Školáci už
dostali za úlohu popýtať sa doma svojich rodičov a starých
rodičov na takéto príbehy, ale radi by sme ich zozbierali čo
najviac. Boli by sme veľmi vďační každému Jabloňákovi, ktorý
by si na nejaký príbeh týkajúci sa našej obce a niektorého z jej
obyvateľov spomenul a nejako nám ho sprostredkoval, či už
písomne alebo ústne. Hľadáme príbehy skutočné aj vybájené,
veselé aj smutné, z dávnej minulosti, z predvojnových čias,
z obdobia vojny, po vojne alebo z nedávnych čias minulého
režimu. Potešia nás aj iba útržky spomienok, drobné anekdoty
alebo iné úsmevné drobnosti.
Vopred všetkým ďakujeme!
Konakt: môžete kontaktovať riaditeľa školy, pani Milku Prokopovú z OcÚ alebo mňa osobne: 0949 410 273
Zuza Ferenczová, lektorka DK
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Dramatický krúžok ŠK

Pochovávanie
basy

Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy
a sú časom priadok, zakáľačiek, svadieb, ktoré aj v Jablonovom sprevádzali a sprevádzajú zábavy a fašiangové sprievody
masiek.
V minulosti bývalo veselo na zábavách rôznych spolkov
- hasičov, žien, Červeného kríža, regrútova pod, vrcholom
sezóny v minulosti býval ples športovcov. Na zábavách hrávala
jablonovská dychovka, ktorá vznikla začiatkom 50- tych rokov
pod vedením Leonarda Koníčka a neskôr Tótha Bálenta. Počas
fašiangov jablonovskí ochotníci reprízovali svoje divadelné
predstavenia a v utorok pred popolcovou stredou sa mládež
na šesť týždňov pôstu rozlúčila so zábavou pochovaním basy.
Niečo z týchto zvykov našťastie dodnes zachovávajú
pedagógovia našej škôlky a školy, tradíciu si drží aj ples
športovcov a tiež tradičnú rozlúčku s masopustom si môžete
aj tento rok vychutnať na veselici Pochovávanie basy
v Reštaurácii u Melónka, ktorá síce kvôli krátkosti fašiangu
bude po Popolcovej strede, ale ponúkne aj zabíjačkové
špeciality, fánky, šišky a do spevu a tanca bude hrať jediná
jablonovská hudobná skupina KTC.
- Mária Mackovychových-

Historické jablonové

Hralo sa, hralo, v jablonovom divadlo...
Nesmelé začiatky ochotníckeho divadla v našej obci spadajú do 30-tych rokov minulého storočia. Potom ich na dlhú dobu prerušila 2. svetová vojna. Po jej skončení, keď sa skonsolidovali pomery
v obci, sa začiatkom 50-tych rokov prerušená tradícia znovu obnovila. Režisérom ochotníckeho divadla v obci bol v tom čase pán Ignác Mackovich.
Repertoár tvorili zväčša hry z dedinského prostredia, od
známych slovenských autorov divadelných hier ako Ferko
Urbánek, J.G. Tajovský a pod. Hrali sa veselohry alebo drámy,
pri ktorých ženská časť obecenstva uronila nejednu slzičku.
S nácvikom sa začalo na jeseň, premiéra sa konala v období
vianočných sviatkov, zvyčajne na Štefana. Predstavenia sa
odohrávali v hostinci u Brestiča, na javisku postavenom na
sudoch od piva, poobede pre deti ako generálka a večer pre
dospelých – premiéra.
Herci okrem zvládnutia svojej roly a pravidelného dochádzania na skúšku, či ako vraveli starší „na próby“, museli
pomáhať zhotoviť i kulisy a oponu. V tom období už divadlom
žila celá dedina. Z odohratých predstavení v pamäti zostali
najmä hry Ženský zákon, Kubo, Jej pastorkyňa, Chudák manžel
a Kamenný chodníček.
Celú plejádu ochotníkov tvorili Karol Jánoš, Mária Urbancová, Anna Zápatická, sestry Reisenaerové, Peter Nevoral,
Anna Rybárová, Bernardína Prokopová, Zdeno Ivan, Štefan
Mackovych (kostelník), Michal Danko, Štefan Masarovič,
Agnesa Pavlíčková, Emerencia Rybárová, Mária Jánošová
(Čulenová), Ferko Kostka, Peter Pavlíček, Mária Ivanová, Ľudo
Galanský, Stanislav Prokop, Sidka Rusnáková, Mária Mackovýchová, Alojz Jánoš a mnohí ďalší. Každé predstavenie sa do
pamäti občanov zapísalo svojsky.
V Ženskom zákone podali vynikajúce herecké výkony pani
Mária Urbancová ako jedna z rozvadených susied a pani Anna
Zápatická v postave nezabudnuteľnej donášačky, cigánky
Dory. Ešte jedna udalosť ozvláštnila toto predstavenie. Dvaja
mladí herci, ktorí tvorili zaľúbení pár bojujúci o svoju lásku, sa
do svojich úloh vžili tak verne, že po odohratí predstavenia sa
zaľúbili aj v reálnom živote a po čase uzatvorili manželstvo.
Bol to pán Alojz Jánoš (Vašek) a nová učiteľka v Základnej
škole slečna Irena Pokorná, vydatá Jánošová.

V ďalšej sezóne sa odohralo divadelné predstavenie Kubo.
Veselohra chytila celú dedinu. Toto predstavenie poznačila tragédia, keď pôvodný predstaviteľ Kuba, Lacko Jeriga, nečakane
zomrel. Ďalším predstaviteľom Kuba bol Stano Prokop. Jeho
výkon v tejto úlohe bol vrcholom tohto predstavenia a nadchol mladých i starších. Výkon hlavného predstaviteľa bol taký
úžasný, že keď o mnoho rokov neskôr televízia vysielala adaptáciu Kuba s Jozefom Kronerom, jablonovskí pamätníci neskromne pripomínali: „Čo Kroner, Stano Prokop, to bol Kubo!“
Jedným z predstavení, ktoré sa vryli hlboko do pamäti
rodákov bola Jej pastorkyňa. Úžasné kulisy so scénou mlyna
namaľoval pán Michal Jánoš, miestny majster maliar. V hlavnej
úlohe kostolníčky excelovala pani Elena Reisenauerová,
vyd. Welterová, rovnako výborná bola i pani Dina Prokopová,
vyd. Tarrová ako pastorkyňa. Ďalšími účinkujúcimi boli Alojz
Jánoš, Štefan Mackovych, František Kostka, Ľudovít Galanský,
Terézia Reisenauerová a ďalší mládežníci a muzikanti. Hralo sa
s takým zápalom, že keď sa Ferko Kostka, ktorý hral paholka,
pri vyrábaní biča porezal (pretože si parádne nabrúsil nôž),
nezišiel zo scény, aby sa nechal ošetriť, ale najprv dokončil
všetky svoje repliky aj s krvácajúcou rukou. Hra sa reprízovala
na Nový rok a potom ešte na koniec fašiangu. Keďže sa predstavenia odohrávali v sále U Brestiča, úspech sa samozrejme
poriadne oslávil.
Koncom 50-tych rokov ešte mládežníci v réžii Štefana
Masaroviča nacvičili Moliérovu hru Chudák manžel, čo bola
opäť veselohra, nie však z dedinského ale z francúzskeho mestského prostredia. Potom už až do roku 1986 nebola nacvičená
žiadna divadelná hra. V tomto roku prevzal režisérske žezlo
ochotníckeho divadla pán riaditeľ Ondrej Jeriga. Nacvičil hru
Ferka Urbánka Kamenný chodníček. Pribudli ďalší herci ako
Peter Nevoral, Anna Rybárová, Mária Mackovýchová, Sidónia
Rusnáková, Michal Danko, Peter Pavlíček, Vierka Zápatická
a ďalší. Zaujímavosťou tohto
predstavenia bolo, že manželský
pár slúžiaci na dvore bohatého
gazdu tvorili otec s dcérou, Peter Nevoral a dcéra Mária. Hra sa
pre veľký úspech odohrala ešte
v obci Kuchyňa, pre vojakov na
Tureckom vrchu i pre miestnych
družstevníkov. Pieseň Dolina,
dolina, kamenný chodníček,
ktorá bola centrálnou melódiou celej hry, si vtedy spievali
mladší aj starší. Vôbec nevadilo,
že mladá predstaviteľka hlavnej

úlohy, zosobnená Sidkou Rusnákovou, nemala hudobný
sluch, vyriešilo sa to elegantne: ďalšia ochotníčka spievala
za kulisami, stačilo len skoordinovať jej pohyb na javisku so
spevom. Motto tejto hry „Dobrá vôľa robí smiech, za zlou vôľou
kráča hriech,“ by sme mali oprášiť, platilo by i dnes.
Divadelná hra Kamenný chodníček bola posledným predstavením v obci. Miestnu ochotnícku tradíciu nahradila televízia a vysedávanie pred ňou, čo je veľká škoda. Ochotníčenie
spájalo všetky generácie, starších, mládež, deti, kultivovalo
naše prostredie, nehovoriac o fantastických zážitkoch zo
skúšok aj všetkých predstavení, bez plejbeku, vždy naživo.
A vo finále pred premiérou, spojilo celé obce pri zháňaní kostýmov, výrobe kulís, výstavbe javiska, pretože v takej malej
obci ako je naša, každý tam mal niekoho z rodiny, z priateľov,
komu bol ochotný venovať čas a priložiť ruku k spoločnému
dielu.
Pre nedostatok fotografického materiálu sa ospravedlňujem
všetkým účinkujúcim ochotníkom, ktorých som v článku
menovite neuviedla, no ich zásluhy o ochotnícke divadlo
u nás nie sú preto o nič menšie. -Mária MackovýchováNa dobovej fotografii: Režisér Ignác Mackovich a herci
M. Ivanová, E. Welterová, F. Kostka, D. Tarrová, Š. Mackovych,
Ľ. Galanský, E. Rybárová, M. Prokopová, Z. Ivan, A. Jánoš, T. Reisenaerová, M. Čulenová, A. Kostková, E. Prokopová a M. Nevoralová v Jej pastorkyni.

Hľadá sa !!!
Vycvičený poľovnícky pes border teriéra, počúva na meno
DŽEK. Je malého vzrastu, priateľský. Stratil sa v lese pri
Jablonovom.
Nálezca bude odmenený! Odmena 100 €.
Akékoľvek informácie hláste prosím na telefónom čísle:
0907 621 309.
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1/1 = 80 €
1/3 = 30 €
V našich novinách môže inzerovať za priaznivých podmienok. Ponúkame
možnosť riadkovej aj plošnej inzercie. Plošnú inzerciu pre vás aj graficky
spracujeme.

1/6 = 15 €

Cieľová skupina: 1400 obyvateľov Jablonového.
Náklad: 450 kusov
Formát: mesačník
Distribúcia: 1 x mesačne zadarmo do každej schránky v obci.
Plošná inzercia:
1 strana formát A4 - 80 €, 1/2 strany - 40 €, 1/3 strany - 30 €, 1/4 strany - 20 €, 1/6
strany - 15 €, 1/8 strany - 10 €, Slovná (riadková) inzercia: za jedno slovo - 0,20 €
Grafická úprava - 10 €
Špeciálne požiadavky: individuálna cenová ponuka
Zľavy pre pravidelných inzerentov: celý rok 25%, 6 čísel a viac 15%, 3 čísla a viac 10%.
Kontakt: Ohľadom inzercie kontaktuje Obecný úrad. Presné umiestnenie inzercie je v
kompetencii vydavateľa. Inzerovaním v našich novinách pomôžete ich vydávaniu.

Cenník našej inzercie
1/2 = 40 €

1/4 = 20 €

1/8 = 10 €
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Vývozný kalendár komunálneho odpadu
Dátum
4.1.2013
18.1.2013
1.2.2013
15.2.2013
1.3.2013
15.3.2013
29.3.2013
12.4.2013
26.4.2013
10.5.2013
24.5.2013
7.6.2013
21.6.2013
5.7.2013
19.7.2013
2.8.2013
16.8.2013
30.8.2013
13.9.2013
27.9.2013
11.10.2013
25.10.2013
8.11.2013
22.11.2013
6.12.2013
20.12.2013
3.1.2014
PLASTY
16. január

Vývoz každý 4. týždeň
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz

na rok 2013

Vývoz každý 2. týždeň
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov,

17. júl

vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých

20. február

21. august

20. marec

18. september

26. apríl

23. október

22. máj

21. november

19. jún

20. december

mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše
(fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením
PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov,
fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové
fólie)
Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly
(krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými
a ropnými látkami
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ŠPORT

Vianočný turnaj v stolnom tenise

30. decembra sa v sále DK zišli muži na už tradičnom turnaji v stolnom tenise, ktorý už niekoľko rokov organizuje Obecný úrad
Jablonové.
Zúčastnilo sa ho 10 súťažiacich, ktorí boli rozdelení
hlavným rozhodcom RudolfomUhliarikom na dve skupiny.
V skupine A si zahrali: Pavol Jankových so synom Adamom
Jankových, Imro Barák, Karol Petrík a Igor Baláž. V B skupine
súťažili: Stanislav Tesarik, Ivan Bálent, Roman Jakubovitš,
Pavol Flimel a Marián Tóth. V skupinách hral každý s každým
do 11 bodov na 3 víťazné sety. O postup do finále si zahrali krížom prvý z A skupiny, I. Barák, s druhým z B skupiny,
P. Flimelom, a druhý z A skupiny, I. Baláž s prvým z B skupiny

M. Tóthom. V boji o tretie miesto si zmerala sily mladosť so
skúsenosťou, tentokrát zvíťazila skúsenosť a tretiu priečku
si vybojoval P. Flimel. Vo finále sa stretol minuloročný víťaz
M. Tóth s I. Barákom. Z boja, v ktorom vlaňajšieho víťaza
urputne povzbudzoval jeho syn Filip, si cenu hlavnú cenu rodinný badmintonový set, odniesol Imro Barák. Hráči na
druhom a treťom mieste získali pinpongové rakety.
- Jana Baráková-

Účastníci výstupu na Vysokú

Silvestrovský výstup na
vysokú

Nevysoké pohorie Malé Karpaty ponúkajú milovníkom
prírody rôzne ciele. Jedným z nich je druhý najvyšší vrch Vysoká
(754 mnm), ktorý má povesť najkrajšieho kopca v celom pohorí.
O tom, že je toto tvrdenie pravdivé, sa najlepšie človek presvedčí
na vlastné oči. Podaktorým stačí jeden výstup a sú o tom
presvedčení, my sa o tom presviedčame pravidelne už niekoľko
rokov. A vždy na Silvestra.

Boj o prvé miesto: Imro Barák a Marián Tóth

Súťaž o poukážku do kníhkupectva!
V tomto čísle zavádzame ďalšiu novinku: malú súťaž, ktorá
sa bude v každom čísle našich novín viazať k histórii Jablonového, čím by sme chceli rozprúdiť záujem o našu minulosť, najmä
u mladších čitateľov.
Súťažná otázka: koľko mlynov stálo a fungovalo
v minulom storočí v jablonovom a ako sa volali?
(Nápoveda: mlyny sa volali podľa rodinných mien ich
majiteľov)
Víťaz získava poukážku v hodnote 10 eur do siete kníhkupectiev Pantha Rhei. Svoje odpovede s menom, adresou
a telefónnym číslom môžete vložiť do poštovej schránky
novín, ktorá sa nachádza pri vstupe do Kultúrneho domu.
Víťaza vylosuje redakcia.
-Red-

Jeden z jablonovských mlynov

Klasická modrá výstupová trasa sa začína v obci Kuchyňa.
Nakoľko sa výstupu zúčastňujú i menšie deti, trasa sa dá
skrátiť a začať v osade Vývrat. Hneď úvod výstupu odhalí
nástrahy vianočných sviatkov – nie je to žiadna vychádzka,
žiadne leňošenie, začína sa zostra. Ostrý začiatok vystriedajú
serpentíny a lesná cesta, ktorá je zaujímavou technickou
pamiatkou. Na ceste sa objavujú zvyšky viacúčelovej úzkorozchodnej železnice, ktorá slúžila k preprave dreva a kameňa
z neďalekého lomu. Onedlho sa objaví vytúžená čistinka, ktorá
zaručí krátky oddych a občerstvenie. Zastavajú sa tu všetky
skupinky (a nie je ich málo) i tie, ktoré sa z výstupu už vracajú
naspäť. Oddýchnutí pokračujeme po modrej lesom a na jeho
konci vstupujeme do oblasti zničenej kalamitou. Chodník sa
stáča vľavo a tu začína Prírodná rezervácia Vysoká. Objavujú
sa prvé skaly, stúpanie naberá na intenzite, na obzore sa črtá
skalnatý vrch a po hrebeni sa k nemu prepracúvame. Odmenou je krásny výhľad, dovidíme až na Červený kameň.
Atmosféra na samotnom vrchole je neopísateľná. Ľudia debatujú, usmievajú sa, kochajú sa pohľadom.Vyberajú dobroty,
pojedajú, popíjajú, plánujú posledné chvíle starého roka.
Spoločná fotka nesmie chýbať a môžeme sa pobrať naspäť.
Zaujímavé je, že silvestrovský výstup na Vysokú sa pre
niektorých z nás stal už tradíciou. Trasa sa nemení, ale výstup
je každý rok iný. Tohtoročný mal prívlastok jarný. Minuloročný
bol zahmlený a zamrznutý. Aký bude ten nasledujúci? Môžete
sa presvedčiť spolu s nami. Vyrážame na Silvestra 2013 o 9:00
spred budovy ZŠ.
-Pavol Škoda-
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