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ROZHOVOR

Teraz sme už všetci jabloňáci

Pani Milka Prokopová desaťročia patrí medzi najznámejšie postavy našej obce. V minulom roku si odkrútila posledný, 43. rok
za administratívnym stolom na obecnom úrade. Vedie Jednotu dôchodcov a v minuloročnej ankete Osobnosť roka jej spoluobčania
odovzdali najviac hlasov. Pani Milka je rodená Jabloňáčka a pozná obec predovšetkým cez starosti i radosti jej obyvateľov. Toto je
kombinácia ako stvorená na rozhovor o minulosti, súčasnosti aj o budúcnosti našej dediny.
Pristavme sa pri etape vášho života, ktorú ste strávili ako
zamestnanec obecného úradu.
Po ukončení ekonomickej školy som pracovala na Okresnom
národnom výbore Bratislava – vidiek na oddelení rozpočtov.
V Jablonovom sa uvoľnilo miesto účtovníčky. Vtedy som robila
v obci už aj poslankyňu, takže táto problematika mi bola veľmi
blízka. Na Obecnom úrade som pracovala od 1. júla 1970. S drobnou prestávkou na materskú dovolenku to bolo 43 rokov.
Ako si spomínate na začiatky v tejto práci?
Začiatky boli trochu ťažké. Bola to práca s ľuďmi. S ľuďmi,

s ktorými som roky žila a dobre som ich poznala. Troška mi trvalo,
kým som si na to zvykla. Keď som tu bola dlhšie, ľudia sa mi
zdôverili aj s takými vecami, ktoré by možno inému nepovedali.
Niekedy som im veľmi chcela pomôcť, ale nemohla som, lebo
zákon ma nepustil. No pochopila som, že niekedy pomohlo, keď
ich človek aspoň vypočul, prejavil trochu pochopenia pre ich
problémy a poradil im.
pokračovanie rozhovoru na 8. strane

Pani Milku Prokopovú strieda na Obecnom úrade Lenka Matejková

opýtali sme sa za vás

Výrub drevín pri diaľnici d2

Motoristi si už určite všimli, že v poslednom období prebieha masívny výrub drevín pri diaľnici D2 v úseku Lozorno – Bratislava. Nápadné je, že v tomto prípade sa stromy a kry popri diaľnici z oboch strán nielen prerieďujú, ako je zvykom pri sezónnej
údržbe, ale vyrubujú sa úplne. Opýtali sme sa preto hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti, pána Marcela Jánošíka, z akého dôvodu
odstraňovanie porastu prebieha.
„Výrub drevín na telese diaľnice D2 v úseku Lozorno –
Bratislava obojstranne je na základe rozhodnutia MDVRR SR
z dôvodu vybudovania nového oplotenia diaľnice v uvedenom
úseku, “ odpovedal M. Jánošík. Ako sme sa dozvedeli, uvedený
úsek je nebezpečný z hľadiska častých stretov so zverou a oplotenie sa teda realizuje najmä kvôli snahe znížiť počet takto
spôsobených dopravných nehôd. Keďže stromy a kríky rastúce
popri diaľnici slúžia aj ako slnolamy, opýtali sme sa aj, či
nebolo možné stavať oplotenie za existujúcou výsadbou. „Oplotenie sa stavia na hranici pozemku NDS. Nakoľko sa dreviny
nachádzajú v línii budúceho oplotenia, bol výrub z dôvodu
jeho vybudovania nevyhnutný,“ vysvetlil hovorca Národnej
diaľničnej spoločnosti. Bezpečnostná bariéra by mala byť hotová v tomto roku a nadviaže tak na oplotenie realizované na
priľahlých úsekoch tejto diaľnice.
Podľa štatistických údajov uvedených na stránke www.
horár.sk, dochádza na slovenských cestách ročne v priemere
k viac ako 10.000 zrážkam motorových vozidiel a zveri.

Najnebezpečnejšie sú zrážky s vysokou zverou a diviakom
a s plotom či bez neho, vo večerných hodinách je nutné sledovať
krajnicu vozovky a šoférovať so zvýšenou opatrnosťou.
- ZF-

Milí Jabloňáci,
starý rok 2013, je už len spomienkou. Väčšinu
plánov, ktoré sme si dávali na jeho začiatku, sa nám
podarilo naplniť. V rámci našich finančných možností
sa nám podarilo opraviť najhoršie časti obecných ciest.
Dostavba bezbariérového úradu bola ukončená len pred
nedávnom. V rámci projektov Programu rozvoja vidieka
a občianskeho združenia MAS Podhoran, sme ďalej vybudovali moderné fitness športovisko v športovom
areáli a časť cesty pri obecnom úrade. V oblasti kultúry
a spoločenských aktivít sa nám podarilo udržať stabilné vydávanie našich Jablonovských novín, ktorých
obsahovú kvalitu nám závidia okolité obce. Postupne
zvyšujeme počet a kvalitu kultúrno-spoločenských
akcií, ktoré obohacujú náš voľný čas, mimochodom
bolo ich cez dvadsať. Chcel by som sa ešte raz úprimne
poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou, svojou
prácou, snahou a ochotou v uplynulom roku prispeli
k rozvoju a zveľadeniu našej obce. Ďakujem členom
všetkých spoločenských organizácií v obci, súkromným
organizáciám, a najmä jednotlivcom, ktorí dennodenne
dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný a dúfam, že zachovajú priazeň našej obci aj napriek tomu, že
niektorým som nestihol poďakovať osobne a adresne.
Čo nás čaká v roku 2014? Máme naplánované nie
malé investičné zámery. V jarných mesiacoch chceme
skolaudovať bezbariérovú prístavbu obecného úradu,
a sprístupniť ju občanom, aby si aj menej mobilní
občania mohli osobne riešiť svoje životné situácie,
a tým plnohodnotne uplatňovať svoje práva. Ďalším
projektom, ktorý už máme schválený na príslušnom
ministerstve je rekonštrukcia priestoru okolo obecného
úradu a kultúrneho domu. Tieto dve veľké investičné
akcie sú financované z Európskych fondov. Do septembra
by sme chceli zrealizovať aj výstavbu školskej telocvične,
aby sme skvalitnili vyučovací proces v našich školských
zariadeniach. Stálou prioritou je verejná kanalizácia,
ktorej financovanie je pre našu obec možné jedine
z Environmentálneho fondu, na ktorom máme podanú
žiadosť o financovanie časti kanalizačnej stoky a stavebnej časti čistiarne odpadových vôd. Radi by sme upravili
dvor v klube dôchodcov a doplnili niektoré chodníky
pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Toto sú hlavné priority obce pre rok 2014 a blízku budúcnosť. Samozrejme
okrem týchto akcií budeme robiť i ďalšie činnosti, ktoré si
vyžiadajú bežné potreby obce a jej občanov.
Rok 2014 bude náročný aj na občiansku trpezlivosť
a zodpovednosť. Až tri krát budeme mať možnosť
pristúpiť k volebným urnám. Možno sa to zdá veľa, ale
časovo je to pár desiatok minút, ktoré ovplyvnia náš
život na ďalšie roky, či už na úrovni európskej, ktorá čoraz
viac zasahuje do nášho bežného života, ale aj na úrovni
národnej či obecnej.
Nech nám už nový rok pripraví akékoľvek situácie,
dôležité bude nevzdávať sa a riešiť ich svedomite, a ak
to bude treba aj spoločnými silami. Je zbytočné míňať
životnú energiu na spory a hádky, lepšie je hľadať
konštruktívne riešenia a vzájomne si pomáhať , lebo len
to je jediná cesta ako bude naša obec napredovať.
- ONDREJ UHLIARIK, STAROSTA1

obecný úrad informuje

Rozpočet

obce na rok 2014

Rozpočet obce je základným vodítkom prevádzky a investícií v obci. Naše obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2014 na svojom poslednom zasadnutí v starom roku dňa 9.12.2013, a tým
nastavilo základný finančný rámec pre jednotlivé kapitoly a zložky obce.
Rozpočet obce na rok 2014
1.

Bežné príjmy

657.499 €

2.

Kapitálové príjmy

145.200 €

3.

Finančné operácie

4.800 €

Príjmy spolu

807.499 €

1.

Bežné výdavky

657.499 €

z toho oblasť:

2.

Administratíva a správa obce

194.429 €

Školstvo a školské zariadenia

199.582 €

Základná umelecká škola

97.145 €

Služby – obecné zariadenia

9.043 €

Verejné osvetlenie

10.570 €

Odpadové hospodárstvo

34.300 €

Transfery

76.600 €

Kultúra a šport

14.875 €

Verejná zeleň

4.510 €

Sociálne služby a iné služby občanom

16.445 €

Finančné operácie
z toho:
Splatenie úveru

150.000 €

Výdavky spolu

807.499 €

Ako

Najväčšiu časť príjmov bežného rozpočtu tvorí výnos
dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane) vo výške
355 .943,00 €, ktorá je poukazovaná obci zo štátneho rozpočtu
na základe celoštátneho výberu daní, ďalšiu časť tvoria miestne
dane vo výške 55.740,00 €, poplatky za odpad 34.000,00 €,
príjmy z prenájmu a podnikania 11 149,00 €, administratívne
poplatky a iné poplatky 27.014 €, iné nedaňové príjmy
19 000,00 € a účelovo viazané transfery a granty 154.653,00 €.
Kapitálové príjmy a finančné operácie vo výške 150.000,00
€ predstavujú rôzne dotácie a prídely z rezervného fondu na
investičné akcie, hlavne ako povinné spoluúčasti napr. pri
dostavbe prístavby bezbariérového úradu, plánovanej revitalizácie okolia kultúrneho domu a pod.
Bežné výdavkové položky sú rozdelené na jednotlivé logické oblasti. Treba ich však chápať ako komplex výdavkov na
energie, prevádzkové náklady, mzdy, odvody a iné poplatky,
ktoré sú účelovo viazané k danej oblasti.
Podrobný rozpis položiek rozpočtu je verejne prístupný na
obecnom úrade a aj prostredníctvom svojich poslancov môžu
občania nahliadnuť do jednotlivých oblastí.
Vo výdavkovej časti “finančné operácie” je veľkou položkou
vrátenie prekleňovacieho úveru, ktorý sme použili na prefinancovanie projektov, ktoré sme realizovali v roku 2013
a bolo ich potrebné najprv dodávateľom vyplatiť. Oprávnené
výdavky nám budú refundované až po kontrole príslušnými
orgánmi. Vzhľadom na dĺžku kontrol projektov financovaných
z fondov EÚ, bol tento úver potrebný, inak by sme neboli schopní prefinancovať väčšie projekty.
V skratke sa dá povedať, že sme nastavili rozpočet ako vyrovnaný a budeme sa snažiť naďalej zodpovedne pristupovať
k financiám, aby sme ho aj vyrovnaný udržali.
-ONDERJ UHLIARIK, STAROSTA-

s cenou za komunálny odpad v roku 2014?

Vážení spoluobčania, viacerí z Vás mi kladiete otázku ako to vlastne bude s cenou za vývoz komunálneho odpadu v tomto roku, bude sa zvyšovať alebo nie? V nasledujúcom príspevku sa Vám
pokúsim ozrejmiť zámer a problematiku cenotvorby odpadov schválenú obecným zastupiteľstvom (OZ) .
Nakoľko Jablonové je malá obec, jej možnosť príjmov tak
ako u väčšiny menších obcí je limitovaná. Obec nedisponuje
príjmami z daní nehnuteľností, z priemyselných parkov,
z podnikateľských aktivít, ani z dividend podnikov kontrolovaných obcou, výraznejšími príjmami z nájomného, reklamy
a podobne. Hlavným zdrojov príjmovej časti rozpočtu obce je
príjem z podielových daní, teda peňazí, ktoré dostáva obec
od štátu na každého občana s trvalým pobytom v obci. Výška
podielových daní v roku 2013 predstavovala 162 tis. EUR, čo
tvorí takmer 29% bežných rozpočtovaných príjmov obce.
Častou otázkou mnohých obyvateľov k fungovaniu obce je,
prečo nefunguje to či ono, prečo obec nezabezpečí ....,prečo
v obci nemáme.... atď. Spoločným menovateľom týchto často
krát oprávnených pripomienok je nedostatok financií.
Obecné zastupiteľstvo v súčinnosti so starostom sa trvalo
snaží túto nelichotivú situáciu riešiť, či už znižovaním výdavkov (ztransparentnili sme výberové konania pred realizáciou projektov, pri obstarávaní nákupov tovarov a služieb,
podarilo sa znížiť výdavky na energie a pod.), na príjmovej
stránke sa podarilo získať finančné prostriedky z grantov,
zlepšiť výber miestnych daní, pri predaji nepotrebného majetku obce sa snažíme realizovať obozretnú cenovú politiku
v prospech obce a pod.
Vzhľadom na financovanie originálnych ako i prenesených kompetencií výkonu štátnej správy (zdroje zo
štátu na realizovanie tejto funkcie sú nedostatočné)
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v kontexte s plnením základných úloh ako aj s investičným
apetítom obce sa javia tieto opatrenia stále nedostatočné.
Z uvedeného dôvodu OZ hľadalo spôsoby zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu obce prostredníctvom navýšenia
príjmu z podielových daní. Jednou z foriem na dosiahnutie
tohto zámeru bolo aj poskytnutie príspevku na ochranu
a zveľaďovanie životného prostredia pre občanov s trvalým
pobytom v Jablonovom, resp. inak povedané ponúknuť
čerpanie tohto príspevku aj občanom bez trvalého pobytu
v našej obci za podmienky, že sa prihlásia k trvalému pobytu.
OZ na svojom zasadnutí dňa 9.12.2013, schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN ) č.5/2013 o miestnych poplatkoch
za komunálne odpady. Je pravdou, že ceny za likvidáciu
a vývoz komunálneho odpadu sú výrazne vyššie v porovnaní
s rokom 2013.
Nadväzne na vyššie uvedený zámer, OZ na tom
istom zasadnutí schválilo uznesenie č. 371/12/13,
podľa ktorého má občan s trvalým pobytom v obci
Jablonové, ktorý má zároveň zaplatený poplatok za
komunálny odpad, nárok na príspevok na ochranu
a zveľaďovanie životného prostredia v obci a na úhradu
nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi vo výške rovnajúcej sa 50% zo sumy poplatku
za komunálny odpad vyrúbeného rozhodnutím
obce. Príspevok bude poskytovaný ročne pri úhrade

1. splátky poplatku za komunálny odpad v príslušnom
kalendárnom roku.
Z uvedeného vyplýva, že výsledná cena za odvoz
komunálneho odpadu pre občanov s trvalým pobytom v našej obci zostane nezmenená, čo značí, že
väčšiny obyvateľov sa predmetná úprava nedotkne,
resp. príde len k miernemu navýšeniu (cca o 4,5%)
v porov-naní s rokom 2013, a to z dôvodu navýšenia
ceny so strany dodávateľa (TEKOS).
Podľa aktuálnych údajov žije v našej obci 1217 obyvateľov
s trvalým pobytom a odhadujeme, že 220 obyvateľov je bez
trvalého pobytu (z toho 70 s prechodným pobytom).
V ideálnom prípade, ak by sa všetci naši spoluobčania bez
trvalého pobytu prihlásili na trvalý pobyt, prišlo by v budúcnosti k navýšeniu príjmovej stránky rozpočtu obce z titulu
nárastu podielových daní o 20% (čo zodpovedá sume cca 33
tis. €), čo predstavuje takmer 6 % bežných rozpočtovaných
príjmov.
Zámerom OZ pri schvaľovaní VZM teda nebolo nijakým
spôsobom znevýhodniť občanov bez trvalého pobytu, ale
naopak, pozitívne motivovať týchto občanov k prihláseniu sa
k trvalému pobytu (poskytnúť príspevok aj im) a prostredníctvom takto získaných prostriedkov z podielových daní zlepšiť
príjmovú stránku obecného rozpočtu a ich hospodárnym
použitím napomôcť zlepšiť kvalitu života v našej obci.
- IVAN MACKOVÝCH, POSLANEC OZ-

obecný úrad informuje

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2014 (podľa vzn 5/2013)
Poplatok je určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
Objem nádoby v litroch

Sadzba za jeden
kilogram odpadu

Frekvencia vývozu
nádoby za rok

Poplatok za rok /Eur

120

0,03846

13

60

120

0,03205

26

100

240

0,03205

13

100

240

0,02884

26

180

1100

0,05594

13

800

1100

0,02797

26

800

1 vrece

3,50

INÉ POPLATKY
Sadzby pre výpočet dane z nehnuteľností a poplatok
za psa ostávajú také isté ako v roku 2013 ( VZN č. 5/2012 ).
Zmena nastala v úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou, napríklad: overenie podpisu mimo úradných hodín a po pracovnej dobe je za príplatok 1,50 eur, prezentácia výrobkov, kar, celodenný predaj v kultúrnom dome
je za poplatok 50,00 eur, prenájom Domu smútku - pohreb
a chladiace zariadenie je za poplatok vo výške 30,00 eur (VZN
č. 4/2013). Súvisiace VZN si občania môžu prezrieť na webstránke obce alebo v tlačenej forme na Obecnom úrade.
-OCÚ-

Uznesenia

z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva jablonové,
konaného dňa 09.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 360/12/13 – program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 362/12/13 – overovateľov zápisnice p. Mgr.
Ľuboša Baníka, Ing. Ivana Mackových. 			
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal: 0
Uznesenie č. 363/12/13– návrhovú komisiu v zložení p. Peter
Hittman, PaedDr. Marián Tóth.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 364/12/13 – znenie zápisnice z 20. zasadnutia
OZ dňa 16.09.2013.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 365/12/13 – 2. zmenu rozpočtu obce na rok
2013.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 366/12/13 – všeobecné záväzné nariadenie
obce Jablonové č. 6/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Jablonové.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 367/12/13 – všeobecné záväzné nariadenie
obce Jablonové č. 7/2013 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.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 368/12/13 – všeobecné záväzné nariadenie
obce Jablonové č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym a drobným
stavebným odpadom a biologicky rozložiteľným odpadom na
území obce Jablonové.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 369/12/13 – všeobecné záväzné nariadenie
obce Jablonové č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2014 s
pripomienkami .			
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 371/12/13 – príspevok občanom na ochranu
a na zveľaďovanie životného prostredia v obci a na úhradu
nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi. Príspevok sa bude poskytovať
z rozpočtu obce Jablonové vo výške 50 % zo sumy poplatku za
komunálny odpad, vyrúbeného rozhodnutím obce Jablonové
príslušnému poplatníkovi s trvalým pobytom v obci Jablonové.
Na príspevok má nárok občan, ktorý spĺňa nasledujúce
podmienky:
a) má evidovaný v obci Jablonové trvalý pobyt,

b) je poplatníkom poplatku za komunálny odpad.
Príspevok sa bude poskytovať občanom s trvalým pobytom v obci
na účel ochrany a zveľaďovania životného prostredia a na úhradu
nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi, raz ročne pri úhrade prvej
splátky poplatku za komunálny odpad v príslušnom kalendárnom
roku.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 373/12/13 – všeobecne záväzné nariadenie
obce Jablonové č 4/2013 o úhradách za poskytované služby a
úkony vykonávané obcou Jablonové.			
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 1 (Prokop)
Uznesenie č. 374/12/13 – zostavenie a predkladanie rozpočtu
bez programovej štruktúry.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 375/12/13 – rozpočet obce Jablonové na rok
2014 .
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 377/12/13 – kúpu nehnuteľnosti vedenej na LV
č. 2843 ako parcela registra “E“ – parc.č. 581, záhrady o výmere
53 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 1,00 EUR, slovom jedno euro
od predávajúceho pani Ľubice Gánoczyovej, rod. Prokopovej,
bytom Jablonové 281.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal: 0
Uznesenie č. 378/12/13 – predaj nehnuteľnosti vedenej na
LV č. 1586 ako parcela registra “E“ – parc.č. 598/204, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1788 m2, ktorá bola zameraná GP
č. 37027077-106/2013 tak, že z nej odchádza diel 1 o výmere
96 m2 do C-KN parc.č. 1503/5, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 119 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 10,00 EUR/m2, t.j.
spolu 960,00 EUR, pričom sa jedná o prevod majetku obce podľa
ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 v platnom znení,
pani Ľubici Gánoczyovej, rod. Prokopovej, bytom Jablonové 281.
Dôvodom osobitného zreteľa je zosúladenie stavu skutočného
so stavom právnym (uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal: 2 (Mgr. Baník, Jánoš)
Uznesenie č. 381/12/13 – zámer odpredaja nehnuteľnosti
a pozemkov z ½ a to parc. č. 1084 o výmere 358 m2, 1085,
o výmere 111 m2, 1086 o výmere 41 m2, t.j. ½ 255 m2, po
vypracovaní geometrického plánu a znaleckého posudku, ktorý
uhradí spoločnosť ANDREA DIRMAN, spol. s.r.o, Jablonové 191.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 382/12/13 – zámer odpredaja časti pozemku
parc. E č. 1838/200 o približnej výmere 25 m2, po vypracovaní
geometrického plánu a znaleckého posudku, ktorý uhradí p.
RNDr. Ingrid Damborská, CSc. Tilgnerova 11, 841 04 Bratislava.

Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 383/12/13 – zámer odpredaja časti pozemku
parc. č. 1838/200 o približnej výmere 57 m2, po vypracovaní
geometrického plánu a znaleckého posudku, ktorý uhradia p.
Daniela Turnerová, rod. Prokopová, Jakubovo nám. 1, 811 09
Bratislava, Anna Macúchová, rod. Prokopová, Staré záhrady 36,
821 05 Bratislava, Mária Prasličková, rod. Prokopová, Gessayova
20, 851 03 Bratislava.			
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 384/12/13 – účasť obce Jablonové ako spoločníka
v 10 % podiele na spoločnosti Nanotech systems, s.r.o. , so
sídlom, Jablonové 197, 90054 za účelom výstavby priemyselného
parku s predmetom činnosti – výroba nanovlákien, pričom
peňažný vklad obce predstavuje 750,00 EUR.		
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa : 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 370/12/13 - dôvody potreby prijatia návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonové č. 5/2013 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Uznesenie č.376/12/13 - predbežný rozpočet na roky 2014
– 2016
Uznesenie č.379/12/13 - interpelácie poslancov a pripomienky občanov
C) Určuje
Uznesenie č. 361/12/13 – za zapisovateľku p. Sidóniu
Rusnákovú
D) Ukladá
Uznesenie č. 372/12/13 - starostovi obce zverejnenie
Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonové č. 5/2013 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady spôsobom v obci obvyklým.
Termín: ihneď
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
E) Konštatuje
Uznesenie č. 380/12/13 – že, uznesenia z predchádzajúcich
zasadnutí OZ č. 72/04/07, č. 320/10/08, č. 628/07/10,
č. 190/03/12, č. 315/04/13, č. 334/06/13, č. 336/06/13,
č. 339/06/13, č. 353/09/13 nie sú splnené a zostávajú v
platnosti a uznesenia č. 104/06/07, č. 305/10/08, č. 306/10/08,
č. 307/10/08, č. 480/10/09, č. 481/10/09, č. 485/10/09 sú
dlhodobého charakteru
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Výber zo zápisnice urobila redakcia, celú zápisnicu, ako aj ďalší
termín rokovania OZ si môžete prehliadnuť na webstránke obce.
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Štatistiky
V roku 2013 sa do našej obce
narodilo 20 nových obyvateľov:
Georgiev Nikolaj
Jánoš Rudolf
Rybár David
Hruška Šimon
Michalovích Agáta
Fric Šimon
Čermák Adam
Pavličková Sofia
Hittmanová Hana
Hladíl Filip
Zárecká Klára
Ághová Chiara
Mateovičová Simona
Salay Samuel
Piačeková Ema
Zemanová Denisa
Smrek Lukáš
Dujnič Lukáš
Pallová Patrícia
Dinuš Filip
V roku 2013 v obci zomrelo 16 obyvateľov:
Važecká Margita - 1923
Pavkov Ján - 1931
Bugaj Jozef - 1950
Brichta Ján - 1959
Prokopová Terézia - 1929
Chrobáková Elena - 1921
Csádi Baltazar - 1937
Michalicová Terézia - 1917
Zemen Ladislav - 1960
Horinková Anna - 1923
Martinkovič Ambróz - 1937
Martinkovýchová Genovéva - 1920
Hricová Tatiana - 1960
Martinkovičová Rozália – 1921
Skalický Štefan - 1946
Kostka František - 1935
V roku 2013 sa v Jablonovom
uskutočnilo 5 sobášov:
Pavlíček Gabriel – Sedláková Ivana
Michalových Juraj – Szabová Zuzana
Rybár Martin – Lovásová Veronika
Kubačák Peter – Hofferová Monika
Jankových Adam – Kuchcíková Miroslava
K trvalému pobytu sa v roku 2013
prihlásilo 32 občanov.
-OCÚ-
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zš a mŠ informuje

Sfumato -

splývavé čítanie u nás

Čitateľská gramotnosť je jedným zo základných predpokladov pre rozvoj k učeniu. To znamená, je to schopnosť porozumieť
písanému, alebo tlačenému textu, premýšľať o ňom a používať ho k dosiahnutiu určitých cieľov.
Platí určité pravidlo, čím dokonalejšie ovláda čitateľ techniku čítania, tým lepšie môže textu porozumieť. A práve o to
nám ide, to znamená čítať bezchybne, plynule, so správnou
intonáciou pri rešpektovaní individuálneho tempa, s plným
porozumením.
V tomto školskom roku 2013/2014 sa prváci učia novou
technikou čítania, ktoré sa volá Sfumato - splývavé čítanie.
Hodí sa pre všetky deti, ktoré majú hlas, zrak a sluch. Je to
metóda syntetická, ktorá jednotlivé hlásky skladá do slova
/nie do slabík /. Táto technika čítania je založená na hlasitom
prejave, kde si žiaci môžu dovoliť ukázať intenzitu svojho hlasového fondu, na legátovom napojení hlásky na hlásku, pričom
sa zabráni vzniku tzv. dvojitého čítania. A čo je dôležité, žiaci
rozumejú prečítanému textu. Môžem povedať, že s každým
novým písmenkom sa najprv oboznámia tak, že ho poriadne precítia po výtvarnej stránke /modelovanie plastelíny,
kreslenie/, telovýchovnej /cviky na písmenko/, dramatickej
/vymýšľame rozprávky, alebo príbehy na dané písmenko/,
a až potom ho čítame a píšeme. Deti sú na jednej strane hravé,
ale na druhej strane sú veľmi vynaliezavé, pohodové, vtipné.

Je radosť s nimi pracovať a tvoriť, pretože sú šikovné a chtivé
do učenia. Myslím si, že s radosťou a chuťou prijímajú nové
informácie, ľahko sa učia novou metódou.
Potvrdzujú to aj ich výsledky. Jednoducho sú to usilovné
včeličky, ktoré si zaslúžia jedničky.
-VIERA TAROVÁ-

Sfumatovaní prváci, foto VT

Zápis detí do 1. ročníka
Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční 5. februára 2014
od 15.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ. Na zápis je potrebné
prísť s dieťaťom, jeho rodným listom a vyplneným dotazníkom
(dotazník si môžete vyzdvihnúť u riaditeľa ZŠ alebo ho nájdete na stránke www.zajablonove.edu.sk. Predpokladané výdavky sú 15,-€ (prvá kniha + súbor písaniek). Rodičia, alebo
zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8.
2014 dovŕšia šiesty rok veku. Zákonní zástupcovia sú povinní
prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok povin-

nej školskej dochádzky o jeden rok. Nikoho nemožno oslobodiť
od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca
dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť
zapísať dieťa do základnej školy na plnenie povinnej školskej
dochádzky v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt
v čase zápisu. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.
- P. ŠKODA-

Prišiel k nám ujo doktor
Dňa 29. novembra 2013 navštívil Materskú školu Jablonové
pán doktor Martin Huťan so svojou asistentkou „pacientkou“.
V rámci témy týždňa „Pracovné profesie“ nám porozprával
o svojej práci. Deťom ukázal „doktorský kufrík“ a názorne

December plný akcií

predviedol na čo všetko používa lekárske pomôcky. Deti si
vyskúšali merať teplotu, krvný tlak, počúvať srdiečko, obväzovali sa a každý dostal detskú náplasť. Deti boli nebojácne
a pochopili, že návštevy u lekára sa nemusia báť.
-S. MORÁVKOVÁ A M. MAZÚROVÁ-

Ani príchodom zimného obdobia sa nedáme zaskočiť, veď
zima je bohatá na ľudové tradície, ktoré si pripomíname aj
v našej materskej škole. Milá povinnosť a veľké očakávania
nás čakajú v decembri. Viete prečo? 6.decembra k nám
prišiel „Mikuláš“ a 18.decembra „Ježiško“. Deti nacvičili divadielko, naučili sa recitovať vianočné veršíky a spievať koledy
s ktorými vystúpili na vianočných trhoch, besiedke pre rodičov
a v Seniorville.
- K. RUSNÁKOVÁ-

Pozvánka na divadlo
Základná a materská škola pozývajú všetky jablonovské
deti na bábkové divadelné predstavenie Medovníkový
domček, ktoré sa uskutoční v pondelok 13.2.2014
v sále Kultúrneho domu. Vstup je zdarma.
Ďakujem rodičom detí a všetkým priaznivcom materskej školy za spoluprácu, sponzorské dary a Váš voľný čas, ktorý ste
ochotne venovali svojim deťom v roku 2013, čím prispievate k bezproblémovému priebehu akcií pripravovaných pre deti.
Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí nám ochotne pomáhajú skvalitniť nielen výchovno-vzdelávací proces, ale i podmienky pobytu detí v materskej škole.

FAšiangové jablonové

Swing time sa blíži!
Fašiangové obdobie v Jablonovom uzavrie tohto roku II. Obecno – školský ples v štýle 20 a 30 – tych rokov, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. marca v Kultúrnom dome. Program plesu je bohatý
a tento krát sa naozaj oplatí prísť načas.
Pastvou pre oči bude už tanečné otvorenie plesu - ukážku
štýlových dobových tancov predvedie Tanečná škola Koiš.
Moderátorkou večera bude Aňa Laceková z Rádia Expres a
hlboko uprostred noci sa zjaví aj známy kúzelník Peter Šesták.
Akcia ponúkne aj netradičný prídavný program – vo vstupnej
zóne Kultúrneho domu zriadia organizátori improvizované
kasíno pod vedením profi krupiérov. Hazardu chtiví účastníci
si môžu zahrať ruletu, poker a ďalšie kartové hry. Mini bar
priamo v sále ponúkne dobové long drinky a kokteily a kto
bude chcieť, môže sa odfotiť s veteránom. Najdôležitejšou
súčasťou plesu je hudba – do doby noblesy, elegantných rób
a horúcich večierkov vás vráti old time music kapela Funny
Fellows a DJ LeONE alias Marek Zálesňák.
Zakúpením tombolového lístka tento rok podporíte kúpu
osvetľovacej a ozvučovacej techniky do sály Kultúrneho domu,

teda výťažok z plesu sa premení na úžitok pre nás všetkých.
Lístky si môžete rezervovať alebo zakúpiť na Obecnom
úrade, cena jedného lístka je 25 eur. V cene lístka je večera
formou švédskych stolov a nápoj na privítanie. Príchod na
ples je od 19:00 do 20:00, otvorenie začína presne o 20:00.
Pre každého, kto sa odváži prísť v dobovom ošatení je pripravené malé prekvapenie. Dámy a páni, teší sa na vás prvý
jablonovský Swing time ples!
VIAC INFO O VYSTUPUJÚCIH MÔŽETE ZÍSKAŤ NA WEBSTRÁNKACH:
Funny Fellows: www.funnyfellows.eu
DJ Leone:www.leone.sk
Peter Šesták: www.magicshow.sk
Tanečná škola Koiš: www.tskois.sk
- RED-

Kúzelník Peter Šesták

Fašiangy, turíce, veľká noc ide...

Tohtoročný karneval

Ľudová kultúra skrýva v sebe krásu a pôvab ľudových piesní, múdrosť a zvyky našich predkov, ktoré sa roky prenášali z generácie
na generáciu. Je to dedičstvo – klenot, ktoré nám „svety“ závidia. Toto bohatstvo sa však pomaly vytráca z nášho života. Treba
využiť fakt, že ľudové umenie je deťom zo všetkých druhov umení najzrozumiteľnejšie, vo veľkej miere odzrkadľuje ich život. Najmä
prirodzenú detskú hravosť, záujem detí o prírodu, prácu, zábavu dospelých, sklon k žartom, ale aj túžbu po objavoch, prirodzený cit
pre spravodlivosť.

Aj tento rok organizuje Materská a Základná škola
maškarný ples – karneval pre všetky deti v Jablonovom.
Uskutoční sa v nedeľu 16.2.2014 od 15:00 v sále Kultúrneho
domu a bude sa niesť v téme cirkusovej manéže. Na deti čaká
rozprávkový program, minidisko, súťaž masiek a tombola.
Hodnotiť sa budú len domácky vyrobené masky, ale špeciálnu
cenu získa aj jedna maska, ktorá sa inšpiruje magickým svetom artistov, krotiteľov šeliem, povrazochodkýň, klaunov,
divokých zvierat a žonglérov každého druhu. Vstupné sú aj
tento rok fašiangové koláče, ktoré sa ponúknu na stoly pre
všetkých zúčastnených.
- ZF-

K najkrajším a najveselším ľudovým zvykom patria
fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také
boli fašiangy v minulosti a také sú v upravenej podobe –
vďaka nadšencom - takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Je to
v podstate obdobie prechodu od zimy k jari.
V minulosti na vidieku k fašiangom patrili neodmysliteľné
zakáľačky, maškary a muzika. Mládenci poobliekaní do
masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu,
vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. K typickému pečivu
„na ponúkanie“ patrili smažené šišky a fánky. Vyvrcholenie
fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok – posledná
muzika spojená s pochovávaním basy.
V mestách sa zase v čase fašiangov okrem tanečných
zábav a plesov konali rôzne sprievody remeselníckych cechov,
súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov. Fašiangy boli
a hádam ešte i sú nielen tou zvláštnou časťou roka, keď – ako

hovorí tradícia – „by malo byť všetko naopak “, ale je to i čas
stretávania sa, spoločenských posedení a akéhosi „vzývania“,
aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako
fašiangový čas.
Po fašiangu nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu. Začína
sa dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová streda alebo
Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta
podľa lunárneho kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou
nocou. Toho roku pripadá Popolcová streda na 5. marca.
Pridajte sa k nám a vyberte sa s nami 4. marca na tradičný
fašiangový sprievod obcou. Poobliekame sa s deťmi do
maškár, budeme prechádzať dedinou, tancovať, zabávať sa
a spievať:
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám kožúška, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.
A tam hore na komore, sedí kocúr na slanine,
choďte si ho odohnať a mne rezeň odrezať,
ak sa máte porezať, pôjdem si sám odrezať.
Hop sa chlapci do povaly,
aby ste vysoké konope mali.

J. Želibský: Fašiangy

Nevynecháme ani obecný úrad, kde pre nás budú nachystané chutné šišky a výborný čaj. Začíname o 09.00 pred budovu školy. Pochod maškár je aktivitou ZŠ a MŠ v rámci zachovávania ľudových tradícií. Ich pripomienkou je aj olejomaľba
slávneho jablonovského rodáka Jána Želibského – fašiangy.
- Pavol Škoda-

Aj chasa bude fašiangovať
Fašiangovať po našej obci bude aj Folklórny súbor Chasa zo Záhorskej Novej Vsi, ktorého členom je aj M. Preissa z Jablonového. Kto sa má chuť pridať na naozaj tradičný fašiangový pochod obcou, môže tak veselo urobiť tiež 16.2.2014 približne do
14:00. Zraz podľa hluku a spevu voľne v obci.
-RED-

bude plný cirkusu

Farbičkový karneval
v lozorne

Centrum kultúry Lozorno vás pozýva na Karneval
a farbičkový koncert pre deti, ktorý sa uskutoční
9. februára 2014 o 16:00 hod. Karnevalom bude
sprevádzať speváčka Mia, ktorá zanôti piesne z CD
- Farbičky pre detičky, ale aj známe ľudové piesne
v novom šate. Deti budú do koncertu priamo zapojené
tancovaním, spievaním, kreslením, ale aj hraním na
hudobné nástroje. Každú masku čaká malá odmenu.
Vstupné: 2,50 €.
- RED-
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aktívne jablonové

Poľovníci inštalovali chemickú ochranu
Vzhľadom na dlhodobo nepriaznivú situáciu v oblasti stretov zveri s motorovými vozidlami na štátnej ceste II. triedy č. 501,
ktorá pretína poľovný revír Brezina Jablonové, poľovníci z Jablonového vykonali opätovne začiatkom roku 2014 na vlastné náklady
opatrenia na čiastočné zamedzenie vzniku uvedených negatívnych javov, ktoré často poškodzujú občanov na zdraví a majetku, ale
materiálne i samotnú poľovnú spoločnosť.
Okrem toho tu následne úhynom zveri často i chránených
a vzácnych druhov živočíchov vznikajú ťažko nahraditeľné
škody na životnom prostredí. Na problematických úsekoch
štátnej cesty od Lozorna po Pernek bola vykonaná na vlastné
náklady poľovnej spoločnosti finančne i materiálne náročná
zónová chemická ochrana formou účinnej odradzovacej látky.
Táto chemická látka je umiestnená na drevených kolíkoch pri
ceste v žltej pene, nie je pre človeka a zvieratá nebezpečná. Nesie
v sebe len imitovaný pach dravcov a prirodzených predátorov
zveri, a preto iné divo žijúce zvieratá odpudzuje z blízkosti komunikácie. Týmto je čiastočne znížené nebezpečenstvo
stretu motorového vozidla so zverou.
Poľovnou spoločnosťou Jablonové boli v roku 2013 vykonané nasledovné opatrenia:
1./ Boli realizované na vlastné náklady nové zábranné opatrenia s využitím účinnej chemickej ochrany formou odradzovadiel umiestnených po obidvoch stranách štátnej cesty vo
vybraných problémových úsekoch.
2./ Problematická zóna bola rozšírená o 1,5 km komunikácie.
3./ Boli vykonané rokovania s významnými užívateľmi
poľnohospodárskej pôdy o vylúčení pestovania vytipovaných
plodín z blízkosti komunikácie.
4./ Bol požiadaný Policajný zbor a Slovenská správa ciest o
vykonanie vlastných účinných opatrení v rámci svojich kom-

petencií. Tu môžeme kvitovať aktívny prístup cestárov, priekopy boli v letnom období vykosené a čiastočne i prečistené. Na
účinnosti a dostatočnosti dopravného značenia sme dohodu
s kompetentnými nedosiahli.
5./ Priebežne bola vykonávaná i osvetová práca smerom
k občanom obce Jablonové, ako i vodičom, s cieľom vhodného
upozornenia na nebezpečenstvo stretov so zverou na komunikáciách.
6./ Cestou funkcionárov poľovnej spoločnosti boli aktívne
pokusy preniesť uvedený problém na vyššie poľovnícke
orgány, štátne orgány ochrany prírody a životného prostredia, s cieľom vykonania účinných zábranných opatrení
v širšom regióne. V tomto bode sa nám zatiaľ nie celkom darí
riešiť problém, nakoľko na všetko sú u nás treba peniaze a tu
je problém. Pochopenie riešiť problém sme našli u Okresnej
poľovníckej komory v Malackách, Slovenskej správe ciest,
Agropartneru s.r.o. Plavecké Podhradie, Perneckej agrárnej
spoločnosti s.r.o. ako i Obecného úradu v Jablonovom.
Aj touto cestou všetkým subjektom za pomoc ďakujeme
a prosíme všetkých účastníkov cestnej dopravy o opatrnosť
a ohľaduplnosť k prírode pri jazde motorovými vozidlami po
cestách.
-ING. PAVOL FERENČIČ, PREDSEDA PS-

2% môžete darovať aj

detskému folklórnemu
súboru jabúčko
Minulý rok je za nami a my bilancujeme a hodnotíme čo sa
nám podarilo a čo nás ešte čaká.
Mali sme pravidelné tréningy v sále Obecného úradu a
naše deti po prvýkrát vystúpili mimo našej obce na Krumplových dňoch v Sološnici, o čom ste sa dozvedeli v októbrovom
čísle Jablonovských novín. Od mesiaca december nám funguje webstránka pod obecným úradom Jablonové - www.
obecjablonove.sk, v sekcii Naše deti. Detský folklórny súbor
JABÚČKO, v tomto roku ide nacvičiť dve pásma „letné“ a „zimné“, s ktorými by sme sa chceli predstaviť nielen v domácom
prostredí, ale aj v obciach regiónu BSK.
V prípade, že premýšľate komu prispejete darovaním
svojich 2% z dane, tak naše občianske združenie je zaregistrované v registri prijímateľov 2% dane na portáli Komory notárov - www.notar.sk, resp. predvyplnené tlačivo vyhlásenia
si nájdete aj na našej webstránke v sekcii DOMOV.
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Detský folklórny súbor Jabúčko,
IČO: 42261406
Ulica: Obecný úrad č. 197
Obec: Jablonové PSČ: 900 54
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 20327967/6500.
Ďakujeme.
-VEDENIE SÚBORU-

Darujte 2% športovému klubu
Vážení športoví priatelia, fanúšikovia futbalu, v mene výboru futbalového klubu mi dovoľte poďakovať sa všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli v minulom roku darovať Vaše 2% zaplatenej dane nášmu
občianskemu združeniu ŠK Jablonové. Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že aj v roku 2014 môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť na aký účel sa použijú Vaše 2% zaplatenej dane.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojej zaplatenej
dane, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:
Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás
robí zamestnávateľ:
1. Do 15.2.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane
a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí
byť minimálne 3,32 €.
4. Stiahnite si a vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2%
z dane. Formulár je k dispozícii aj na Obecnom úrade Jablonové, kde si ho môžete prefotiť.

5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte
do 30. apríla 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak si podávate daňové priznanie sami:
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to
je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne
však 3,32 €.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené
kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa
(typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XIII. Oddiel priznania).
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania
uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Športový klub Jablonové
Sídlo : Jablonové 197, 900 54 Jablonové

Právna forma: združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42259801
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú
máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013)
na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Darovaním 2% z dane môžete pomôcť nášmu občianskemu
združeniu podporiť rozvoj športu v našej obci, skvalitniť prácu
s mládežou, zabezpečiť prevádzkovanie športového areálu,
organizovanie telovýchovných, športových a spoločenských
aktivít. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našej činnosti v prospech členov, ale aj širokej
verejnosti v našej obci. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich
2%!
-IVAN MACKOVÝCH, ŠK JABLONOVÉ-

Pozvánka na bazárik
Milé mamičky a nemamičky, s radosťou vám oznamujeme, že Rodiný klub organizuje v sále Kultúrneho domu
v stredu 12.2.2014 od 13.00 do 16.00 Bazárik detského oblečenia pre deti vo veku od 0 do 5 rokov. Maximálna cena za
jeden kus oblečenia bude 1,00 Eur.
Poprosím každú osôbku, ktorá ma chuť predávat spolu s nami, aby sa prihlásila mailom alebo telefonicky (stačí aj sms)
Kontakt: Martina Masopustová: 0903 346 531 alebo martinamasopust@gmail.com. Predávajúci začínajú od 9.00 výmenou alebo predajom oblečenia medzi sebou -uzavretá spoločnosť predávajúcich. Cieľom tejto akcie je vzájomná výpomoc
a skamošenie sa medzi mamičkami "Jabloňáčkami". Pre detičky bude nachystaný špeciálny tvorivý stôl s valentínovskými srdiečkami, ktoré bude potrebné šikovnými rukami vyfarbiť. Mamička zatiaľ môže v kľude nakupovať alebo predávať.
Pozor!! Bude aj kútik Darujem :-)
Tešíme sa na všetkých!
- Rodinný klub 6

aktívne jablonové

Reflexné prvky na

Výzva - podpisujte

obecnom úrade

petíciu za voľný vstup do lesa
V novembrovom čísle našich novín sme vás informovali
o podpisovej akcii - Občianskej petícii za zmenu režimu
vstupu do VVP Turecký vrch , ktorú inicioval starosta obce
Ondrej Uhliarik (JN, november 2013, strana 3). Petičné
hárky sa nachádzajú na Obecnom úrade, podpísať ich je
možné v každý úradný pracovný deň. Hárky sa takisto dajú
podpísať aj v Základnej a Materskej škole, v Reštaurácii
u Melónka a budú v obehu aj na Obecno – školskom plese

a Maškarnom plese. Čím viac podpisov sa vyzbiera, tým
bude mať žiadosť, ktorú chce starosta obce doručiť na Ministerstvo obrany, väčšiu váhu.
Petíciu zatiaľ podpísalo 15 obyvateľov Jablonového, čo je žalostne malé číslo. Podpisová akcia je
predĺžená do konca februára 2014.

Obyvatelia, ktorí ešte nemajú podľa nového zákona povinné
reflexné prvky, si ich budú môcť od 10.2.2014 zakúpiť priamo
na Obecnom úrade počas stránkových hodín (cena od 0,50 €).
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- RED-

Stredy v klube dôchodcov
Jednota dôchodcov Jablonové pozýva svojich členov,
ale i ostatných dôchodcov v obci na pravidelné stretnutia
seniorov, ktoré bývajú každú stredu od 13.00 do 16.00 hod.
v Klube dôchodov. Prídite sa zhrať rôzne spoločenské hry, prípadne si prineste rôzne ručné práce alebo sa prídite len tak pri
kávičke či čaji porozprávať so svojimi rovesníkmi, podeliť sa

o svoje radosti i starosti. Tiež môžete využiť masážne kreslo,
či masážnu podložku alebo si zmerať krvý tlak. Veríme, že si
tieto stretnutia obľúbite a budete ich radi navštevovať. Tešíme
sa na Vás.
- E. Prokopová-

Fotografia spoločnosti 3M z webstránky blog.sme.sk
zobrazuje, ako vidí vodič auta chodca v noci zo vzdialenosti
20 metrov, keď má auto zapnuté stretávacie svetlá. Chodca
v tmavom oblečení (1) ťažko zbadať, hoci je len niekoľko
metrov pred vozidlom a vodič sa na neho upriamene pozerá.
Chodca v fluorescenčnom oblečení (2) vidieť z niekoľkých desiatok metrov a chodca v reflexnom oblečení (3) vidieť aj na
vzdialenosť viac ako 100 metrov.
Auto idúce rýchlosťou 70 km/h dokáže zabrzdiť na dráhe
približne 70 metrov. Po dvadsiatich metroch sa rýchlosť zníži
len na 50 km/h. Chodec uprostred by aj za ideálnych podmienok prežil takúto zrážku len náhodou.
Vodiči iste potvrdia, že chodci sú naozaj takmer neviditeľní,
pokiaľ cesta nie je dostatočne osvetlená, popri ceste chýba
chodník a samozrejme, aj štatistiky hovoria svoje. Z vlastnej
skúsenosti viem ako je nebezpečné ísť večer autom rýchlejšie
smerom od Obecného úradu na ihrisko. Zrazu je pred autom
postava a treba rýchlo brzdiť, poprípade prejsť na druhú stanu
cesty .
Chodci pozor, nie všetci vodiči chodia opatrne! Nezabudnite, že akákoľvek viditeľná zmena na ceste upúta vodičovú
pozornosť a ten podvedome okamžite reaguje. Reflexné prvky
pomáhajú zachraňovať životy, berte teda nový zákon vážne.
- IRENA FODOROVÁ-

Reštaurácia u melónka má
detský kútik

Reštaurácia u Melónka sa zaradila k pohostinským zariadeniam, ktoré poskytujú pre návštevníkov s malými deťmi
komfortnú možnosť využiť detský kútik. Treba povedať, že
majiteľ reštaurácie Peter Prokop vyčlenil pre detskú zónu naozaj pekný priestor, ktorý ponúka koberec, malý stan, tabuľu
a stôl na kreslenie aj niekoľko hračiek. „Detský kútik sa zatiaľ
osvedčil a verím, že ho počas zimných popoludní ocenia nielen
deti, ale aj rodičia, ktorí sa takto môžu pokojnejšie najesť,“ povedal P. Prokop.
Únia materských centier má spustený celoslovenský
projekt Vstúpte s dieťaťom - reštaurácie ústretové k deťom.
Každé zariadenie, ktoré splní aspoň časť kritérií, dostane
označenie ako Baby friendly a je projektom propagované.
Podmienkou pre označenie baby-friendly sú: nefajčiarska
zóna, bezbariérový vstup, detský kútik, detský príbor a ochota
poskytnúť polovičné porcie a zohriať alebo ochladiť objednané jedlo. Doplnkovými službami sú detské ihrisko, detský
kútik a odkladací priestor pre kočíky. Pre matky samotné je
podľa portálu babatkovo.sk dôležitý aj k deťom ústretový
personál.
- ZF7

AKtívne jablonové

Teraz sme už všetci jabloňáci
dokončenie rozhovoru z 1. strany

Boli ste pravou rukou niekoľkých starostov. Ako si na nich
spomínate?
Každý starosta, s ktorým som pracovala, sa snažil pre dobro obce. Budovalo sa za jedného, aj za druhého. Nemôžem
niektorého vyzdvihovať. V rokoch 1970 – 2002 som pracovala
s dvoma starostami a od roku 2002 do minulého roka s piatimi.
Bolo dobré, že v minulosti sa starostovia nestriedali tak často ako
dnes. Tí, ktorí tu boli dlhšie roky, mali všelijaké konexie, vedeli, za
kým ísť, od koho čo žiadať. Pre obec to bolo lepšie a výhodnejšie.

Čo sa zmenilo v práci pre obec po roku 1989?
Dnešné 4 roky sú pre starostov veľmi krátke volebné obdobie.
Než sa nový starosta rozkuká a dostane sa do problematiky, prejde
rok a pol. Keď chce potom niečo podniknúť, hoci aj dobrú vec, už
ho zase nezvolia, príde druhý starosta a ten má úplne iné záujmy
a začína od začiatku. Je to veľmi nevďačné zamestnanie. Navyše
dnešní starostovia majú veľmi sťaženú situáciu, lebo finančné
možnosti ich nepustia. V 70. a 80. rokoch sa viacej budovalo
a boli aj inakšie možnosti. Napr. bola možnosť výstavby cez Akcie
„Z“. Obec dostala 75 % nákladov na akcie a občania svojpomocou, formou brigád, teda sami, vytvorili zvyšných 25 %. Teraz
máme v našej obci problémy aj preto, že patríme pod Bratislavský
kraj. Jeho obce majú kvôli hlavnému mestu pozastavené prístupy
k rôznym fondom. Myslím si, že je to voči nim nespravodlivé. Napr.
obec na východe republiky so 600 obyvateľmi má kanalizáciu
a my, tu pri Bratislave a pri rakúskych hraniciach, nedajbože, aby
sme ju vybudovali.
Ako by ste nám opísali život v Jablonovom v minulosti?
Pred revolúciou tu pracovali rôzne združenia a organizácie.
Život bol družnejší. Ľudia sa viac o seba zaujímali, viac sa
stretávali, viac sa rozprávali, viac spolu žili. Bývali zábavy,
rôzne organizácie mávali schôdze. Každú chvíľu sa chodievalo
na nejaké brigády. Buď sme skrášľovali obec, alebo sme na
bývalé družstvo chodievali plieť, repu vytrhávať. Páčilo sa mi,
keď sme v rámci Zboru pre občianske záležitosti robili rôzne
oslavy, napr. životných jubileí, strieborných a zlatých svadieb,
uvítanie detí do života. Mali dobrý ohlas medzi ľuďmi a veľmi
sa im páčili. Aj takto ľudia cítili, že obec si ich všíma, že žije
s nimi, že o nich má niekto záujem. Na tieto podujatia deti
z materskej a základnej školy pripravili program, recitovali,
starosta mal príhovor, odovzdali sa darčeky a urobil sa zápis do Pamätnej knihy. Dnes stále niekde fungujú zbory pre
občianske záležitosti a nepotrebujú na to ani zriadiť občianske
združenie.
Spomínate si, že by vám vtedy niečo chýbalo?
Vtedy boli ľudia spokojní s tým, čo mali. Napr. aj teraz sa
stále spomína nedostatok banánov v obchodoch. Naozaj sa na
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ne stálo v rade. Ale keď som ich chcela, tak som sa postavila do
radu a kúpila som ich. Ľudia možno nepoznali niečo iné, lepšie
a honosnejšie, tak im stačilo to, čo bolo.
Podeľte sa s nami o humorné príhody z práce na úrade.
Kedysi bol úrad v budove dnešnej pošty. Mali sme jednu
miestnosť, ktorá slúžila ako zasadačka, sobášna miestnosť
a zároveň ako knižnica. Vtedy bývali sobáše skoro každú
sobotu, niekedy aj dva, potom bolo uvítanie detí do života,
oslavy jubileí. Takže na akcie sme vždycky museli všetky stoly
povynášať, poumývať dlážku, položiť koberce, nanosiť stoličky
a na pondelok sme z miestnosti urobili zase zasadačku. Raz sa
nám sem dostala myš. Všade sme ju hľadali, no nebolo jej. Tak
sme všetko povykladali. A keď sme skončili, zistili sme, že myš
sedí hen hore na garniži. Celý čas sa pozerala, ako sa trápime.
Ale mali sme aj nepríjemnú skúsenosť. V tejto miestnosti
sa kúrilo kachľami na drevo a uhlie. Raz sme mali veľký sobáš.
A jedna pani, chudera, si na tých kachliach spálila kožuch.
Na úrade sme vtedy nemali WC. Na záchod sme chodievali
domov alebo k susedom. Bolo to veľmi nepríjemné, hlavne
keď prišla voľajaká návšteva. V 70. a 80. rokoch u nás dobre
pracovala organizácia Zväzarmu. Navštívil nás nejaký ruský
generál, ktorý hovoril aj po slovensky. Urobili sme pohostenie a naraz si pán generál zmyslel, že potrebuje ísť na WC.
A pán Šmelko, vtedajší predseda Zväzarmu, hovorí: „Jurij,
my tu nemáme WC. Vieš, čo? Keď pôjdeš do Bratislavy, za
Jabloňovým je kukuričné pole, tam si odskoč!“
Ako podľa vás žijeme v Jablonovom dnes?
Zdá sa mi, že vedieme viac mestský život. Zatvoríme dvere
a nič nás nezaujíma. V obci je veľa prisťahovaných ľudí. Starí
Jabloňáci prakticky vymierajú. Mladí Jabloňáci už žijú skôr
v zhone. Stále len z roboty do roboty, nemajú ani o deti sa
kedy starať, ani k susedovi zájsť na kávu alebo sa porozprávať.
Podnikajú, každý má svoje starosti v práci. Ľudia majú veľké
pracovné zaťaženie, problémy s financiami, a cítiť z nich nervozitu.
Čo vám dnes chýba v obci?
Čo sa týka výstavby, tak rozhodne kanalizácia. Jedna vec sa
v našich ľuďoch nezmenila a tá mi trošku leží na srdci. Neporiadok v dedine. Ľudia sa nenaučili, že papierik sa nehádže
na zem, taška s odpadkami nepatrí do potoka. Mali by si
uvedomiť, že ich obec je aj ich vizitka. Nestačí len na sviatky
poupratovať si pred domami, ale celý rok by sme sa mali
snažiť, aby to nebolo také smetiskové.
Sťahujú sa sem noví ľudia. Ako vidíte vzťahy medzi
domácimi a prisťahovalcami?
Naši domáci rozhodne neberú prisťahovalcov ako

nepriateľov. Vidím, že medzi nimi sú dobré susedské vzťahy.
A prečo aj nie? Prisťahovali sa sem všelijakí ľudia, napr. lekári
a iní, ktorí pomáhajú obci. Snažia sa ju rozvíjať a pozdvihnúť
kultúrny život. Myslím si, že Jabloňáci s tým nemajú problémy.
Keď predajú prisťahovalcom pozemok, majú z toho aj finančný
zisk. A keď si prisťahovalci v obci postavia domy, zvýši sa počet
obyvateľov, obec bude mať vyššie podielové dane, a tak aj
možnosť väčšieho rozvoja. Ja to vítam.
Mohli by podľa vás domáci a prisťahovalci spoločne
vytvoriť prostredie, kde sa žije svorne, spokojne,
bezpečne a tvorivo?
Myslím si, že áno. Napr. keď má niektorý rodič dieťaťa
v škole dobrý nápad, vezme sa bez ohľadu na to, či je Jabloňák
alebo prisťahovaný. A tak isto aj v iných oblastiach. V Klube
dôchodcov máme členov, ktorí sa prisťahovali a veľmi radi
sme ich medzi seba prijali. Myslím si, že nie je problém, aby sa
na organizácii jednej akcii podieľali všetci. Teraz sme už všetci
Jabloňáci.
Ktorá veková skupina najviac ovplyvňuje život v obci?
V obci máme 130 dôchodcov nad 70 rokov, čo je zo zhruba
1 100 obyvateľov dosť. Ale dôchodcov je samozrejme viacej,
keď sa pripočíta ešte desať dôchodkových rokov. Do 18 rokov
máme v obci asi 200 ľudí. Na živote obce sa oveľa viac podieľa
stredná a staršia generácia. Hlavne rodičia školopovinných
detí, oveľa menej je to mládež. Chvalabohu, lepší sa
pôrodnosť, veď boli roky, že sa narodili len dve deti.
Ako podľa vás trávia voľný čas naši občania?
Mladší aj starší chodia do kultúrneho domu, napr. hrajú
pingpong. Máme krásne vybudovaný športový areál. Bola
som veľmi milo prekvapená, keď sme tam chodievali v lete,
tak navečer, zacvičiť si alebo zabehať. Tam bolo toľko ľudí, že
športový areál doslova žil. Ľudia hrali volejbal, futbal, cvičili
na prístrojoch, ktoré sú tam. Veľmi ma potešilo, že sa areál
ozaj veľmi využíva.
Vediete u nás Jednotu dôchodcov a aktívne sa venujete
tejto práci. Aký to má, podľa vás, význam?
Máme tu veľa dôchodcov, ktorí žijú sami. Vidím, že keď
im dáme možnosť, aby sa zúčastnili na nejakom posedení,
veľmi radi prídu. Aspoň na chvíľu môžu odísť z prázdneho
domu a môžu pobudnúť medzi rovesníkmi. Teraz sme zaviedli
stredajšie stretnutia seniorov, na ktoré pozývame nielen našich
členov, ale všetkých dôchodcov. Môžeme sa tam porozprávať,
zahrať si spoločenské hry, využiť masážne prístroje, zmerať si
krvný tlak. Je tu možnosť aj pre nemobilných dôchodcov. Stačí
oznámiť na obecný úrad záujem zúčastniť sa stretnutí. Máme
k dispozícii obecné auto a šofér ich sem privezie.
V minuloročnej ankete Osobnosť roka ste získali najviac hlasov. Ako vnímate toto ocenenie od našich
spoluobčanov?
Bola som veľmi milo prekvapená ziskom tohto ocenenia,
nakoľko i ostatní nominovaní urobili kus práce pre túto obec.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas.
Pôsobíte veľmi energicky a ťažko by sme uverili, že sa
chystáte na dôchodcovský odpočinok. Aké máte plány?
Ozaj som typ človeka, ktorý rozhodne nebude doma sedieť
so založenými rukami, vyplňovať tajničky, hoci je to môj veľký
koníček. Chcela by som sa naďalej zapájať do aktivít Jednoty dôchodcov, cvičiť so seniorkami. Takisto by som chcela
pokračovať v práci pre Jablonovské noviny. Keď bude treba
pomôcť na úrade, rada pomôžem, ak to bude v mojich silách.
Máte nejaký sen, ktorý by ste si chceli splniť?
Sen mám. Chcela by som navštíviť niektoré krajiny, ktoré
som nestihla. Rada by som sa pozrela do Anglicka a Švédska,
do severských krajín.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.

AKtívne jablonové

Anketa: ako vnímame sviatok pomoravia?

Sviatky Pomoravia sú roky najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou našej obce. Je skvelé, že sa založila tradícia celoobecnej kultúrnej udalosti, a že sa dokázala udržať taký dlhý čas. Jej zakladatelia
nech už mali akýkoľvek motív a dôvod si zaslúžia poďakovanie a úctu.
V poslednej dobe sa nám však vytráca vzťah Jabloňákov
k tejto udalosti. Čím to je? Možno aj názvom? Počúvame
stále viac – “Akú Vy tu už len máte Moravu!”. Jablonové je

skôr podhorská obec. Radi by sme vrátili Jabloňákom pocit, že
táto kultúrna udalosť je ich a najmä o nich. Už dlhší čas sa aj
na zastupiteľstve zaoberáme myšlienkou zmeniť názov tohto

Jablonovský kultúrny
rok 2014

ANKETA: Aký názov by mali mať naše celoobecné sviatky? (zakrúžkujte)
1. Ponechať názov Sviatky Pomoravia

ÁNO

NIE

2. Nový názov: Jabuoňácke dzedinské suávnosci ÁNO

NIE

3. Nový názov: Jablonovské slávnosti

NIE

ÁNO

4. Váš návrh ....................................................................................................................
Anketový lístok vhoďte do 15.2. do schránky jablonovských
novín vo vchode Kultúrneho domu, alebo prineste osobne na
Obecný úrad. Do ankety je možné sa zapojiť aj na web stránke

obce, alebo prostredníctvom e-mailu anketa@obecjablonove.sk.
Ďakujeme.
-ONDREJ UHLIARIK-

Jabloňácke súsedské vianočné trhy po druhé

Takto sa tvorí tradícia: Všetci sme sa na ne tešili. Starší, mladší i naši najmenší. Len Perinbabka zase neprišla, snáď do tretice
pozvanie prijme. Tak sme si zimnú Vianočnú rozprávku " vyrobili " na mieru a do príprav zapojili maminy i deti zo Základnej i
Materskej školy.
V sobotu, 14. decembra doobeda deti nakŕmili v lese zvieratká a v kulturáku sa zatiaľ chystala zimná sviatočná nálada:
biele stromčeky, vločky i snehuliaci. Poobede už rozvoniavalo
vínko, grog, starostovská uhliarikovská kapustnica (mňam
s tým chrenom), zabíjačkové špecialitky, lokše, koláčiky
i pálené, skrátka, čo hrdlo ráči.
Deti nám spolu so svojimi učiteľmi zavinšovali básničkami
i pesničkami a potom ťahali rodičov vyskúšať si Rodinné čárymáry: ukázali nám, ako sa chystajú na Vianoce. A tak upratovali, piekli koláčiky, zdobili stromček, pripravovali vianočné
stolovanie a bojovali s kopou darčekov. Za odmenu dostali
obrovské medovníkové medaily tety Irenky a Janky. Úspešnou

podujatia a dať mu aj nový obsah. Preto by sme radi poznali
aj názor viacerých občanov. A budeme vám vďační za váš hlas
v nasledujúcej ankete:

novinkou boli Vianočné tvorivé dielničky pre detičky pod vedením Martiny Masopustovej a Renáty Bilkovej.
Kto chcel prišiel, zabavil sa, najedol sa, nakúpil drobnosti
a poprial si so susedmi i kamarátmi krásne sviatky. Kúpou
darčekových predmetov, vínka či koláčov podporil miestnu
školu a škôlku. I o tom to je. Veríme, že ste si tie vaše domáce
Vianoce takto dobre naladení v zdraví užili a tešíte sa s nami,
že na rok Perinbaba splní sľub a 3. Súsedské Vianočné trhy
budú originál biele na snehu. Vďaka všetkým zúčastneným
za pomoc !
-D.TRGIŇOVÁ-

Na nasledujúci kalendárny rok je v našej obci naplánovaných takmer 30 kultúrnych udalosti a celoobecných akcií a aktivít prístupných pre širokú verejnosť.
Kedže náš kultúrno - spoločenský rok je naozaj bohatý,
Obecný úrad vopred víta každý nápad, ako jendotlivé
akcie urobiť lepšími a každého iniciatívneho jednotlivca,
ktorí bude mať chuť sa na ich organizácii akoukoľvek formou spolupodieľať .
FEBRUÁR
Ples športovcov 8.2.
Školský maškarný ples 22.2.
MAREC
Obecno – školský ples 1.3.
Pochod maškár 4.3.
Pochovávanie basy 8.3.
Vynášanie Moreny 21.3.
Brigáda Čistý chotár (prelom marca a apríla)
APRÍL
Rodinný guláš (podľa počasia)
Veľká noc 18.4.-21.4.
MÁJ
Stavanie mája 30.4.
Obecný turnaj v minifutbale 3.5.
Májová Vatra oslobodenia 7.5.
Zábava – Chovatelia 23.5.
Deň detí 31.5.
JÚN
Sviatky Pomoravia 20.6.-22.6.
JÚL a AUGUST
Beach-volejbalový turnaj 12.7.
Letný tábor 21.7.-25.7.
Letná fotosúťaž
Letné trhy
SEPTEMBER
Hody 7.9.
OKTÓBER
Jablkové hodovanie 4.10.
Šarkaniáda 17.10.
NOVEMBER
Haloweenovská zábava 15.11.
Lampiónový sprievod 17.11
DECEMBER
Mikuláš 6.12.
Posedenie seniorov 10.12.
Súsedské vianočné trhy 13.12.
Pinpongový turnaj 28.12.
Silvestrovská zábava 31.12.
- RED-

Zdobenie Vianočného stromčeka pre zvieratká
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užitočné jablonové

Záhorí hľadá farmára

Podporme

Cieľom iniciatívy je zostaviť mapu farmárov (chovateľov
a pestovateľov), od ktorých si bude môcť každý z nás takéto
kvalitné domáce potraviny zakúpiť. Počas roka bude portál
postupne prinášať reportáže o jednotlivých farmároch, aby
ich v krátkosti predstavil celému Záhoriu.
Zapojiť sa je jednoduché - stačí vyplniť formulár na stránke
www.farmarnazahori.sk. Po prekontrolovaní údajov budú
pestovatelia a chovatelia pridaní na mapu, ktorú spustia pre
verejnosť 3. februára 2014. Záujemcovia sa však budú môcť
priebežne pridávať do mapy aj po tomto termíne, jedinou
podmienkou je, aby boli zo Záhoria (okres Malacky, Senica a
Skalica).

Naši starí rodičia dobre vedeli, prečo ukladajú kvasenú
zeleninu na zimu. Tak aby sme si to pripomenuli, v prvom rade
pomáha v boji proti baktériám a vírusom a posilňuje organizmus proti infekciám, čo sa nám v tomto ročnom období celkom
aj hodí.

Internetový portál zahori.sk uverejnil zaujímavú výzvu. Hľadá kvalitných dodávateľov potravín zo Záhoria a na stránke
www.farmarnazahori.sk vytvára ich mapu.

Cieľom iniciatívy je do polroka vybudovať farmársky trh
na internete, a tým nielenže podporiť domácich farmárov, ale
zároveň sprostredkovať obyvateľom Záhoria kvalitné čerstvé
potraviny. Viac informácií nájdete na uvedenej stránke.
- RED-

Z histórie: prvá obeť pravostrannej premávky
„Od soboty chodiť a jazdiť vpravo!“ – týmto sloganom 18. marca 1939 upozorňovali novinové titulky obyvateľov celého
Slovenska na dôležitú dopravnú zmenu. Išlo o veľkú novinku, keďže dovtedy sa u nás jazdilo vľavo, ako napr. v Anglicku.
Úprava strany v premávke sa v Československu pripravovala takmer dve desaťročia. No definitívne sa uskutočnila
až v marci 1939, lebo si to vyžiadal predovšetkým príchod
nemeckých vojsk na Slovensko, keďže v Nemecku sa jazdilo vpravo. Po celom Slovensku sa husto rozvešali tabule
s týmto upozornením. Veľké obce mali povinnosť vyvesiť
40 a menšie obce 20 tabúľ. Mali ich upevniť na drevený
hranol vo výške asi 2 m, a to všade na pravej strane cesty.
Obyvateľstvo sa v záujme bezpečnosti vyzývalo k opatrnosti, zvlášť chodci či pohoniči, aby nechodili vľavo, ale vpravo.
Priestupky za nedodržanie nariadenia sa trestali pokutou do
1 000 Ks alebo väzením do 14 dní.

Nový obvodný lekár
v jablonovom

Po dlhých rokoch vystrieda v Jablonovom Mudr. Hasáka
nový všeobecný lekár pre dospelých - MUDr. Marián Jánoš,
ktorý ambuluje ako všeobecný lekár aj v Stupave a má skúsenosti s prácou v našej obci ako riaditeľ súkromného zariadenia
pre seniorov Seniorvill. Jeho ordinačné hodiny sú:
Pondelok: 12,30 – 15,00 hod.
Utorok: 8,00 – 11,30 hod.
Streda:	Neordinuje sa
Štvrtok: 8,00 – 11,30 hod.
Piatok:
12,30 – 14,30 hod.
Do uzávierky novín nemal Mudr. Jánoš od telekomunikačnej
spoločnosti pridelené telefónne číslo.
-RED-

Mudr. Marián Jánoš, zdroj: Čas.sk
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si imunitu rýchlo
a lacno

Kvasená zelenina podporuje krvotvorbu a prispieva
k správnej výške hladiny hormónov v tele. Ak ste unavení, dajte si 2 lyžice nakladanej zeleniny a únava aj stres odídu preč.
Kto má vysoký krvný tlak, kvasená zelenina ho pomôže znížiť
a pri ceste cez náš tráviaci systém rozhýbe lenivé črevá. A znie
to možno neskutočne, ale pomáha aj pri obnovení funkcie
štítnej žľazy a pri problémoch s pečeňou. A ak ste ešte nalačno
a bolí vás hlava, skúste kvasenú zeleninu.
A TU JE RÝCHLY RECEPT:
Použite zeleninu, ktorú máte radi, napr. bielu alebo
červenú kapustu, cibuľu, mrkvu, červenú repu, petržlen,
chren, cuketu, uhorku, paradajky, karfiol či reďkvičky. Zoberte
si väčšiu nádobu a malý tanierik na zaťaženie pohárom vody
alebo čistý kameň. Vyskúšajte recept s menším množstvom
napr. 1 kilom vybranej zeleniny, s trochou rasce, s trochou
čerstvého chrenu a 1 lyžičkou soli. Zeleninu nakrájajte najemno a zmiešajte so soľou, rascou a chrenom, dobre postláčajte
rukami a natlačte do nádoby. Vrch zaťažte tanierikom
s pohárom vody alebo kameňom. Zeleninu nechajte na pokoji
3- 5 dní pri izbovej teplote. Potom ju preložte do menších
pohárov, zalejte šťavou, ktorú pustila, aby bola zelenina celá
ponorená v nej a uložíte do chladničky. Ak máte málo šťavy,
zalejte ju vychladnutou prevarenou a osolenou vodou. Ak ste
všetko správne urobili a nezjete ju na posedenie, mala by vám
vydržať aj 3 mesiace.
- JANA BARÁKOVÁ-

Pre ľudí to bola veľká zmena, o čom svedčia aj dopravné
kolízie v dôsledku zavedenia pravostrannej premávky.
Prvá vážna nehoda so smrteľným koncom na Slovensku
sa stala medzi Malackami a Rohožníkom. 19-ročný Ernest
Kožuch viezol z lesa drevo na záprahu. Nerešpektoval nariadenie a išiel po ľavej strane. Zrazu začul trúbenie vojenského auta, ktoré prichádzalo zozadu. Odskočil, no nie
napravo, ale naľavo. A tak sa hodil rovno pod auto. To ho
zachytilo, vymrštilo a nešťastník skončil dodrúzganý pod
autom. Pri prevoze do nemocnice zomrel.
– ROG –

Keď nám telo dáva signál

Obdobie zimy, aj keď to vonku síce zatiaľ moc zimne
nevyzerá, sa pomaly, ale isto kráti a čas sviatkov a dobrých výdatných jedál, sladkých a opojných nápojov,
údenín, majonézových šalátov, oku lahodiacich cukroviniek a celkovo „zdravého stravovania“ je oficiálne za nami.
Možno, že si lámete hlavu nad nejakým tým pribudnutým kilečkom alebo vás trápia nie len fyzické, ale i
psychické ťažkosti. Toxíny (jedy) v našom tele spôsobené
zlou životosprávou, môžu mať za následky problémy ako
únava, bolesť hlavy, nespavosť a podobne. No povedzme
si na rovinu, kto by odolal lákavému medovníčku so sladkým zdobením na vrchu? Málokto si však uvedomuje,
akú dôležitú úlohu hrá detoxikácia nášho organizmu,
čiže očista tela od škodlivých látok. Podľa odborníkov

je detoxikáciu potrebné vykonávať dva krát počas roka,
najlepšie na jar a na jeseň. Je potrebná v každom veku.
„Odpadový materiál“ z tela môžeme vylúčiť prísunom
potravín s vysokým obsahom vápnika, dodržiavaním pitného režimu a obohatiť svoju stravu o potraviny s vysokým
obsahom vlákniny a probitiotických výživových doplnkov.
Receptov na detoxikáciu organizmov je veľa cez úplné hladovanie, až po rôzne druhy diét. Všetko však treba riešiť
s poriadnou dávkou zdravého rozumu. Takže pokiaľ máte
podobné ťažkosti a cítite, že to nie je ono, skúste upraviť
vašu životosprávu.
- NATÁLIA HORVÁTHOVÁ-

Vývozný kalendár komunálneho odpadu
rok 2014
Dátum
17.1.2014
31.1.2014
14.2.2014
28.2.2014
14.3.2014
28.3.2014
11.4.2014
25.4.2014
9.5.2014
23.5.2014
6.6.2014
20.6.2014
4.7.2014
18.7.2014
1.8.2014
15.8.2014
28.8.2014
12.9.2014
26.9.2014
10.10.2014
24.10.2014
7.11.2014
21.11.2014
5.12.2014
19.12.2014
2.1.2015

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

Zber papiera

Základná škola 2x do roka – na jar a na jeseň, organizuje
zber starého papiera (nie kartónu). Ten najbližší sa zrealizuje
v apríli. ZŠ bude veľmi vďačná za každý kilogram papiera, ktorý
jej venujete, pretože súťaží o pekné ceny. Ak máte problém
s dovozom papiera do školy, oslovte niektorého žiaka, rád si
po papier príde, zavolajte na t.č. 0911 806290 alebo napíšte
na email: zajablonove@gmail.com. Nezabúdajte: separáciou
odpadu určeného na recykláciu pomáhame chrániť životné
prostredie!

na

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

Zber elektroodpadu

Elektro-odpad môžu občania kedykoľvek priviezť k hale za
kultúrnym domom. V prípade, že sa jedná o veľkorozmerný
elektrospotrebič, je možné nahlásiť toto na obecnom úrade
a pracovníci OCÚ prídu zobrať predmetný spotrebič občanom
domov.
Týmto dáva Obecný úrad možnosť občanom celoročne
sa legálne zbaviť elektro-odpadu a zamedziť neserióznym
firmám nelegálnej likvidácii elektro-odpadu.

Termíny separovaného

zberu plastov a skla na
rok 2014

Plasty

Sklo

15. január

23. január

18. február

26. február

18. marec

26. marec

17. apríl

24. apríl

21. máj

15. máj

18. jún

12. jún

16. júl

9. júl

20. august

6. august

18. september

4. september

20. október

2. október

26. november

29. október

22. december

26. november

Na zber plastov slúžia plastové vrecia. Prázdne vrece vám
pracovníci OcÚ poskytnú vždy na výmenu v deň vývozu plastov. Na zber skla slúžia 1100 l kontajnery stojace pri obchode
COOP jednota.
PLASTY
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína
a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov,
šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých 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.
SKLO
Zbiera sa: sklenené fľaše biele aj farebné, poháre, sklo
z okenných tabúľ.
Nezbiera sa: taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, skla
z monitorov a obrazoviek, auto sklá, sklá s kovovou mriežkou,
sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok.
Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac
využila kapacita vreca.
Dôkladné triedenie odpadov, prispieva k ochrane životného
prostredia, úspore prírodných zdrojov a finančných prostriedkov Vašej obce za uloženie odpadov na skládke odpadov.
- RED 11

ŠPORT

Zimná príprava futbalistov sa už začala...
V utorok 14. januára 2014 sa naši futbalisti začali
pripravovať na jarnú časť sezóny 2013/2014, v ktorej chcú
potešiť fanúšikov minimálne takými výsledkami a tabuľkovým
postavením, ako sa im to podarilo na jeseň. Ponúkame vám
program prípravných zápasov počas zimnej prípravy:
25.1. 14:30 Suchohrad – Jablonové /ihrisko Plavecký Štvrtok
1. 2. 10:30 Vrakuňa – Jablonové / ihrisko Plavecký Štvrtok
9. 2. 14:30 FC Malacky – Jablonové / ihrisko Plavecký Štvrtok
16.2. 12:30 Záhorská Ves – Jablonové / ihrisko Plavecký Štvrtok
23.2. 14:30 Zohor – Jablonové / ihrisko Plavecký Štvrtok

1.3. 10:30 Gajary – Jablonové / ihrisko Plavecký Štvrtok
9.3. 15:00 Rohožník – Jablonové / ihrisko Rohožník
16.3. 14:30 Ekonóm – Jablonové / ihrisko Jablonové

Zároveň pozývame všetkých fanúšikov futbalu v Jablonovom na ples, ktorý sa uskutoční 8.2.2014 v priestoroch obecného úradu v Jablonovom.

-MARIAN TÓTH, TRÉNER FK JABLONOVÉ-

tolnotenisový
6. Silvestrovský výstup na vysokú Sturnaj
Posledný deň v uplynulom kalendárnom roku nesľuboval práve ideálne počasie. Silvester nás vítal hmlistým a sychravým
počasím, ktoré nabádalo skôr k tomu, aby človek zostal v teple domova a pri horiacom krbe popíjal čaj. Našlo sa však pár odvážlivcov,
ktorí vymenili papučovú kultúru za trochu pohybu a so starým rokom sa rozlúčili v prírode výstupom na Vysokú.
Urobila som tak aj ja s mojou rodinou a rozhodli sme sa,
že nám 6. ročník tohto podujatia nemôže ujsť. Teplo sme sa
obliekli, dobre obuli a vyrazili na túru. To sme ešte netušili,
koľko námahy a hlavne nánosov blata nás čaká. Väčšinou sa
totiž silvestrovský výstup konal v mrazivom a zasneženom
počasí. Tento rok to ale bolo presne naopak, čiže namiesto
s chladom sme bojovali skôr s blatom. Preto sme pokojne
mohli vyhlásiť aj súťaž „o najzablatenejšieho turistu“. Adeptov bolo dostatok. Tento rok sa turistickej tradície zúčastnilo
19 odvážlivcov.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa zišla skvelá partia, ktorá podala obdivuhodný turistický výkon a starý rok
ukončila zdravo a s dobrou náladou. Medzi chôdzou a zablateným terénom bolo dostatok času na veselé rozprávanie
o každodennom živote a jeho radostiach a starostiach.
Vtipnými historkami nás po celý čas zabával známy turista
a milovník histórie Julko Pavlíček. Všetci sme sa dobre zabávali a rozdávali zablatené úsmevy na všetky strany. Keď sme sa
pri vzostupe viac šmýkali ako chodili, bolo nám jasné, že na
tohtoročnú túru len tak ľahko nezabudneme.
Bola som milo prekvapená z toho, koľko turistických trás
je v okolí Jablonového a ako málo o nich vieme. Netvrdím,
že do ďalšieho roku stihnem „prebehnúť“ všetky a rozšírim
svoj turistický repertoár, ale získala som aspoň inšpiráciu ako
môžeme spolu s deťmi stráviť nejeden pekný deň v prírode
v blízkosti našej obce.

o pohár starostu
obce jablonové
Počas vianočného obdobia sa priaznivci stolného tenisu už
tretí rok stretli v priestoroch obecného úradu, aby si opäť zmerali
sily, spríjemnili chvíle a vypotili nejaké to kilečko, ktoré vianočný
čas so sebou prináša.
Sedemnásť hráčov, nielen z našej obce, sa rozdelilo do
štyroch skupín a po vzájomných zápasoch vzišlo poradie,
ktoré určilo dvoch postupujúcich do ďalších bojov. Tento
ročník bol veľmi vyrovnaný a súboje mali dramatický priebeh.
Celkovým víťazom a minuloročný triumf obhájil Imrich Barák,
ktorý dokázal svoju stolnotenisovú jabloňácku dominanciu.
Druhé miesto obsadil, tak ako minulý rok, Marián Tóth a tretí
skončil Rastislav Putík z Jakubova.

Čo ale viem určite, tak to je to, že tohtoročný silvestrovský
výstup na Vysokú si určite nenecháme ujsť. Hoci sa nový rok
začal len nedávno, už teraz vás chceme pozvať a dúfame, že
v Jablonovom sa nájde veľa šikovných turistov, ktorý sa pridajú k tejto krásnej tradícii, ktorou zakončíme aj rok 2014.
- DÁŠA TÓTHOVÁ -

Ples športovcov

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÝCH BOJOV:
Štvrťfinále:
Peter Knotek – Adam Král 		
Boris Zemko – Imrich Barák		
Rastislav Putík – Pavol Flimel		
Martin Pástor – Marian Tóth		
Semifinále:
Rastislav Putík – Imrich Barák 		
Adam Král – Marian Tóth		
O 3. miesto:
Adam Král – Rastislav Putík		
Finále:
Imrich Barák - Marian Tóth		

0:3
0:3
3:2
1:3
0:3
2:3
0:3
3:0

Cenu útechy získal Vladimír Ágh.
Na záver chceme oznámiť občanom, že v priestoroch futbalového ihriska je možnosť v tomto zimnom období chodiť
denne hrávať stolný tenis v podvečerných hodinách.
- MT-

Športovci pozývajú nielen fanúšikov športu v našej obci , ale aj celú širokú verejnosť na svoj v poradí už
5. Ples športovcov. Uskutoční sa dňa 8.2.2014, v sále Kultúrneho domu Jablonové, so začiatkom o 19.00 hod.
Hrať bude skupina Danubius, bude chutná večera a tombola. Vstupné je 20 EUR.
- Jana Jurná-
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