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ROZHOVOR

FK Jablonové oslavuje 60 rokov

Podľa historickej kroniky, vedenej Stanislavom Brichtom, sa v roku 1953 zaktivizovali športovci ako Lojzo Jánoš, Slávo Brichta, Fero Prokop, Edo Rupec, Matej Morávek a ďalší, ktorí
dovtedy hrávali len priateľské futbalové zápasy pri príležitosti hodov a kultúrnych podujatí. Tak sa pred 60- timi rokmi založil registrovaný jablonovský Futbalový klub. Využili sme
toto úctyhodné výročie a oslovili niektorých pamätníkov, ktorí boli pri zrode nášho športového areálu a organizovaného športu v našej obci.

František Reisenauer, má 80 rokov a jeho život je spätý
s futbalom a lesom. Futbal začal hrávať za žiakov a prvýkrát
nastúpil v Kuchyni. Hrával aj za Lozorno. Potom odišiel na
Liptov do lesníckej školy. Bol vybraný aj do okresnej jedenástky, ktorá hrávala prípravné zápasy s okolitými dedinami
a reprezentovala futbal za celý okres. Tu hrával aj s ďalšími
Jabloňákmi, Jozefom Michalových a Alojzom Rybárom.

a dodnes som s nimi aspoň v telefonickom kontakte. Ale čas
uteká a s mnohými som sa už musel rozlúčiť. Spomínam si,
ako sme si pomáhali nielen na ihrisku, ale aj keď bolo treba
pomôcť pri stavbe domu alebo pri výstavbe ihriska.
Spomínate si na niektorý zo zápasov ešte aj dnes?
Mal som veľkú radosť, keď sme si z Lábu odniesli bod
za remízu 2:2. Vždy, keď sme k nim prišli, ukazovali nám
5 prstov, toľko nám chceli vždy naložiť. Vtedy im to nevyšlo.
Rád si spomínam aj na zápasy, ktoré som odohral v Stupave
a v Týnci, na Morave.
Čo chýba nášmu futbalu po 60-tich rokoch?
Chýba nám mládež zapálená pre šport a pohyb. Nemáme zabezpečenú plynulú výchovu družstiev od žiakov
až po mužov. Aby u nás futbal prežil, je nevyhnutné, aby sa
postupne systematicky budovala základňa, z ktorej by sa
tvorili družstvá jednotlivých vekových kategórií. V minulosti,
keď išiel otec na futbal, bral deti so sebou a po futbale sa ľudia
stretli a rozoberali hru. Dnes máme také pekné ihrisko, že by
sa na ňom mala hrať aspoň II. liga. To by sa mi páčilo.

Ako vlastne náš futbalový klub vznikol?
Po kostole sme sa stretli a plánovali, čo ďalej s naším futbalom. Dovtedy sme hrávali priateľské zápasy, ale niektorí hrali
za okolité obce a keď sme sa spočítali tí, čo by vedeli zahrať
za Jablonové, vyšlo to na jedenástku. A tak sme ju postavili:
Fero Prokop, Vilko Malcher, Jožo Michalových, Stano Brichta,
Martin Masarovič, Jožo Raus, Fero Vývoda, Fabko Jánoš, Matej
Morávek, Alojz Rybár a ja.
Čo vám šport dal?
Nevedel som, čo sú choroby. Každý deň sme cvičili, trénovali, bez ohľadu na počasie. Keby som nemal úraz nohy vo
veku 44 rokov, tak by som so športom pokračoval ďalej. Vďaka
nemu som spoznal úžasných kamarátov na celom Slovensku

pokračovanie rozhovoru na 6. strane

Editorial

Obec jablonové pozýva
na obecné hody

Obec Jablonové srdečne pozýva všetkých obyvateľov na
tradičné Obecné hody, ktoré sa uskutočnia cez posledný
augustový víkend v Športovom areáli. Hody sa viažu k cirkevnému sviatku posvätenia jablonovského rímskokatolíckeho
kostola. Podľa historických zdrojov bol náš kostol požehnaný
1. septembra 1967 a zasvätený patrónovi sv. Michalovi.

Stanislav Brichta v tomto roku oslávil 78 rokov. Za mužov
hral 18 sezón, 10 rokov trénoval seniorov aj žiakov nielen
u nás, ale aj v Bratislave. Vďaka nemu sa môžeme vrátiť do
histórie jablonovského futbalu, ktorú začal spisovať od roku
1953 s Alojzom Jánošom. A píše ju doteraz. Zaznamenáva
zápasy, zloženie tímov aj to, kto a ako sa podieľa na tom, aby
šport v našej obci žil a prežil.
Ako vyzeral športový život v Jablonovom pred 60-timi
rokmi?
My sme mali hlavne radosť z pohybu, stretávali sme sa ako
dobrí kamaráti a popri tom sme si aj zahrali futbal. Boli sme
výborná partia a vďaka tomu sme dokázali nadchnúť ľudí, aby
nám pomohli založiť telovýchovnú jednotu u nás. Pomáhali
s prácou, peniazmi a s organizáciou. Aj obci to pomohlo, už
sme neboli len tí, táčkari, už sme hrali futbal.
Dnes tu máme krásny športový areál, a to aj vďaka ľuďom
ako vy, ktorí stáli na začiatku.Kde ste brali potrebnú
energiu?
Boli sme mladí, veľmi sme chceli hrať a ľudia nám držali
palce a priložili ruku k dielu. Ihrisko, aby spĺňalo podmienky,
sme museli postaviť nanovo, na zelenej lúke. Každý robil, čo
mohol a vedel. Pamätám si, že som na novom ihrisku dal aj
prvý gól za Jabloňákov. Boli to krásne časy.
V čom bol športový život pred polstoročím ťažší a v čom
ľahší?
My sme dobre hrali, keď sme mali dobrý kolektív. Dnes
sa dobre hrá, keď je dosť peňazí na poplatky, udržiavanie
areálu, materiálové zabezpečenie, sponzori, funkcionári
a dobrovoľníci, ktorí pomáhajú. Za našich čias boli úspechy aj
neúspechy naše. Bolo to normálne, taký je život aj šport. Raz
je to lepšie a inokedy horšie. Dnes sa ľudia hlásia k úspechom,
neúspech nikto neberie.

19:00 hod Hodové posedenie s kapelou KTC / Športový
areál

PROGRAM:

Nedeľa 1. 9. 2013
11:00 hod Slávnostná hodová svätá omša /
Kostol Sv. Michala
16:30 hod Súťažný futbalový zápas Jablonové vs. PSC
Pezinok/ Športový areál

Sobota 31. 8. 2013
17:00 hod Obecný futbalový zápas Horný koniec vs. Dolný
koniec / Športový areál

Počas oboch víkendových dní budú v areáli kolotoče
a v nedeľu aj stánky s občerstvením.
- RED-

Jablonovské noviny v tejto podobe začali
vychádzať vlani v septembri, týmto vydaním teda
oslavujú svoje 1. narodeniny. Budeme radi každému
vášmu nápadu ako ich zlepšiť. Nápady a tipy na
rubriky, ktoré by vás zaujímali, posielajte na adresu
jablonovskenoviny@gmail.com, alebo ich môžete
priamo oznámiť členom redakčnej rady na Obecnom
úrade.
Napriek snahe Slovenskej pošty rozniesť noviny do
každého obývaného domu v našej obci sa k nám stále
dostáva spätná väzba, že poniektorí z vás noviny nedostávajú. Ak sa tak stane, pokojne sa v danom mesiaci
obráťte na pracovníkov pošty alebo na Obecný úrad.
Len ak dáte o sebe vedieť, dokážeme tento problém
riešiť.
-VAŠA REDAKCIA1

obecný úrad informuje

Župné voľby
2013

O dva mesiace, 9. novembra 2013, Slovensko čakajú voľby do
samospráv vyšších územných celkov, takzv. Župné voľby. Voliť sa
budú župani ôsmych samosprávnych krajov aj „župní“ poslanci.
Jablonové spadá do Bratislavskej župy, naši obyvatelia by sa
teda mali sústrediť na výber bratislavského župana a na výber
poslancov, ktorí by mali zastupovať naše záujmy. Do priameho
kontaktu so samosprávou nášho kraja prichádza najmä starosta obce.
Ako bratislavský župan ovplyvňuje život našej obce
konkrétne?
Vedie úrad, ktorý má priamy vplyv na sociálnu sféru,
stredné školstvo a najmä cestnú infraštruktúru a regionálnu
dopravu. BSK je vlastníkom Malackej nemocnice, ktorá je
základom zdravotnej starostlivosti v našom regióne. Preto
je dôležité ísť voliť a vybrať si župana, ktorý bude myslieť aj
na vidiek a jeho špecifické potreby a nielen na mestá, hoci v
mestách žije najviac obyvateľov nášho kraja.
Čo by ste pre budúce volebné obdobie očakávali od nového župana vy, ako starosta Jablonového?
V roku 2014 začne nové sedemročné obdobie čerpania
európskych fondov, pripravujú sa dosť zásadné zmeny.Rámcové veci sú dojednané s Európskou komisiou, ale veľa vecí
zostane na dohodách vo vnútri členských štátov,a teda bude
závisieť od dravosti nášho nového župana, aby pri jednaniach
s ostatnými slovenskými krajmi vybojoval pre náš kraj viac financií ako tomu bolo doteraz. Z tých praktických vecí by bolo
fajn, ak by si župan alebo županka našli čas na komunikáciu s
miestnymi samosprávami a občanmi. Napríklad body prerokovávané na krajskom zastupiteľstve by mohli byť v predstihu
konzultované s obcami a ich samosprávami, aby sa predišlo
konfliktom medzi krajom a obcami.
Odporúčali by steo byvateľom chodiť na predvolebné
mítingy s kandidátmi, považujete ich za užitočné?
Kandidáti na župana resp. županku, sú relatívne známe
osobnosti. Každý z kandidátov je iný,každý z nich zastáva iné
politické názory, niekedy je dobré vypočuť si aj politického
oponenta. I keď si myslím, že na regionálnej úrovni treba skôr
pozerať na človeka, ako na politickú ideológiu. Kampaň len
začína, kandidáti budú určite rôznymi formami informovať
voličov o svojich predstavách a plánoch vo funkcii župana.
Je na každom voličovi, či si ich chce aj osobne vypočuť, resp.
sa s nimi stretnúť.Ja osobne sa zameriam na praktické a
konštruktívne veci. Rôzne osobné invektívy, vystúpenia estrádneho typu, sú síce zaujímavé v kampani, ale po voľbách
treba tvrdo pracovať a praktické návrhy mi skôr ukážu, ktorý
z kandidátov má lepšiu predstavu o fungovaní kraja a jeho
úlohách.
- RED-

Kontrola vypúšťania žúmp
Obecný úrad vykonal dňa 8.8.2013 v čase 22:00
hod kontrolu vypúšťania žúmp do jablonovského potoka. Pri kontrole bolo zistené jedno porušenie zákazu
vypúšťania splaškových vôd do potoka, ktoré bude
riešené v správnom konaní. Na kontrolovanom úseku
boli preverované aj zariadenia na čerpanie vody pre účely
závlah. Upozorňujeme týmto občanov na prísny zákaz
vypúšťania splaškových vôd, ľudovo povedané žúmp,
v celej obci, a to najmä do potokov, prícestných
odvodňovacích kanálov a jarkov. Obec bude naďalej
vykonávať kontroly, či už náhodne alebo na základe

podnetov a zistené porušenia budú riešené v správnom
konaní priamo udelením pokuty, ktorá je minimálne 100
EUR, podľa závažnosti priestupku. Tu nie je priestor na
vyjednávanie. Ďalej upozorňujeme občanov, že potok nie
je smetisko, ani miesto kde sa môže sypať pokosená tráva
alebo iný odpad! Niektorí občania sa budú možno cítiť dotknutí vykonávanými kontrolami, tých poriadnych občanov
prosíme o toleranciu a trpezlivosť, ide nám o spoločnú vec
– čistotu potoka a životného prostredia.
- ONDREJ UHLIARIK, STAROSTA-

Letná fotosúťaž – môžete hlasovať
V predchádzajúcom čísle novín starosta obce vyhlásil
Letnú fotosúťaž, do ktorej mohol prispieť každý Jabloňák. Do
8. septembra je ešte možné posielať príspevky na emailovú
adresu starosta@obecjablonove.sk. O najlepšiu fotku leta
môžete v kategórii Letný život v Jablonovom a Letná príroda

v Jablonovom a jeho okolí hlasovať na webstránke obce od
9. do 13. septembra do 13:00 hod. Víťazi budú vyhlásení
v nasledujúcom čísle novín a získajú hodnotné vecné ceny
z fotografickej oblasti.
-ZF-

3 otázky na starostu
1. Ku koncu minulého školského roka to vyzeralo tak, že
počas letných prázdnin sa podarí vystavať v areáli školy
kontajnerovú telocvičňu – pohybové štúdium. Zámer sa
neuskutočnil. Aké boli príčiny odkladuvýstavby?
V zásade finančné.Do určitej miery sme počítali s financiami za predaj obecného pozemku v areáli bývalého JRD.
Nakoľko sa rokovania o vysporiadaní pozemku neskončili
v plánovanom termíne a debata o cene naďalej trvá, museli
sme investičný zámer odložiť. Do konca augusta sa majú
dotknutí podnikatelia vyjadriť k poslednej ponuke zo strany
obce. Verím, že nájdeme spoločnú reč a pohybové štúdio pre
školu a škôlku budeme môcť zrealizovať v dohľadnej dobe.
Rokujeme aj s bankou o možnosti financovania formou bankového úveru.
2. Popri štátnej ceste II/501 pretínajúcej našu obec boli
inštalované dva merače rýchlosti a takisto tri dopravné
zrkadlá, ktoré sprehľadňujú premávku na kritických
úsekoch. Ako sa tieto dopravné výdobytky osvedčili?
Nechystáte sa na inštaláciu ďalších zrkadiel?
Merače rýchlosti a zrkadlá boli inštalované v rámci projektu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Jablonovom, na ktorom sa podieľala Nadácia Allianz a spoločnosť
L-trans. Na prínos týchto prvkov sa treba opýtať občanov,
ja som presvedčený o dôležitosti tohto projektu. Plánujeme
pokračovať v tomto projekte a osadiť ďalšie prvky, na zákrute
pri Hostinci u Brestiča si musíme dať vyrobiť zrkadlo na mieru
pretože bežne dostupné zrkadlá nepokrývajú celý uhol zákru-

Sobotné trhy

ty. Toto miesto chceme doriešiť ako ďalšie v poradí. Všetko
bude závisieť od financií.
3. V aprílovom čísle novín Obecný úrad uverejnil
informáciu, že v obci budú osadené koše na psie exkrementy. Dosiaľ koše inštalované nie sú, zaujímalo by nás,
kde ich osadenie viazne?
Koše máme zakúpené, miesta kde majú byť osadené
sú predmetom projektu revitalizácie centra obce, na ktoré
momentálne prebieha verejné obstarávanie. Považujem
za zbytočné osadiť koše a následne pri prácach na revitalizácii ich zase demontovať,z môjho pohľadu je rozumnejšie
počkať a osadiť ich v rámci úprav verejných priestorov. Prosím
psičkárov ešte o trpezlivosť.
-RED-

Od 6. júla fungujú v našej obci malé Sobotné trhy, určené na predaj z dvora. Každú sobotu v skorých ranných hodinách v priestore
pred obchodom premenlivo viac či menej pestovateľov predáva svoje poľnohospodárske prebytky.
Nápad mal pomôcť šikovným záhradkárom z obce speňažiť prišli predávať pred obchodné stredisko: Aspoň zarobím na
svoje prebytky a súčasne aj tým, ktorí záhradky nemajú, aby planty a semienka na budúci rok. Je to skutočne tak, v dnešnej
sa dostali k čerstvej a kvalitnej miestnej zelenine a ovociu. dobe sa počíta každé euro a pokiaľ obec dáva túto možnosť,
Opýtali sme sa starostu, ako je s fungovaním trhov spokojný: prečo to nevyužiť!“ vyjadril sa Ondrej Uhliarik.
Ľudia všeobecne reagujú na predávaný tovar veľmi poz„Nechcem hovoriť za trhovníkov, ktorí mali odvahu prekonať
isté predsudky a ponúkli na predaj svoje nadbytky zo záhrady, itívne, ale bolo by príjemné, keby odvahu nabralo viac našich
ale myslím si, že predali väčšinu svojho tovaru. Momentálne obyvateľov. Keďže podobné trhy existujú v každej okolitej
sucho komplikuje a znižuje úrodu, ale verím, že na jeseň budú obci, je len na nás, či sa udržia aj v Jablonovom a budeme sa
zase plné trhové stoly, tak ako v júli. Netreba sa báť! Páčil sa môcť spoľahnúť na pravidelný sobotný prísun miestnych vita-TEXT: RED, FOTO: OUmi argument tých trhovníkov, ktorí nabrali odvahu a chuť a mínov.
2

základná škola informuje

Nový školský rok - praktické informácie
Slávnostné zahájenie sa v našom zariadení uskutoční
2. septembra o 8:00 hod. Do školy nastúpi 13 prvákov,
budú mať samostatnú triedu. Druháci takisto pokračujú samostatne, tento školský rok bude mať spojené vyučovanie
3. a 4. ročník.
Prvý školský deň trvá pre všetkých len hodinu, treba
si priniesť prezuvky s plnou pätou a dobrú náladu. Ale už
druhý deň sa naplno rozbehneme podľa rozvrhu, máme
desiatu, obed, školský klub detí a plno povinností. Písanky

netreba kupovať, zabezpečí ich škola, rodičia by mali školákom
zabezpečiť: farebnú sadu papierov, vodové farby, výkresy
(50ks), voskové pastelky, plastelínu, lepidlo, čierny tuš. Na
telesnú výchovu tričko, trenírky, ponožky, teplákovú súpravu
a tenisky. Z hygienických potrieb vreckovky a uteráčik. Všetky
tieto potrebnosti by si žiaci mali priniesť už v prvý týždeň.
Úsmev kupovať nemusíme, ale verím, že si ho každý po
slnečných prázdninách prinesie a vydrží mu na celý školský
rok.
-PAVOL ŠKODA, RIADITEĽ ZŠ-

Rozlúčka so štvrtákmi

S našou školou sa na konci minulého školského roka rozlúčilo 9 šikovných štvrtákov. Väčšina z nich bude navštevovať 5. ročník ZŠ
v Lozorne. V novom školskom roku im prajeme veľa úspechov.

Dramatický
krúžok – zápis

Vlaňajší jablonovskí štvrtáci (na fotke chýba Oliver Bilka), foto: K. Tyrpáková

Vlaňajší prvý rok svojho fungovania zavŕšil Školský dramatický krúžok autorskou hrou o tom, ako sa kedysi zjavili
v Jablonovom táčky. Keďže krúžok navštevovali aj žiaci
4. ročníka, ktorí pokračujú v štúdiu na iných ZŠ, „dramaťák“
bude v tomto školskom roku otvorený nielen pre žiakov
našej školy (ako to bolo vlani), ale aj pre tých, ktorý ju už
nenavštevujú (alebo ani nikdy nenavštevovali). Fungovať
bude ako cyklické hravé vyučovanie s týždennou periodicitou – každú stredu od 15:30 do 17:00 v sále KD. Prvá, zápisná
hodina bude 4.septembra 2013 v Rodinnom klube v budove
Kultúrneho domu. Krúžok nie je spoplatnený, teda je zadarmo. Podmienka je odhodlanie navštevovať ho pravidelne
a chuť tvoriť. Vítané sú všetky školopovinné deti.
- TEXT A FOTO: ZUZA FERENCZOVÁ, LEKTORKA DK-

ZO ŠKOLSKEJ KRONIKY

Začiatok školského roku 1934-35
„....Je prvý september 1934. Znovu sa otvárajú školské
brány slovenskej školy, školy slobodnej, ktorá je skutočným
„chrámom vzdelania“. Brány sa znovu otvárajú, aby škola
ďalej pokračovala vo svojej vznešenej vychovávateľskej
práci, ktorá povznáša a dieťa dôkladne pripravuje k budúcej
práci pre národ a štát. Naša škola vychováva ducha slobodného a chce vychovať budúceho občana k samostatnosti,
k vlastnému úsudku a chce ho naučiť vlastnými nohami

kráčať po tŕnistých cestách vlastného života. ... Keď pozeráme
na naše školstvo, s bôľom musíme skonštatovať, že nie je všetko
v takom stave, akoby sme si to my, povolaní vychovávatelia
a šíritelia kultúry a ľudskej osvety žiadali. Trebárs sme za
16 rokov nášho slobodného štátneho života vykonali ohromné
pokroky, najlepšie to cítime my, že máme veľké nedostatky
a často sa stretávame s úplným neporozumením našej ťažkej
práce. Dlho ešte potrvá, než sa škole a učiteľskej práci dostane

úplného ocenenia. Avšak v práci treba vytrvať a s láskou
pracovať v chráme vzdelania, aby sa aspoň budúce generácie dožili uznania a lepšieho života, lebo práca konaná
v najťažšej a najzávažnejšej chvíli pre národný život musí
byť ocenená aspoň v budúcnosti.“
-V ROKU 1934 ZAPÍSAL ŠTEFAN ŠULLO, KRONIKÁR-

obecný úrad informuje

Zápisnica z 19. Zasadnutia obecného zastupiteľstva jablonové,
konaného dňa 18.6.2013 O 18:00 hod, v zasadačke ocú (Výňatok)
Prítomní : Ing. Ondrej Uhliarik – starosta obce, Mgr. Ľuboš
Baník, Peter Hittman, Otto Jánoš, Ing. Ivan Mackových, Peter
Prokop, Sidónia Rusnáková, Juraj Sabač, PaedDr. Marián
Tóth – poslanci OZ / Ospravedlnený: Marián Kimlička – poslanec OZ
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, Ing. Ondrej
Uhliarik.
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení:
Uznesenie č. 72/04/07 - schválilo výpoveď z nájmu
bytového priestoru – Jablonové č. 203, podľa zmluvy
o nájme p. Ľubošovi Korychovi a manželke Eve – menovaní
sa vysťahovali a zostal dlh v sume 86.392,50 Sk; p. Korychová

podpísala splátkový kalendár, ktorý nedodržiavali - starosta
obce oznámil, že na základe exekučného príkazu vykonáva
súčasný zamestnávateľ p. Korycha zrážky zo mzdy, ktoré sú
zasielané na účet obce – neboli predložené nové informácie
- zostáva v platnosti.
Uznesenie č. 104/06//07 - ukladá starostovi obce
a účtovníčke OcÚ mesačne predkladať priebežné čerpanie
rozpočtu obce na rokovanie obecnej rady.
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

dokončenie článku na 6. strane
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Ako bolo na tábore
3. ročník Denného letného tábora sa uskutočnil od pondelka 29. júla do piatku 2. augusta. Na jeho organizácii sa okrem
Obecného úradu spolupodieľali aj aktivisti z Rodinného klubu
a pedagógovia zo ZŠ a MŠ Jablonové.
Tábor bol kapacitne viac ako naplnený, prihlásených bolo
42 detí. Deckám sa celý týždeň (bez nároku na honorár)
venoval tím desiatich ľudí, stravu zabezpečovala školská
jedáleň. Tábor bol vedený v indiánskom duchu, okrem pôvodných indiánskych zručností mali vedúci snahu viesť deti k úcte
a poznaniu života v okolitej prírode. K vrcholným zážitkom
patril aj lov pstruhov a jazda na koníkovi Nerovi, pri ktorej
sa deťom venovala rodina Horváthovcov. Mimoriadna vďaka
patrí Petrovi Orthovi, ktorý vo výletný deň všetkých doviedol na Hute – teda namiesto, kde bolo založené pôvodné
Jablonové. Zóna sa dnes nachádza vo vojenskom výcvikovom
priestore Turecký vrch, vďaka starostovi obce tam mal tábor
zabezpečený špeciálny prístup.
Na záver sa organizátori opýtali detí, aké zážitky v nich najviac zarezonovali. Ich farbisté odpovede vám táborové dianie
priblížia asi najpresnejšie:
- Najviac sa mi páčilo strieľanie z luku, oblievačka
a prespávačka (Martinka)
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- Páčilo sa mi, že sme hádzali oštepom (Alex)
- Páčili sa mi tu koníky ( Adam)
- Mne rybačka a výroba lukov (Matúš)
- Mne sa páčilo všetko (Šimon)
- Hádzanie oštepom, streľba z luku a obedy (Maťo)
- Mne sa páčilo, že nás navštívil Indián Winettou, že sme spievali a hrali sa rôzne hry (Vanesa)
- Jazda na koni, zajačiky, chytanie ráčikov, výroba tričiek, výroba náramkov a čeleniek, strieľanie z lukov, najsuperovejšie
bolo striekanie s vodou (Lucia)
- Na tomto tábore sa mi páčilo, že sme lovili bizóna (Ester)
- Strieľanie z luku ( Aďka a Miška)
- Jazdenie na koni (Lucka)
- Strieľanie šípov sa mi ľúbilo, keď sme boli na prechádzke, že
sme chytali ryby a jazdili na koníkovi, a keď sme sa prvý deň
striekali s fľašami, a keď sme sa hrali a aj škrečok sa mi ľúbil
(Maxim)
- Striekanie s vodou, jazda na koni a potom nič (Katka)
- Na tábore sa mi najviac páčilo strieľanie z luku ( Matej)
- Hľadanie pokladu a zmrzliny (Lukáš)
- Na tábore sa mi najviac páčilo skúšanie našej odvahy (Kaja)
- Jazdenie na koni a výlet (Sophia)

- Tábor bol skvelý, najviac sa mi páčilo, ako sme boli na koni
a snažilisme sa zžiť s prírodou (Júlia)
- Páči sa mi, že som sa na tábore naučila strieľať z luku (Jules)
- Najviac sa mi páčila lukostreľba (Laura)
- Na tábore sa mi páčilo, že som jazdil na koni, lovil som
pstruhy a tri som chytil (Filip)
- Jazda na koni, striekanie s vodou a kúpanie (Mel)
- Lovenie rýb a strieľanie z luku (Matej)
- Najviac zo všetkého sa mi páčilo prespanie vo veľkom stane
(Samuel)
- Najlepšie zo všetkého bolo strieľanie z luku (Paľko)
- Strieľanie šípov (Maroš)
- Mne sa páčil futbal a bubnovanie (Matej)
- Mne s páčilo všetko a že som sa naučila držať oštep
(Lucia)
- Mne sa páčilo, ako ste sa o nás starali a naučila som sa všetko
o Indiánoch (Iza)

-TEXT: ZF, FOTO: VERONIKA TAROVÁ-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Infocentrum pre seniorov

V mesiaci apríl 2013 vzniklo v Malackách Seniorské informačné centrum, ktorého výkonným riaditeľom je Miroslav Bertovič.
Centrum sídli na Bernolákovej ulici č. 1/A – Inkubátor v Malackách.
Svoju činnosť zameriava na aktivity na aktívnom starnutí,
na tvorbe medzigeneračného súžitia, na podporu spolupráce
obcí pri riešení spoločných tém a sú tu pre tých, ktorí ich budú
potrebovať. V súčasnosti sa Seniorské informačné centrum
intenzívne podieľa na prevencii kriminality páchanej na
starších spoluobčanoch, hlavne premietaním filmu „Šmejdi“,
spojeného s poradenskou prednáškou príslušníka odboru
kriminality MV SR. Premietanie už bolo vo viacerých obciach.
Je len na škodu našich dôchodcov, že vo veľmi malom počte

využili možnosť zúčastniť sa na takejto akcii v Lozorne. Centrum okrem iných aktivít pripravuje na tento rok okresnú
súťaž „Babička roka“, ďalej sa podieľa na zakladaní klubov
Jednoty dôchodcov Slovenska v obciach nášho okresu, na
príprave virtuálneho Folklórneho domu okresu Malacky
pre tradičné remeslá a výrobu, na predkladaní projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov. Bližšie informácie
o činnosti Seniorského informačného centra nájdete na
www.seniorimalacky.sk.
-EMÍLIA PROKOPOVÁ – PREDSEDNÍČKA ZO JDS-

JABLONOVÉ YOUNG

Superleto v mníchove
Celý rok sa všetci tešíme na leto. Listujeme v katalógoch
cestovných kancelárií a snívame o dovolenke na pláži
v päťhviezdičkovom hoteli. Nie som výnimkou. Ale nie je umenie byť v lete opálený. Takže ja som toto leto poňala trochu
inak. Rozhodla som sa nie pre raritu na pláži, ale veľkomesto,
ktoré ponúka viac možností ako len 40-stupňové horúčavy
strávené pri bazéne. A tak som 27.7. odišla do Mníchova.
Šesťhodinová cesta vlakom ma skoro zabila. No stálo to zato.
Mníchov je krásne mesto. A tým myslím doslova krásne, ba
priam dychvyrážajúce. Nachádzajú sa tu najlepšie univerzity Európy (píšem to zámerne, lebo september sa blíži a aj
Jabloňáci túžia po super výške), a to Technische Universität
München a Ludwig Maximilians Univeristy Munich. Ale to
zďaleka ani zďaleka nekončím. Na prechádzke po starom
meste Altstadt som sa cítila, akoby ma stroj času preniesol
do iného storočia.Milióny umelcov hrajúcich na husliach
iba tak na ulici, ma dojali k slzám. Katedrála Frauenkirchen,
námestie Marien platz a zámok Nymphenburg patria medzi

„must see“ pamiatky. Je to jednoducho pastva pre oči
a pohladia aj vašu dušu. A kostol Theresienkirche? Som
vďačná za pohľad na neuveriteľne zdobené stĺpy a krásne
maľby. Týmto sa moje potulky neskončili. Počas ranného behu
som objavila park Olympiapark, kde sa nachádza aj olympijský štadión. Poviem to takto: napriek tomu, že sa nachádza
neďaľeko centra, mala som dojem, akoby som sa prechádzala
po Jablonovských lúkach a lesoch. Jedným slovom, cez deň
je v Mníchove mnoho, čo treba vidieť. A noc v Mníchove je
pre mladých ako stvorená. Kluby a bary v hawaiskom štýle,
svetoví Djs a neskutočne priateľskí mladí Mníchovčania. Túto
dlhú dovolenku nikdy nebudem ľutovať. A myslím, že nikto
z vás by sa nesťažoval. Mníchov je jednoducho mesto, ktoré
má čo ponúknuť pre každého, kto ho poctí svojou návšetvou.
-So srdečným pozdravom priamo z Mníchova vaša
Jabloňáčka, Rachel-

SLUŽBY V JABLONOVOM

Starostlivosť
o záhrady

V minulom čísle novín sme vám priniesli prehľad o tom,
aké služby ponúkajú podnikatelia a živnostníci v areáli
bývalého Družstva. Teraz vám prinášame aj niekoľko kontaktov na ľudí, ochotných pomôcť s jesennými záhradnými
prácami v záhrade.
Milan Morávek – zakladanie a údržba trávnikov, strihanie
okrasných stromov a ovocných drevín, zakladanie kvetinových
záhonov, tel.: 0903 418 978
Milan Belzár – oranie veľkým traktorom, tel.: 0905 280 259
Dušan Jánoš – výsadba a strihanie stromov, číslo domu 240
(kontaktovať po 16:00 alebo cez víkendy)
Valerián Kaňka – starostlivosť o záhrady, strihanie stromov,
tel.: 0915 435 954
-ZF-

Ordinačné hodiny
lekárov

OBVODNÝ LEKÁR JABLONOVÉ
Mudr. Hasák / tel.: 034 -7787 132
Ordinácia Jablonové 		
PO 12:00 - 14:00
UT 7:30 - 11:00
STR neordinuje
ŠTV 7:30 - 11:00
PIA 12:00 – 14:00
OBVODNÝ LEKÁR LOZORNO
Mudr. Cikora / tel.: 02-659 68304
PO 8:00 - 13:00
UT 7:00 - 9:30
STR 12:00 - 17:00
ŠTV 7:00 - 12:00
PIA 7:00 - 12:30
DETSKÝ LEKÁR LOZORNO
Mudr. Sláviková / tel.: 02-659 68303
Ordinácia Lozorno/ Ordinácia Malacky
PO 8:00 - 11:00 / 12:00 - 16:00
UT 12:00 - 14:30 / 8:00 - 11:00
STR 8:00 - 11:00 / 12:30 - 16:30
ŠTV 13:00 - 16:00 / 8:00 – 12:00
PIA 13:00 - 15:30 / 8:00 – 12:00
OČNÁ AMBULANCIA LOZORNO
Mudr. Foltýnová – ordinácia presunutá do Malaciek
ZUBNÝ LEKÁR LOZORNO
Mudr. Kanasová / tel.: 02-659 68563
PO 8:00 - 14:30
UT 8:00 - 12:00
STR 10:00 - 16:30
ŠTV 8:00 - 12:00
PIA 8:00 - 12:00
INTERNÁ AMBULANCIA LOZORNO
Mudr. Kubička / tel: 02-643 60916
ŠTV: 7:30 - 17:00

Olympijský park v Mníchove, foto R.P.

LEKÁREŇ VERBENA LOZORNO
tel.: 02-659 68408
Po – PIA 8:00 – 13:00 a 14:00 – 16:00
5

ROZHOVOR

FK Jablonové oslavuje 60 rokov
dokončenie rozhovoru z 1. strany
Ako by sa podľa vás dala dnešná situácia s deťmi
a mládežou v FK zlepšiť?
Je to stále náročnejšie. Deti majú už iné lákadlá ako sme
mali my. Televíziu, počítače, internet. A keď nemajú oporu
v rodičoch, tak sa na ihrisko ani nedostanú. Tréneri musia
ovládať nielen taktiku hry, ale byť aj deťom vzorom, vedieť
komunikovať s nimi aj s rodičmi. Ja, keď som bol trénerom, tak
som chlapca postavil na zápas nielen keď mal výkon, ale som
kontroloval aj žiacku knižku, či má dobré známky.
Máte futbalovú spomienku, ktorá vás ešte aj po mnohých
rokoch pobaví?
Lozorňáci sa nám stále posmievali, cítili sa nadradení. Vždy
sa pousmejem, keď si spomeniem na zápas, v ktorom sme ich
prvýkrát porazili, ten pocit si nosím stále v sebe. A nezabudnem ako som v začiatkoch, pred každým zápasom, zobral
z domu kuchynské hodiny, dal dole malú ručičku a použili sme
ich ako časomieru. Po zápase sa vrátili na svoje miesto v našej
kuchyni.

Alojz Jánoš, prezývaný aj Vasek, má 78 rokov a je
spoluzakladateľ jablonovského organizovaného futbalu
a športovej kroniky o ňom. Do veku 31 rokov hral aktívne
za Jablonové, potom ešte 5 rokov za Patrónku v Bratislave.
Športoval do veku 63 rokov.
Ako si spomínate na začiatky nášho registrovaného futbalu?
Prvé dva roky sme hrávali ešte na starom ihrisku. Najprv
sme ho museli vyčistiť, pásavali sa tam kravy. Čiary sme robili
pilinami, a keď bola vysoká tráva, museli sme pokosiť. Lopta
sa nemohla stratiť, bola len jedna, potom by sme nemali s čím
hrať. Neboli tam šatne ani voda. Na prvé dresy nám požičala
aj moja stará mama. Potom som jej to musel aj vrátiť. Ale na
futbal sa chodila pozerať skoro celá dedina. A keď sme cestovali za súperom vonku, vždy sa v autobuse spievalo. Či sme
prehrali alebo vyhrali.
Podľa kroniky ste bol ale aktívny aj pri volejbale, aké
bolo naše volejbalové družstvo?
Volejbal sme hrali dvaroky krajskú súťaž, potom okresnú.
Mali sme výborný tím a súperov z Piešťan, Trenčína, Nového
Mesta, či Serede. Bohužiaľ sme sa dlhodobo neudržali
v súťaži. V družstve boli chlapi, čo hrávali aj futbal. Nedalo sa
to časovo stíhať. Dali sme prednosť futbalu. Ale aj na volejbal
sa ľudia chodili pozerať, hrali sme veľmi dobre. Okrem toho
som hrával aj divadlo. Vďaka nemu som sa zoznámil aj so svojou ženou, keď sme nacvičovali hru Ženský zákon.
Čo vám šport dal?
Kamarátov, dobre strávený čas a aj vďaka nemu som vychoval svojich synov. Pamätám si, ako sme chodili do telocvične
hrávať so synmi a s Ferkom Mackových. Šport mi pomáhal
v živote v ťažkých časoch. A láska k športu žije v mojej rodine
ďalej. Vnučka aktívne športuje tiež, krasokorčuluje za Slovan
a ja mám z nej veľkú radosť.
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Spomínate si na veselé príhody, či mimoriadne góly?
Boli, v Plaveckom Štvrtku som ako stredný obranca stop
volejom dal gól z polky ihriska. Brankár vybehol do šestnástky
a nestihol sa vrátiť. Na taký gól sa len tak ľahko nezabúda.
A kuriózna situácia vznikla raz aj na starom ihrisku na Nivách.
Súper položil nášho brankára a aj mňa. Boli sme bezmocní,
padnutí na zemi, lopta letela do našej brány. Ani neviem ako,
len som sa začal dvíhať, lopta mi narazila do zadku a odrazila
sa von z brány. Dobre sme sa na tom zasmiali.
Nevyzeráte na svoje roky a vyžaruje z vás optimizmus.
Ako sa vám darí udržiavať fit?
Stále niečo robím. Veľa času venujem svojej záhrade, je
veľká a vyžaduje moju starostlivosť. Už ako otec dvoch detí
som sa začal učiť nemčinu, lebo som ju potreboval v práci.
A doteraz sa viem dobre dohovoriť a to mi tiež otvára
možnosti na nové priateľstvá. Keď cestujem do zahraničia,
vďaka znalosti cudzieho jazyka sa len tak ľahko nestratím.
A keď sa už s niekým novým zoznámim, vždy skončíme pri
športe a hlavne pri futbale. Sledujem ho stále, aj keď ho už
hrávať nemôžem.

František Mackových, má 73 rokov a futbal začal hrávať
od pätnástich. Vo veku 16 a pol roka bol najmladším hráčom
na ihrisku. Futbal hrával nielen v Jablonovom, ale aj v Bratislave a dokonca aj za kovospracujúci podnik, v ktorom pracoval. A futbal si ho našiel aj na vojenčine. Bavilo ho vyhrávať
a dianie na športovej scéne sleduje aj dnes.
Podľa kroniky to vyzerá tak, že šport v obci bol
neoddeliteľnou súčasťou vášho života a vy zas naopak
neoddeliteľnou súčasťou športu u nás?
Keď som nehral, tak som bol vedúci mužstva alebo
funkcionárčil, alebo pomáhal pri budovaní nielen športového
areálu, ale aj v obci. Kde bolo treba. A bol som schopný
zabezpečiť materiálnu pomoc a nevyhýbal som sa ani fyzickej
práci. Keď som vedel veci urobiť, tak som pomohol. Aj tým, že
som poznal veľa ľudí, ktorí sa okolo športu točili, som dokázal
veľa vecí zabezpečiť a vybaviť.
Vy ste vraj šport organizovali aj na medzinárodnej
úrovni?
Vďaka športu som spoznal veľa zaujímavých ľudí. Organizoval aj stretnutia so športovými nadšencami z nemeckého
mestečka Schönbrunn. Stretávali sme sa nepretržite 25 rokov.
Keď som začal mať zdravotné problémy v roku 2000, spolupráca sa bohužiaľ prerušila a už sa neobnovila. Ale boli to krásne
niekoľkodňové stretnutia plné športu, muziky a zábavy.
Podarilo sa vám k futbalu pritiahnuť aj vašich synov?
Obidvaja, Ľubor aj Radoslav hrávali futbal v Jablonovom
i v Bratislave. Vnuk Adam hral za žiakov, ale pre nedostatok
hráčov v doraste skončil. Je mi to veľmi ľúto, ale dúfam, že
sa dorastenecký futbal vráti na náš štadión. Chcem sa toho
dožiť.
A ako hodnotítesúčasnúsituáciu jablonovského futbalu?
Myslím si, že je potrebné v prvom rade sa poďakovať

všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k tomu, aby futbal a šport boli v našej obci. Mali sme šťastie na starostov,
ktorí vždy šport podporovali. Šport ako taký sa však ocitol
na vedľajšej koľaji záujmov štátu. A bez finančnej podpory
od štátu a pravidiel, ktoré budú šport podporovať, sa ľudia
nebudú pri ňom stretávať a viesť svoje deti k láske a k radosti
z pohybu. A to by bola veľká škoda.
- TEXT A FOTO: JANA BARÁKOVÁ-

obecný úrad informuje

Zápisnica 19. zasadnutia
obecného zastupiteľstva
v jablonovom

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 – starosta obce oznámil, že
bol vypracovaný znalecký posudok a čaká sa na predloženie
zmluvy od ZSE - zostáva v platnosti.
Uznesenie č. 480/10/09 – ukladá starostovi obce vymáhať
pohľadávky (dane z nehnuteľností, poplatky za odpad
a pod.) exekúciou - bol predložený sumárny prehľad všetkých
miestnych daní (úhrady, nedoplatky); p. Fodorová na dotaz
Mgr. Baníka, ktoré právnické a fyzické osoby majú najväčšie
nedoplatky uviedla: Aldy, Modulo plus a Greenkett - zostáva
v platnosti.
Uznesenie č. 481/10/09 – ukladá starostovi obce
predkladať správu o pohľadávkach a ich vymáhaní – na
dnešnom zasadnutí bola predložená správa, v ktorej sa uvádza, že k 31.12.2012 boli nedoplatky na poplatkoch za komunálny odpad v sume 1.553,96 EUR, na dani z nehnuteľnosti sú
vykázané nedoplatky v sume 6.890,90 EUR.
Termín: štvrťročne (03, 06, 09, 12)
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 - požiadavka na
r. 2013 bola podaná v riadnom termíne – poslanci na návrh
starostu obce odporučili finančnej komisii, aby vypracovali
analýzu pre prípadné zriadenie obecného podniku na výstavbu kanalizácie - neboli predložené nové informácie - splnené
- priebežne predkladať informácie.
Uznesenie č. 588/04/10 – poveruje starostu obce na
vyriešenie neknihovaných parciel v intraviláne obce tak,
aby boli zapísané do vlastníctva obce – v štádiu riešenia –
pozemky v KÚ obce, ktorých vlastníkom je štát sme požiadali
previesť na obec- starosta obce oznámil, že bola podaná
žiadosť na správu katastra Malacky - 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);
starosta obce oznámil, že je pripravený zoznam pre ROEP,
riešenie parcelácie a pripravuje sa schôdza vlastníkov - zostáva v platnosti.
Uznesenie č. 61/03/11 - schválilo predaj obecného
pozemku p. Skalickému (podľa znaleckého posudku je cena
1 m2/13,80 EUR, menovaný cenu akceptoval, ale žiadal
o splátkový kalendár) a poverilo starostu obce uviesť v kúpno-predajnej zmluve klauzulu, že do 1 roka musí zaplatiť za
dokončenie článku na 7. strane
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pozemok a následne sa vykoná prevod pozemku – starosta
obce zaslal menovanému poslednú výzvu, na ktorú menovaný nereagoval, preto poslanci považujú uznesenie zo strany
obce za splnené.
Uznesenie č. 190/03/12 – ukladá starostovi obce rokovať
s p. Antolíkom o náhradnej výsadbe stromov – starosta obce
oznámil, že 2 stromy boli vyrezané a p. Antolík zaplatí časť
výsadby nových stromov – neboli uvedené nové informácie
- zostáva v platnosti.
Uznesenie č. 271/12/12 – poveruje komisiu výstavby,
dopravy a životného prostredia prešetriť a predložiť návrh
riešenia žiadosti p. Otílie Foltýnovej, Jablonové 33 a Juliany
Chrupkovej, Jablonové 160 o vysporiadanie pozemku parc.
č. 556 kat. ú. Jablonové starosta obce oznámil, že t.č. pozemky neodkúpime
z dôvodov: a) nedostatok finančných prostriedkov, b) možný
precedens pre väčšinu ostatných komunikácií, ktoré obec
dlhodobo užíva; na základe konzultácie s právničkou sa
v budúcnosti musia riešiť vzťahy s vlastníkmi, t.č. neaktuálne
– splnené.
Uznesenie č. 295/02/13 - poveruje komisiu finančnú
a investičnú zabezpečením ďalších dvoch ponúk na prefinancovanie projektov za MAS Podhoran - starosta obce oznámil,
že boli predložené ponuky od bánk – PRIMA, VUB, ČSOB –
splnené.
Uznesenie č. 297/02/13 - poveruje starostu obce
vypísaním výberového konania na osobu spôsobilú na verejné
obstarávanie a vypísaním výberového konania na stavebný
dozor pre projekt „Revitalizácia centra obce Jablonové“ – starosta obce predložil zápisnicu z výberového konania – vybraná spoločnosť EURO Tender, s.r.o – splnené.
Uznesenie č. 311/04/13 - poveruje starostu obce
predložiť obecnej rade cenové ponuky na opravu miestnych
komunikácií – termín do 30.06.2013.
Uznesenie č. 315/04/13 - poveruje starostu obce, komisiu
výstavby, dopravy a životného prostredia, komisiu finančnú
a investičnú prípravou a realizáciou výberového konania pre
projekt „Školská telocvičňa – pohybové štúdio“ v sume cca
42.000,00 EUR – zostáva v platnosti.
Uznesenie č. 318/04/13 - poveruje starostu obce prešetriť
podmienečné vydanie stavebného povolenia – starosta obce
oznámil, že architekt v stanovisku uviedol, že ak ide o zahustenie výstavby môže sa vydať stavebné povolenie – splnené.
Odpovede na interpelácie z posledného OZ
- oprava výtlkov - v riešení
- poplatky za odpad – konzultuje sa s prokurátorom
Hlasovanie: 8/0/0
K bodu 5.: Interpelácia poslancov
Starosta obce vyzval poslancov, aby predniesli pripomienky a návrhy.
Mgr. Baník navrhol, aby sa v obecných novinách zverejnil
zámer zvýšenia poplatkov majiteľom nehnuteľností, ktorí
nemajú trvalý pobyt v obci. Upozornil, že miestna komunikácia pri pošte a na horný koniec obce je rozbitá a predniesol
ponuku výpomoci p. Petra Klamu pri realizácii opravy. Ďalej
predložil žiadosť občanov o informáciu, či sa bude budovať
golfový areál v katastri obce.
Paedr. Tóth predložil žiadosť o montáž 2 basketbalových
košov na multifunkčnom ihrisku v športovom areáli.
Ing. Mackových navrhol, aby sa zo športového areálu
odstránil predajný stánok.
p. Hittman sa pýtal, akú majú náplň práce údržbári OcÚ, či
majú zamestnanci v pracovnej náplni kosenie trávy po obci.
p. Sabač navrhol, aby sa vypracoval zoznam, podľa ktorého
sa bude kontrolovať vývoz odpadu – fekálií.
Starosta obce oznámil, že pripomienky, podnety a návrhy
poslancov prešetrí a na nasledujúcom OZ na interpelácie
odpovie.
OZ uznesením č. 330/06/13 berie na vedomie interpelácie
poslancov a pripomienky občanov.
Výber zo zápisnice urobila redakcia, celú zápisnicu si
môžete stiahnuť na webstránke obce. Obecný úrad pozýva
občanov na ďalšie rokovanie OZ, ktoré sa skutoční 17. septembra 2013 o 18:00, v rokovacej sále OcÚ.
- RED-

ŠPORT

Fk jablonové pred novou sezónou
Po úspešnej sezóne 2012/2013 sme odohrali prípravný
zápas na sviatok Pomoravia proti FC Rohožník, v ktorom sme
zvíťazili 3:2 a počas takmer mesačnej prestávky nás čakalo
veľa funkcionárskej práce, pretože bol značný záujem o našich
hráčov od mužstiev z vyšších súťaží.
Prípravu na novú sezónu 2013/2014 sme odštartovali
16. júla a naša mesačná príprava sa odzrkadlí už čoskoro,
keď prvý majstrovský zápas odohráme na domácom ihrisku
v nedeľu 18.augusta proti mužstvu z Jakubova.
V kádri nastali viaceré zmeny. Hosťovania ukončili Stanislav Lazar, Richard Peschl, Martin Remža (všetci Lozorno),
Jozef Grujbár (Záhorská Ves) a na hosťovanie do Lozorna
sme uvoľnili Róberta Kuklovského. Novými hráčmi v kádri
sú: brankár Martin Lenner (Stupava), obrancovia Martin
Čermák (Rakúsko), Miroslav Ščepka (Rohožník), stredopoliar
Marek Hudy (Rohožník), útočník Tomáš Andrisek (Plavecké
Podhradie) a do A - mužstva z dorastu prešli naši odchovanci
Jozef Orth, Tomáš Prokop a Tomáš Masarovič.
V príprave sme odohrali nasledovné zápasy:
Turnaj v Záhorskej Vsi:
Jablonové - Suchohrad 3:2
Jablonové – Vysoká pri Morave 1:1 na pokutové kopy 3:4

Jablonové – Vysoká pri Morave 10:3
Jablonové – Rohožník 0:9
Jablonové – Ekonóm Bratislava 3:2
Jablonové – Záhorská Ves 11:0
Ambícií do novej sezóny je viac. V prvom rade prilákať
predvedenou hrou a výsledkami našich fanúšikov nielen
na domáce zápasy, zapracovať mladých chlapcov do tímu
a samozrejme po treťom mieste v poslednom ročníku
nemôžeme mať iný cieľ ako toto umiestnenie ešte vylepšiť.
K tomu budeme potrebovať podporu a povzbudzovanie našich
fanúšikov, čím ich pozývam na všetky naše zápasy.
-MARIAN TÓTH, TRÉNER FK JABLONOVÉ-

Beach volejbal - jablonové open 2013

V horúcu júlovú sobotu 27.7. Obecný úrad Jablonové usporiadal 2. ročník beach volejbalového turnaja Jablonové open 2013.

Zúčastnilo sa ho 8 tímov, pravidlom bolo, aby v každom
trojčlennom zoskupení bola aspoň jedna žena. Vlaňajší víťazi z
Malaciek prvenstvo obhájiť neprišli, drvivá väčšina účastníkov
bola z Jablonového.Oproti minulému ročníku úroveň narástla,
na hráčoch bolo vidieť, že intenzívne využívajú pieskovú
plochu v športovom areáli.Tímy boli rozdelené do dvoch skupín a v prvom kole odohrali vzájomné zápasy na dva víťazné
sety o prvé a druhé miesto v skupine. Do finále sa dostali Jurovci a Obecný úrad, o tretie miesto hrali Laki Team a Jardovci.
Najvzrušujúcejším zápasom turnaja bol súboj o zlato, Jurovci
a Obecný úrad zahrali veľmi kultivovaný volejbal na vysokej
úrovni. Všetky tímy dostali na záver ocenenie za snahu a

výsledky, do 4.miesta to bola cena útechy vo forme kartónu
piva a tímy na stupňoch víťazov boli ovenčené medailami
a získali aj novú volejbalovú loptu.
Výsledky Jablonové open 2012:
1. miesto: Tím Jurovci v zložení: Jana Baráková, Imrich Barák,
Juraj Antal
2. miesto: Tím Obecný úrad v zložení: IvanaBaráková, Ondrej
Uhliarik, Juraj Uhliarik
3. miesto: Laki Team v zložení: Zuzana Lakiová, Pavol Laki, Roman Červenka
4. miesto: Tím Jardovci v zložení: Jarka Novacká, Jardo Novacký, Elena Krížová
- ZF-

Fs jabúčko - zápis Šport v sále
Huráá! Deti Detského folklórneho súboru JABÚČKO, znovu
sa stretávame dňa 3. septembra 2013 (utorok) o 18:00 h
v sále Kultúrneho domu. Keďže v našej obci je mnoho mladých
rodín so školáčikmi, ktorí by chceli rozvíjať svoje pohybové
a tanečné nadanie, radi ich spoznáme, a pretosa príďte
pozrieť aj s maminou, alebo s ocinom na náš tréning. V tomto
roku máme naplánované nové tanečné vystúpenia aj mimo
našej obce.Naším cieľom je vytvorenie hudobnej folklórnej
skupiny, ktorá by značne profesionalizovala naše vystúpenia. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese
antolikovam@azet.sk, alebo na telefónnom čísle 0905
478590. Tešíme sa na vás.
-VEDENIE SÚBORU-

kultúrneho domu
V mesiaci september sa v sále Kultúrneho domu rozbiehajú
tieto pravidelné športové aktivity:
NINJUTSU (pre deti) - každý pondelok o 16:00 a každú stredu
o 17:00,
CHI-KUNG (pre dospelých) - každý pondelok o 18:00,
ZUMBA - každý štvrtok o 18:30,
CVIČENIE PRE SENIOROV - každý utorok o 19:00,
STOLNÝ TENIS - stoly budú k dispozícii v sále KD, vstup je
možný mimo času ostatných športových aktivít.
-OcÚ-
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