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ROZHOVOR

Hrdosť byť Jabloňákom
Ondrej Uhliarik je starostom našej
obce. V rozhovore sme bilancovali takmer
štyri roky jeho pôsobenia na tomto poste.
Máte za sebou takmer štyri roky volebného obdobia, ako ste spokojný s vašou vlastnou prácou?
Sú veci a projekty dlhodobejšieho charakteru, ktoré ešte nie sú dotiahnuté dokonca,
ale s väčšinou som spokojný.
Čo z vašich predsavzatí a bodov volebného programu sa vám podarilo pre našu obec
zrealizovať?

Ondrej Uhliarik

V prvom roku sa zaasfaltovala dlhé roky
rozbitá cesta po výstavbe vodovodu, opravilo sa koryto potoka a vyčistili sa odtokové kanály. Vybudovali sme základnú sieť kamerového systému, z ktorého záznamy boli neraz
poskytnuté polícii pri objasňovaní trestnej
činnosti. Vybavili sme objekt na futbalovom
ihrisku tak, aby slúžil občanom a jeho prevádzka pomohla financovať futbalový klub,
do športového areálu sa pridali prvky pre
zábavu detí a športovanie dospelých. Revitalizácia námestia a bezbariérový úrad sú asi
finančne najvýznamnejšie projekty.
Na ktorý veľký zrealizovaný projekt ste
najviac hrdý?
Na každý jeden zrealizovaný projekt som
hrdý, niektorý je hodnotnejší po finančnej
stránke, iný zase po tej spoločenskej a občianskej. Myslím, že revitalizácia centra obce

ako finančne najhodnotnejší projekt ešte nie
je docenená ako spoločenský priestor, ale verím, že postupne sa ním stane.
Čo sa vám naopak nepodarilo zrealizovať
a prečo?
Samozrejme, najväčšia kritika môjho pôsobenia bude v oblasti kanalizácie obce. Tu
sú však neviditeľné veci, ktoré postupne približujú celkové riešenie kanalizovania obce
bližšie k realite. Ide najmä o prípravu na nasledujúce sedemročné obdobie eurofondových dotácií, ktoré by malo byť priaznivejšie
pre menšie obce ako sme my. Čiastkové drob-

né dotácie míňajú energiu a peniaze a mali by
efekt za 15 – 20 rokov pri objeme potrebnej
investície (4 mil. EUR) a dotácií, ktoré sú
možné z národných zdrojov. Samozrejme,
že sa snažíme aj o národné zdroje, ale viac
sme sa sústredili na celkové riešenie, ktoré by
mohlo byť realizované v priebehu 2 – 3 rokov
z európskych zdrojov.
Obecný život nie sú len veľké projekty,
ale aj menšie a pre kvalitu života v obci zásadné zmeny. Vypúšťanie žúmp do potoka,
čistenie a spriechodňovanie odvodných jarkov a kosenie trávnatých plôch, susedské
vzťahy, čierne stavby i sociálne problémy si
vyžadujú osobný prístup a veľa námahy, ak
má byť dosiahnutá zmena. Ako ste spokojný so svojím pôsobením na tomto poli?
Dnešná doba „pokazila“ ľudí falošným
dojmom úplnej slobody, každý má pocit, že
má právo na všetko, treba mať však na pamä-

EDITORIAL
JABLONOVSKÉ NOVINY začali v tejto forme vychádzať v septembri 2012 a týmto číslom
vstupujú do 3. roka svojej existencie. Vaše podnety a návrhy ako robiť naše noviny lepšie, ako
aj vaše články a postrehy o živote v naše obci prijímame mailom na adrese jablonovskenoviny@
gmail.com alebo ich môžete hodiť do schránky
novín, inštalovanej vo vstupnej zóne budovy
Kultúrneho domu. Ďakujeme Obecnému úradu
za podporu vychádzania a všetkým dobrovoľníkom, ktorí noviny vo svojom voľnom čase a bez
nároku na honorár pripravujú.
Zuza Ferenczová, šéfredaktorka

ti, že práva jedného sa končia tam, kde sa začínajú práva druhého. V prípade susedských
sporov je dôležité si uvedomiť, že obec nemá
rozhodovaciu právomoc, zasahuje vtedy, ak
sa naruší pokojný stav, ale posledné a rozhodujúce slovo má súdna moc. Čierne stavby
sa riešili pokutami. Bežná údržba obecných
priestorov a jarkov je samozrejmosťou.
Jablonové má stále množstvo problémov,
drobných aj väčších a všetky sa naraz jednoducho odstrániť nedajú. Ako ste selektovali, na čo sa sústrediť a čo necháte bokom?
Niektoré veci neznesú odklad a tie dostali prioritu. Nechať niečo úplne bokom sa nedá. Veď
v našej obci som sa narodil, všetci sa tu stretávame a poznáme, nejde niečo nechať bokom.
Sú rozhodnutia, ktoré by ste spätne zmenili, ak by to bolo možné?
Človek sa rozhoduje v čase a s informáciami, ktoré má v danej chvíli, zamýšľať sa
nad tým, že mal som sa rozhodnúť inak môže
človek už od detských čias a nič to nezmení.
Ak by sme mali možnosť meniť rozhodnutia
v minulosti, možno by nebolo ani to, čo má
človek okolo seba teraz a ja som s tým, čo ma
obklopuje spokojný, takže nemenil by som
nič. Jasne, že sa treba poučiť a snažiť sa lepšie
vyhodnotiť porovnateľné situácie, skúsenosť
z posledných 4 rokov je na nezaplatenie.
Vy ste z titulu svojej funkcie človek, ktorý prepája našu lokálnu politiku s vyššou.
Aká bola vyššia politika vo vzťahu k menším obciam ako sme my?
Dosť macošská! Veľká politika sa správa
ako odtrhnutá od bežného človeka. Od vzniku samostatnej republiky boli obce základPokračovanie rozhovoru na str. 3
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Blížia sa voľby starostu a poslancov
Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2014, ľudovo nazývané aj
voľby starostu a poslancov obce, sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014.
Na voľbách sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia Slovenska. Podmienkou je, aby mali
v obci/ meste, kde budú voliť, trvalý pobyt
a najneskôr v deň volieb, teda v sobotu 15. novembra, dosiahli 18 rokov. Právo voliť majú
aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku,
keďže v každej obci volia jej obyvatelia vlastných komunálnych zástupcov. V našej obci
má volebné právo 1 022 občanov. Predvolebná kampaň sa začína 29. októbra a končí sa
13. novembra o 7:00. Vedenie kampane mimo
tohto času zákon zakazuje.

nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej
listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

Kandidáti na starostu

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán
a politických hnutí a nezávislý kandidát.
Politická strana, politické hnutie a koalícia
politických strán a politických hnutí doručí
kandidátnu listinu prostredníctvom svojho
splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr
55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21.
septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí
byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55
dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť
pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie

Pre voľby starostu obce podáva kandidátnu listinu politická strana, politické hnutie,
koalícia politických strán a politických hnutí
a nezávislý kandidát. Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb,
t. j. najneskôr 21. septembra 2014.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu
listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr
21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine
musí byť pripojené vlastnoručne podpísané
vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou
kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Ku
kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta
uvedeného na kandidátnej listine, overená
fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu
obce podľa osobitného zákona – získanie aspoň stredného vzdelania. Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania

Zákaz zberu lesných
plodov

Jesenný veľkoobjemový
zber odpadu

Obecný úrad dáva do pozornosti
upozornenie, ktoré vydali Vojenské lesy
a majetky (VLM) z dôvodu leteckého postreku, ktorý bol vykonaný od 4. do 10.
8. 2014 od 5:00 do 20:00 hod. v oblasti
VO Záhorie k. ú. OBORA a ŠRANEK.
Postrek bol určený proti šíreniu listožravého hmyzu a podľa slov prednostu
VO Záhorie, Pavla Škrhu sa nedal termín
posunúť mimo hubárskej sezóny. Ochranná doba postreku je 28 dní. Z uvedeného
dôvodu platí ZÁKAZ zberu lesných plodov na tomto k. ú. VO Záhorie do 7. 9.
2014. V oblasti Turecký Vrch a v jeho okolí
tento postrek nebol vykonaný.
- LENKA MATEJKOVÁ -

V dňoch 10. – 13. októbra 2014 budú
v našej obci pristavené kontajnery na zber
veľkoobjemového odpadu. Šesť kontajnerov bude rozmiestnených v lokalitách železničnej stanice, pri ihrisku, v Sarve, pri
Základnej škole a na tzv. Novej ulici. Kontajnery sú určené na všetok veľkoobjemový odpad z domácností.
Prosíme občanov, aby do kontajnerov
NEHÁDZALI stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad ani elektrospotrebiče
a bežný komunálny odpad. Takisto je nutné udržiavať okolie kontajnerov v čistote.
Odpad patrí do kontajnerov.

Kandidáti na poslancov
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- I. FODOROVÁ -

sú výučný list, vysvedčenie o záverečnej
skúške, záverečné vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške. Ak má kandidát
vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí overenú fotokópiu akéhokoľvek dokladu jeho
o získaní.

Počet podpisov
Minimálny počet platných podpisov voličov na petícii, podporujúcich kandidatúru
nezávislých kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce je v obci
Jablonové 100.
- I. FODOROVÁ -

Oznam pre
kandidátov na starostu
a poslancov obce
V budúcom čísle Jablonovských novín
by sme chceli poskytnúť priestor na prezentáciu všetkých kandidátov na post
starostu a poslancov našej obce. Všetci
kandidáti, známi po 21. septembri 2014,
budú oslovení redakciou na krátku prezentáciu svojej osoby.
- RED -

Výzva na kosenie pozemkov
V poslednej dobe sa nám množia sťažnosti na neudržované a zaburinené pozemky. Konkrétne prípady vyzývame
zvlášť úradnou poštou. Ale chcem využiť
aj túto formu a upozorniť občanov – vlastníkov pozemkov na zákonnú povinnosť
starať sa o pôdu a tým predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Toto sa dopĺňa ďalším zákonnom,
ktorý zakazuje obťažovať susedov nad
mieru obvyklú a to aj nadmerným šírením
buriny. Kde je zákonná povinnosť, tam je
aj zákonná sankcia a postih. Preto vyzývame občanov – vlastníkov pozemkov, aby si
tieto riadne udržovali a predišli tým zbytočným postihom a peňažným sankciám.
- ONDREJ UHLIARIK -

Pokračovanie rozhovoru zo str. 1
ným kameňom nášho štátu. Postupom času
je z tejto dobrej myšlienky trhací kalendár.
Množstvo kompetencií a povinností sa pridalo na plecia obcí bez náležitého finančného
krytia, čo peňažne aj časovo zaťažuje chod
obce. Ak by sme sa nebránili, tak dnes by si už
náš občan vybavoval veci napr. v Malackách,
rozhodovanie o obecných záležitostiach by
bolo diktované z vyššej úrovne a o vlastných
financiách by obec mohla rozhodovať len vo
veľmi obmedzenej miere.
Sú podľa vás 4 roky dostatočný čas na to,
aby sa človek, ktorý sa ako nováčik dostane do jablonovského starostovského úradu,
urobil relevantné zmeny k lepšiemu?
Ubehlo to ako voda, priznávam, že mal som
trocha inú predstavu o niektorých procesoch
a pravidlách, ktoré ovplyvňujú chod obce.
Úplný nováčik potrebuje čas na zabehanie,
na vytvorenie kontaktov, ktoré sa menia, bohužiaľ, po každých parlamentných voľbách,
čo je vo väčšine prípadov na škodu občanovi
aj štátu. Dovolím si tvrdiť, že 6 rokov by bol
dostatočný čas aj na zapracovanie a rozbehnutie a dokončenie projektov, ktoré trvajú spravidla 2,5 – 3 roky. Pracujeme na kanalizácii,
rekonštrukcii a rozšírení materskej školy a základnej školy, postupnom budovaní obecných
ciest a chodníkov, doplnení športového areálu
a celkovom rozvoji výstavby v našej obci.
Ako vidíte funkčnosť aparátu obecného
zastupiteľstva? Ste s prácou poslancov OZ
spokojný?
Dovolím si tvrdiť, že obecný úrad pracuje
maximálne efektívne, obmedzenie počtu zamestnancov úradu, o ktorom som uvažoval
pred nástupom do funkcie, by bolo na škodu občanov. Jeden čas sme išli v obmedzenom režime a jednoducho to nebolo lepšie
ani finančne, ani čo sa týka termínov. Účasť
poslancov na schôdzach zastupiteľstva bola
veľmi dobrá, práca jednotlivých pracovných
komisií tak isto. Poslanci prinášali na každé
jedno zasadanie podnety od občanov, ktoré
sa týkali celej obce alebo jej konkrétnych častí. Jeden z poslancov je aj členom jednej z komisií pripravujúcich budúce eurofondové
obdobie na úrovni VÚC.
Ako vidíte našu obec v horizonte napríklad 10 rokov?
Obec sa bude rozširovať, čo do počtu obyvateľov, tak aj zástavbou nových lokalít. Toto
bude vytvárať ešte väčší tlak na našu škôlku,
ktorá je na hranici svojej kapacity a následne aj na školu. V týchto oblastiach sa už teraz sústreďujeme na investičné a rozvojové
projekty. Zamestnanosť Jabloňákov bude
ovplyvňovať do veľkej miery automobilový
priemysel, od ktorého je závislý skoro celý
štát. Do obce asi ťažko príde nejaký väčší
lokálny zamestnávateľ z oblasti priemyslu.
Táto vlna už prešla pred 6 – 7 rokmi. Služ-

by a voľný čas, v tom vidím potenciál našej
obce do budúcna. Obecný poľnohospodársky podnik sa tiež môže stať nevyhnutnosťou
v prípade krízy a zabezpečenia obyvateľstva.
Obecný úrad je hlavným organizátorom
desiatok akcií a aktivít v obci, z ktorých
mnohé ste uviedli do života práve vy – napríklad skvelé Vianočné trhy alebo Deň
detí, Osobnosť roka, Rodinný klub, Čistý
chotár, Jablonovské noviny a stali sa súčasťou spoločenského života obce. Ktorú z nich
máte vy osobne najradšej? Ktorá sa neuchytila a je vám to ľúto?
Nerád by som nejakú vyzdvihoval a inej
znižoval váhu. Každá má svoje čaro a cieľovú
skupinu, každá má svoj organizačný tím. Deň
detí, Denný tábor, Vianočné trhy, nový rozmer
Jablkového hodovania, Školsko-obecný ples,
čistenie okolia obce, športové turnaje, výlety a akcie s dôchodcami, všetky akcie majú
miesto v kultúrnom a spoločenskom kalendári obce. Svoje miesto si získali Jablonovské
noviny. Mrzia ma trochu Farmárske trhy, tie
mohli drobným pestovateľom pomôcť. Dúfam, že časom sa rozbehne miestne trhovisko.
Súčasne ale na tieto akcie Obecný úrad asi
nie je úplne personálne dostatočne dimenzovaný. Vy sám, aj ďalší zamestnanci úradu,
ste na každej akcii vlastnoručne pokrývali aj
manuálne náročnú prácu. Očakávali ste niečo podobné pri nástupe do funkcie? Že budete stavať stany, zatĺkať koly, nosiť debny?
Osobná angažovanosť mi neprekáža a počítal som s ňou už pri kandidatúre. Manuálne pracovať treba tiež, aby mal človek reálny
odhad nákladov a pracovného času pre jednotlivé akcie. Toto beriem ako samozrejmosť.
Máte spätnú väzbu od obyvateľov na svoju prácu?
Samozrejme, každý deň. Či už negatívne,
ak nejaké rozhodnutie niekomu nevyhovuje,
vtedy sa snažím veci vyjasniť. Ako každý najradšej mám pozitívne reakcie, tie potešia, povzbudia a „dobijú baterky“.
Mnoho obyvateľov asi má niečo, čo ich
osobne v našej obci trápi a nie sú celkom
spokojní s tým, ako sa váš úrad k danému
problému stavia alebo ako ho riešil. Ako si
dokážete poradiť s negatívnymi emóciami,
ktoré asi väčšinou smerujú k vašej osobe –
keďže, aj keď často nerozhodujete sám, ale
v spolupráci s OZ, vy ste najviac „na rane“?
Ak ide o spor dvoch susedov a rozhodneme
v prospech jedného, ten druhý zákonite nie je
spokojný. Ale vždy sa snažíme o spravodlivé
rozhodnutie, resp. o rozhodnutie v prospech
obce a občanov. Aj v rodine nie sú všetci spokojní s každým rozhodnutím. Tak to proste je,
že s rozhodnutím pre kolektív nemusí súhlasiť
celý kolektív, pretože každý má svoje záujmy,
či už otvorené alebo skryté. Aj národný parlament prijíma rozhodnutia, s ktorými nie
všetci občania absolútne súhlasia. Ak viem, že

v danej veci sa nedá viac urobiť, tak negatívne
emócie sa snažím vyventilovať športom.
Čo vás vo vzájomnom vzťahu obec – obyvatelia za 4 roky potešilo a čo znechutilo?
Vytráca sa obecná hrdosť, hrdosť na to byť
Jabloňákom, to je vec, čo ma vo vzťahu obec
– obyvatelia najviac zaráža. Máme byť na čo
hrdí, z našej obce vzišlo množstvo úspešných
ľudí, umelcov, športovcov, z iných obcí nám
chvália prostredie v obci, námestie, športový
areál, šikovných ľudí.
Pred časom ste ľudí vyzvali na podpísanie petície za voľný vstup do lesov Vojenského obvodu. Ako petícia stojí?
Žiadosť o zmenu hraníc režimu vstupu do
Vojenského obvodu, podporená petíciou obyvateľov, je podaná na ministerstve obrany SR.
Prístavba bezbariérového Obecného úradu a revitalizácia námestia je už istý čas hotová, kedy ju oficiálne odovzdáte obyvateľom a kedy sa úrad presťahuje do prístavby?
V prístavbe sa dorábajú siete a zabezpečenie, ešte čakáme posledné dve kontroly na realizáciu námestia kvôli preplateniu nákladov.
Hľadáme vhodný termín, pravdepodobne to
bude počas Jablkového hodovania 2014, kedy
by sme chceli námestie slávnostne odovzdať
a súčasne urobiť aj akýsi Deň otvorených dverí,
aby si občania mohli pozrieť novú prístavbu.
Rodičov školákov trápi školská telocvičňa,
zvonku to vyzerá tak, že sa projekt zasekol?
Avizovali ste, že telocvičňa bude cez leto stáť,
ale ešte nestojí. Bude mať škola telocvičňu?
Projekt zaseknutý určite nie je. V rámci
verejného obstarávania vyberáme spôsob financovania a banku, ktorá bude financovať
výstavbu, tak isto rokujeme s VÚC-kou o ďalšom období európskych fondov a možnosti
získania financií. V tomto prípade sa termínovo musíme prispôsobiť pravidlám európskej
únie a čakáme na potvrdenie termínu od ktorého bude možné si nárokovať preplatenie
nákladov spojených s výstavbou telocvične.
Jednoducho povedané snažíme sa minúť čo
najmenej našich obecných zdrojov a použiť čo
najviac cudzích. Zatiaľ beží stavebné konanie.
Pohybová učebňa – telocvičňa bude, pretože
deti ju potrebujú. A chceli by sme ju mať hotovú do konca októbra.
V prvom roku svojho pôsobenia ste
na obecných zastupiteľstvách hovorili
o zlom stave verejných financií. Ako na tom
stojí naša obce finančne dnes?
Príjmovú časť rozpočtu obce ovplyvňuje
celková ekonomická situácia štátu a zamestnanosť. To všetko vplýva na objem daní, ktoré štát vyberie a následne prerozdelí samospráve. S tým musí obec hospodáriť. Nám sa
podarilo zvýšiť rezervný fond obce z 86 EUR
na cca 35-tisíc EUR, čo bol jeden z finančných
cieľov. Celkovo sa majetok obce zvýšil o viac
ako 300-tisíc EUR z cudzích zdrojov.
Za rozhovor ďakuje Zuza Ferenczová.
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Názory rodičov na MŠ a ZŠ
V posledných mesiacoch školského roka 2013/2014 bola v priestoroch školy umiestnená schránka na názory a postrehy rodičov o fungovaní našej Materskej a Základnej
školy. Komisia školstva a športu názory vyhodnotila.
Pozitívne hodnotenia:
– otvorená hodina čítania 2. ročník ZŠ
– prístup učiteľov
– kreatívne myslenie
– skrášľovanie areálu
– individuálny prístup k deťom
Negatívne hodnotenia:
– nedostatočný pobyt na čerstvom vzduchu
– nedodržiavanie školského vzdelávacieho
programu
– nezakrývanie pieskoviska
– nevybratie starého piesku z pieskoviska
Po vyjadrení písomných názorov zo strany rodičov Komisia školstva a športu v spolupráci s riaditeľom ZŠ Jablonové Mgr. Pav-

lom Škodom a riaditeľkou MŠ Jablonové
Kvetoslavou Rusnákovou vyhodnotili tieto
pozitíva a najmä negatíva, v školskom vzdelávacom programe budú presne definované
a stanovené vychádzkové aktivity v režime
Materskej školy i Základnej školy. Zároveň
žiadame o spoluprácu rodičov, aby svoje ratolesti prichystali na vychádzku alebo pobyt
na čerstvom vzduchu vhodne obuté a oblečené z hľadiska počasia a ročného obdobia.
Vaše rodičovské názory a postrehy, pozitívne ja negatívne, môžete do bielej schránky,
inštalovanej na stene v školskej šatni, hádzať
aj naďalej. Komisia ich bude priebežne vyhodnocovať. Ďakujeme vopred.
- PaedDr. MARIAN TÓTH predseda komisie školstva a športu

Škola sa začína
Po štyridsiatichôsmych
prázdninových
dňoch
návštev u starých rodičov,
morského pobrežia alebo bicyklovania sa prichádza deň, keď
sa opäť musíme vrátiť do školských lavíc. Brána školy sa pre žiakov otvorí 2.
septembra 2014. Podľa rozvrhu hodín
sa začneme vyučovať od stredy (3. 9.).
Od tohto dňa bude v prevádzke ranný aj
poobedný školský klub a desiata a obed
v školskej jedálni.
V školskom roku 2014/2015 sa otvárajú 3 triedy a 4 ročníky. Prvú triedu
(1. ročník) bude navštevovať 11 žiakov,
druhú triedu (2. a 4. ročník) 21 žiakov –
10 druhákov a 11 štvrtákov a tretiu triedu (3. ročník) 14 žiakov.
Na záver jedna pozitívna správa pre žiakov – ďalšie prázdniny budú už 30. októbra.
- PAVEL ŠKODA - riaditeľ ZŠ

Žabky, lienky, včielky

Umelecká škola
otvára nový školský rok
Aj v tomto školskom roku pokračuje Súkromná základná umelecká škola vo vyučovaní
umeleckých predmetov. V Jablonovom sa bude vyučovať v hudobnom odbore: hra na klavír (pedagóg Mgr. art Milan Osadský), hra na husle (Adriana Vrbinčíková), hra na flautu
(Mgr. art Jarmila Steigerová) a hra na gitaru (Mgr. art Peter Vrbinčík). Výtvarný odbor taktiež
pokračuje vo svojej činnosti (vyučuje Lucia Haráková). Prijímacie skúšky prebehli v júni,
avšak pri záujme zo strany rodičov a dohode s pedagógom je možné prihlásiť dieťa do konkrétneho odboru aj v septembri. Aktívne pokračujeme s výučbou aj v ostatných záhorských
dedinách: v Kuchyni, Perneku, Lozorne, Zohore a v Lábe. Tešíme sa na Vás!
Náš kontakt: e-mail: mojaskola@azet.sk, tel.: Adriana Vrbinčíková 0905 951 384, nájdete nás
aj na sociálnej sieti Facebook, do vyhľadávača stačí zadať „Súkromná základná umelecká škola
Jablonové“.
- ĽUBA KAINOVÁ - zástupkyňa pre výtvarný a tanečný odbor
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Školský rok 2014/15 sa začína v Materskej škole Jablonové 2. septembra 2014
riadnou prevádzkou od 6.30 do 16.30 hod.
Dvojtriednu materskú školu Jablonové
v školskom roku 2014/15 bude navštevovať 44 detí. Deti sú rozdelené podľa veku
na „Žabky, Lienky a Včielky“.
V pedagogickej práci uplatňujeme
princíp aktivity dieťaťa a v premyslenom
vytváraní podmienok dbáme na účinný
sebarozvoj osobnosti dieťaťa. Pracujeme
podľa Školského vzdelávacieho program
– „Cesta za poznaním“, ktorého východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie
a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.
Počas školského roka 2014/2015 sa
vo výchovno-vzdelávacej činnosti budú
deťom venovať učiteľky: v 1. triede
Mgr. Mazúrová Miroslava a Rusnáková
Kvetoslava a v 2.triede Haramiová Eva
a Morávková Silvia. O pestrý a bohatý
jedálny lístok sa postará vedúca školskej
jedálne Pavla Durecová a pani kuchárka
Oľga Fuksová a Ľubica Vinceková. Čistotu
a poriadok bude zabezpečovať počas choroby pani školníčky Oľgy Pössovej pani
Gorčíková Barbora – školníčka ZŠ.
Všetkým deťom prajem veľa úspechov
v kolektíve a rodičom veľa trpezlivosti.
- KVETOSLAVA RUSNÁKOVÁ riaditeľka MŠ

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Letné jabloňácke táborenie 2014
Až 45 detí privítal Denný zážitkový tábor v športovom areáli, usporiadaný Obecným
úradom a dospelákmi, ochotnými venovať týždeň svojho času deckám z Jabloňového.
A vychytili sme s počasím ten správny týždeň!
Programový vedúci tábora Milan spolu
so starostom Ondrejom, Dankou a Zuzanou pripravili ozaj pestrý zážitkový tábor.
V pondelok sme sa usídlili, založili tábor,
zoznámili sa s novými i staronovými vedúcimi, rozdelili do oddielov Pavúkov, Jašte-

Stavanie prístrešku v lese

rov – kancov, Kvetov Zínií a Bojovných sŕdc,
za jazdy dobudovávali tréningovú Opičiu
dráhu a poobede sme mali pravý hudobný
bubnovací workshop na djembe pod vedením hudobníka Tona Gútha a Pauly Pelič.
V utorok sme dostali zadanie, podľa plánu a buzoly trafiť v lese na jednotlivé stanovištia, naučiť sa prvú pomoc, založiť oheň,
vybudovať improvizovaný prístrešok, zís-

kať vodu, spraviť oštep a tí najviac odvážni
a najmenej hladní zlanili priekopu. Potom
sme sa za odmenu povozili na koníkoch.
V stredu nás čakal bojový Ninja deň –
prekvapili nás 4 stanovištia s obranno-bojovými umeniami, a s profesionálmi sme

sa mohli naučiť pár hmatov. Džudo viedla
Mirka Jánošíková s partiou džudistov, Ju
Jutsu Ondrej Laciak, Aikidó Roman Hummel a Ninjutsu Jaro Dávidík (Díky, že ste si
na nás našli čas!).
Štvrtok sme strávili v kuchyni:) Pardón,
vlastne v Kuchyni – v dobrodružnom Adventure parku, v kempingu za rohom a nikto
o ňom skoro nevedel (tak už viete!:). Jazdili sme na terénnych kolobežkách, chodili

po slack line – natiahnutých pružných lanách, strieľali z luku, hrali Diskgolf, ale najväčšou výzvou bolo pádlovanie na priehrade
okolo malého ostrovčeka na doske s jedným
pádlom, udržať sa a nespadnúť bola výzva!
Neuveríte, ale zvládli ju veľkí i malí, chlapci
i dievčatá, i tí , čo sa trochu báli!!! Decká, boli
ste úžasne odvážne a prekonali ste strach!
Piatok patril Hnusnej športovej olympiáde, kde okrem športovej výzvy sa plnili
i kadejaké čudesné disciplíny:(( záver patril
vodnej vojne - traf svojho vedúceho a prípra-

ve na večernú opekačku, táborák a obľúbenú
disciplínu: prespi v stane na ihrisku. Tak veríme decká, že sa vám páčilo, nám áno!
Ďakujeme všetkým vedúcim Milanovi,
Zuze, Lucke, Mirke, Stanke, Irke, Majovi, Barbare, starostovcom, školskej jedálni
za dobrú stravu i tým, čo nám denne i občas
pomáhali. Čaute o rok decká!
- DANKA TRGIŇOVÁ -

Táborové
straty a nálezy
Všetko, čo sa vašim deťom na tábore
stratilo a organizátori pri záverečnom
upratovaní našli, je uložené do konca
septembra na Obecnom úrade. Prosíme
rodičov, aby si stratené veci čo najskôr
vyzdvihli. Ďakujeme.
- DT -

Bojový deň

Pádlovanie v Kuchyni
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Vyhodnotenie výstavy
Jablonové kedysi
Na posledných Sviatkoch Pomoravia sa v dňoch 21. – 22. júna 2014 uskutočnila výstava
Jablonovskej zbierky historických fotografií (JZHF). Zbierka obsahuje fotky od domácich
obyvateľov, ktoré majú vo svojich rodinných albumoch alebo hoci aj na povalách, a dokumentujú život dediny v minulosti, spoločenské či rodinné udalosti.
Návštevníci spomedzi pôvodných domácich
dediny. Výstava sa stretla s veľmi priaznivým
obyvateľov spomínali na udalosti zachytené
ohlasom a ďakujeme za všetky povzbudivé
na fotkách (napr. svadby, ochotnícke divadlo,
odkazy, pripomienky a nápady. Podporu tejto
športové podujatia), pripomínali si svojich
myšlienke návštevníci vyjadrili aj hlasovaním
blízkych a spoznávali ich na fotkách. Jablonové
za najkrajšie vystavené fotky. Tie s najväčším
ako obec neďaleko Bratislavy dnes zaznamepočtom hlasov budú zaradené do Jablonovskénáva veľkú prisťahovaleckú vlnu z hlavného
ho kalendára na rok 2015, ktorý by mala dostať
mesta. Návštevníkov spomedzi nich zaujali
každá domácnosť v obci od Obecného úradu.
zábery, ktoré približovali historické premeny
- JAROSLAVA ROGUĽOVÁ -

Zájazd
do Tullnu
V mesiaci jún sa 43 dôchodcov z našej
obce zúčastnilo zájazdu do rakúskeho
mestečka Tulln, ktorý pre nich zorganizoval a zaplatil Obecný úrad Jablonové.
Dôchodcovia si prezreli záhrady s množstvom rôznych kvetov, prešli sa po centre

mestečka, kde ich upútali hlavne viaceré
(fungujúce) fontány. Taktiež pri obede,
v areáli záhrad, nám spoločnosť robili
hudobné fontány.
Zájazdu sa osobne zúčastnil i pán starosta Ing. Uhliarik a náš duchovný otec
Mgr. Naď. Pán Peter Pavlíček vyhotovil
zo zájazdu pekné DVD ako i veľa fotografií. Ďakujeme, že obec nezabúda na svojich seniorov a veríme, že i v budúcnosti
bude pre dôchodcov organizovať takéto
akcie.
- E.P. -

Víťazná fotka Pred kostolom, pohľad od Perneka (približne 60. roky 20. storočia, JZHF, časť Jánošovci)

Druhé miesto – Nemecký vojak v Jablonovom (druhá svetová vojna, JZHF, časť Mária Prokopová) a Deti v Jablonovom (po druhej svetovej vojne, JZHF, časť Mária Prokopová)
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Jablonovské
hody
Čo to vlastne sú tie hody ? Je to spomienka – pamiatka na deň vysvätenia kostola
a tiež sa hody slávia v deň patróna miestneho kostola. V našej obci sa hody, v súvislosti s pamiatkou vysvätenia kostola, slávia vždy v prvú septembrovú nedeľu.
V roku 1896 po rozsiahlej obnove a zväčšení kostola bol náš kostol biskupom vysvätený 1. septembra 1896, kedy vtedajší miestny
kňaz ustanovil, že hody sa nebudú v obci
sláviť1. septembra ale vždy v prvú septembrovú nedeľu. Druhé hody, v súvislosti s patrónom kostola sa v obci slávia 29. septembra
na sviatok svätého Michala Archanjela, ktorého si naši predkovia vyvolili za patróna.
Hody v minulosti mali pre obyvateľov našej
obce predovšetkým duchovný charakter.

Z dejín - krstné mená Jabloňákov
V každej lokalite sa deťom po narodení dávali tradičné krstné mená. Dopĺňali ich módne mená alebo mená, ktoré si so sebou priniesli prisťahovalci z iných regiónov či krajín.
Mozaiku krstných mien v Jablonovom možno zložiť napríklad zo sčítacích hárkov, ktoré
sa vypisovali pri sčítaní ľudu. Sčítanie z roku 1938 vykazovalo 1 179 obyvateľov Jablonového, pričom v obci žil zhruba rovnaký počet mužov a žien.

Ženy

Muži

Najčastejším ženským menom v Jablonovom bolo Mária. Nosilo ho až 147 žien.
Druhým bolo Anna (85) a tretím Terézia
(63). Ďalej v poradí nasledovali Júlia (29),
Františka (23), Štefánia (18), Alžbeta (16),
Katarína/Katerina (14), Magdaléna, Rozália (13), Margita (12), Juliana, Albína, Ružena (11), Pavlína/Paulína (10), Matilda
(8), Eva, Helena (7), Anastázia (6), Karolína (5), Agnesa/Anežka, Emília, Hermína,
Irena (4), Amália, Božena, Filoména, Jozefína, Klementína, Veronika/Verona (3),
Blažena, Edita, Emerencia/Emerenciana,
Johanna, Ľudmila, Martina, Otília, Sidónia, Vlasta (2). V jednom prípade sa vyskytli: Alojzia, Andela, Antónia, Barbora,
Bernardína, Bohuslava, Dorena, Eleonóra,
Ernestína, Etela, Floratína, Gabriela, Hedvika, Jolana, Justína, Marta, Róza, Rozina,
Sabína, Serafína, Štepánka, Viera, Viktória,
Žofia.

Najbežnejším menom mužov v Jablonovom
roku 1938 bolo Ján. Nosilo ho 87 mužov.
Druhým bolo Štefan (72), potom František
(66) a Jozef (40). Ďalej nasledovali Michal
(26), Ignác (23), Martin (18), Vendelín/Vendel (16), Alojz, Valent (14), Anton (13), Tomáš
(11), Karol, Ľudovít/Ľudevít, Matej, Pavel
(10), Blažej (7), Frant, Jakub, Matúš, Ondrej
(6), Florián (5), Fabián, Gabriel, Lenhart, Leonard, Rudolf, Václav (4), Adolf, Augustín,
Ambróz, Eduard, Ernest, Hubert, Mikuláš,
Stanislav (3), Arnold, Bedrich, Damián, Ferdinand, Jaroslav, Kliment, Ladislav, Libert,
Lukáč, Peter, Pius, Simeon, Simen, Valerián,
Vasil, Viktor, Viliam/Vilém, Vincent/Vincenc, Vojtech (2). V jednom prípade to boli
Adam, Alexander, Alfonz, August, Baltazár,
Bohumil, Cyprián, Emil, Filip, Gustáv, Izidor, Jarolím, Leopold, Milan, Mirko, Nikodém, Rochus, Silvester, Sinču, Šimon, Teofil,
Vít. Raz sa vyskytli aj mená Cyril a Method,
pričom išlo o dvojičky, ktoré sa narodili v júli
1923 a pomenovali ich podľa slovanských
vierozvestov.
- JAROSLAVA ROGUĽOVÁ -

Počas hodov (1967, JZHF, časť Anna Brichtová, rod.
Kostková)

Účasť na slávnostnej svätej omši a účasť
na svätom prijímaní, po predchádzajúcej
sviatosti zmierenia, bola pre všetkých veriacich neodmysliteľná. Samozrejme, že podľa
svojich možností si dopriali viac ako v inú
nedeľu i po materiálnej stránke, v podobe
lepšieho obeda, pohostenia príbuzných, ktorí prišli na návštevu, obdarovania detí nejakým tým grajciarikom na kolotoč alebo sladkosť. Pre mnohé rodiny to bola jedna z mála
nediel v roku, keď mali na obed mäso. Nemohla ale chýbať hodová tanečná zábava,
na ktorej sa zúčastňovala takmer celá dedina. Na hody sa najviac tešili deti, lebo prišli
kolotoče, no tešili sa i dievčatá a mladé ženy,
pretože aké by to boli hody bez nových šiat
a topánok. Samozrejmosťou bolo tiež veľké
upratovanie v obci, okolia domov, dvorov,
predzahrádok a pod.
Je len na škodu, že v dnešnej dobe hody
strácajú svoje čaro, pretože to duchovné sa
pomaly ale iste vytráca a to materiálne sa
stáva všednostou, veď „hody“ máme nielen
každú nedeľu ale takmer každý deň.
- E. PROKOPOVÁ -

Dámske, pánske
a detské kaderníctvo
(Kultúrny dom, Jablonové)
Chystáte sa na dôležitú schôdzku,
svadbu, alebo si len chcete spraviť
radosť novým účesom? Rada Vám
splním tieto Vaše želania. Či je to len
jednoduché podstrihnutie, farbenie,
líčenie alebo účes, som pripravená Vám
poradiť a urobiť všetko pre to, aby ste
sa s novým účesom cítili dobre.

Objednať sa môžete na
tel. čísle: 0907 412 121
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Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
Obecný úrad Jablonové vyhlásil v predchádzajúcom čísle našich novín sympatickú
letnú Súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a balkón. V mesiaci august sa po obci
prechádzala trojčlenná komisia a hodnotila šikovnosť, zručnosť a záhradkársku vášeň
našich obyvateľov.
Komisia v zložení Peter Hitman ako
brala najkrajšie upravené predzáhradky
predseda, Anna Masarovičová a Alena
a urobila si finálový výber. „Rozhodovanie
Martinkovičová ako členky komisie, prešli
bolo ťažké, ale verím, že víťaz sa poteší a ostatní sa neurazia. Zmyslom súťaže bolo poukázať
celú našu obce krížom-krážom a obdivovali a hodnotili, ako sa Jablonáci dokážu
na to, že Jablonáci sú šikovní v mnohých smeroch a úprava okrasných záhrad k nim určite
postarať o priestor pred svojimi domami.
patrí a tí najlepší by mohli a mali byť inšpi„Ľudia sa o svoje záhrady naozaj pekne starajú, mnohí si zaslúžia pochvalu, že zvyšujú
ráciou pre ostaných,“ dodal predseda komisie. Víťaz bude vyhlásený na Jablkovom
estetiku našej obce,“ vyjadril sa predseda
hodovaní a odmenený plaketou a vecným
komisie P. Hitman. „Na druhej strane nám
darom. Pán Hitman by rád v tradícii pobolo ľúto, že sme mohli hodnotiť vlastne iba
kračoval a komisia sa chystá obísť obec
predzáhradky, lebo mnohé domy predzáhradky nemajú, ale majú krásne upravené vnútoraj v čase Vianočných sviatkov a hodnotiť
né záhrady, ktoré z ulice, žiaľ, nie je vidieť,“
sviatočnú výzdobu.
- Z. FERENCZOVÁ zhodnotil pán Hitman. Komisia teda vy-

Športové hry
seniorov
v Seniorville
Jablonové
Seniorville Jablonové je zariadenie
sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje
komplexné služby pre samostatných
vitálnych seniorov, čiastočne alebo úplne imobilných seniorov a ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami
pamäte. Klientom poskytujeme sociálne
a zdravotné služby, fyzioterapiu a liečebno-terapeutickú intervenciu. Našim obyvateľom pripravujeme pravidelne rôzne
aktivity, aby si aktivizovali telo a myseľ.

Šestica predzáhradiek, z ktorých komisia vyberie tú víťaznú

Dom číslo 171

Dom číslo 164

Dom číslo 120

Dom číslo 355

Dom číslo 428

Dom číslo 340
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Tým, že je zariadenie Seniorville súčasťou obce Jablonové, radi by sme prepájali
aktivity našich klientov v zariadení so
životom v obci. Preto si dovoľujeme pozvať všetkých seniorov z obce Jablonové na „Športové hry seniorov“, ktoré sa
budú konať v našom zariadení dňa 25. 9.
2014 od 10.00. Príďte si k nám zasúťažiť,
máme pre vás pripravené občerstvenie
a sprievodný program.
V prípade vášho záujmu vás poprosíme o nahlásenie účasti do 19. 9. 2014
na našom telefónnom čísle 02/5930 5000.
Tešíme sa na vás!
- TOMÁŠ BAUER zástupca projektového riaditeľa

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ
KULTÚRNE CENTRUM
LOZORNO
VÁS POZÝVA:

MATERSKÉ CENTRUM
MUŠKA V LOZORNE
VÁS POZÝVA:

Divadlo Jaja:
Chlapček synček

Cvičenie
pre mamičky s deťmi

14. 9. 2014 o 16:00 hod v CK Lozorno
Chlapček synček býva s ockom. Vo svojej
izbe má krásne hračky a všetko, čo si len
želá. Keď sa ráno zobudí, zistí veľké preveľké tajomstvo. Lenže nie také, ktoré by sa mu
páčilo. Trucuje a fučí sa. Ľahne si do postele
a vydá sa na dlhú snovú cestu, ktorá mu pomôže všetko vyriešiť.
Vstupné: 2 Eurá, deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

V utorky, od 10:00 v MC Muška.
Pokračujeme 16. septembra 2014! Otvorené
hodiny (možnosť sa pridať kedykoľvek).
Cena: 3 Eurá
Povinné prihlasovanie dopredu na:
mcmuskalozorno@gmail.com, alebo:
0915 744 911; 0908 662 617

Miro Gavran:
Všetko o ženách

19. 9. 2014 od 15:00 – 18:00 h
na dvore MC Muška v Lozorne.

21. 9. 2014 o 19:00 hod. v CK Lozorno
Pozývame vás na úspešné divadelné predstavenie - komédiu od chorvátskeho dramatika M.Gavrana, ktoré sa s mimoriadnym
úspechom sa hrá nielen na domovskej scéne
Divadla v podpalubí v Bratislave, ale i mnohých mestách po Slovensku.V hre účinkuje
trio skvelých herečiek, známych z televíznych obrazoviek: Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková a Andrea Profantová.
Vstupné: 8 Euro

Štvrté popoludnie
vinohradníckych
a vinárskych piesní.
28. 9. 2014 o 15:00 hod. v CK Lozorno
Spevácka skupina LOZA z Lozorna Vás pozýva na Popoludnie vinohradníckych a vinárskych piesní, kde sa okrem LOZY predstavia aj hostia z Moravy a Slovenska.
Viac informácií nájdete na Facebookovej
stránke Centrum kultúry a vzdelávania Lozorno alebo na webstránke obce Lozorno.
Adresa: Lozorno, Zvončínska 3, telefón:
0910 908 770.

Burza detského
oblečenia

DFS Jabúčko ďakuje
a pozýva
DFS Jabúčko ďakuje všetkým, ktorí finančne prispeli darovaním svojich 2 %
z dane tak, aby občianske združenie aj
v nasledujúcom školskom roku 2014/2015
mohlo zabezpečiť pre našich tanečníkov
výrobu nových krojov a rekvizít.
Výber nových členov do folklórneho
súboru sa uskutoční 16. septembra 2014
o 17:30 v sále Kultúrneho domu Jablonové a POZÝVAME naň všetkých školákov
od 6 rokov vyššie. Viac info na webstránke:
www.dfsjabucko.wix.com/jabuckoweb.
Tešíme sa na vás.  -VEDENIE SÚBORU-

Odborná prednáška
Feng Shui bytu, Bagua
Pozývame všetkých, ktorí hľadajú harmóniu, pohodu a radosť v priestore, ktorý ich
obklopuje dňa 30. septembra 2014 o 17:30 h
do MC Muška. Prednášajúci: MUDr. Michal
Patočka, vstupné: 8 Eur.
Prednáška sa uskutoční iba pri naplnení minimálnej kapacity, preto Vás prosíme o potvrdenie účasti dopredu najneskôr do 28. 9. 2014.
Viac informácii nájdete na Facebookovej
stránke Materské centrum Muška Lozorno
alebo na tel. čísle: 0903 172 652, e-mailom:
mcmuska@zoznam.sk. Adresa: Lozorno, Orechová 19, v budove MŠ, miestnosť pri kotolni.

OZNAM
Milí spoluobčania, počas
letných mesiacov som začal
navštevovať domácnosti v našej
obci s cieľom vyzbierať dostatočné množstvo podpisov na petičné hárky, aby som v jesenných voľbách mohol
kandidovať na post starostu obce Jablonové.
Touto cestou chcem poďakovať za vašu dôveru
a objasniť zámer spomenutej petície. Ďakujem
- GABRIEL BALEJČÍK za pochopenie. 

Dramatický krúžok
Dramatický krúžok základnej školy oznamuje, že začne svoju činnosť až v novembri prípravou Betlehemskej hry na naše Vianočné trhy. O začiatku nácviku a možnosti prihlásiť sa vás
budeme informovať na stránkach novín, ako aj na vývesných plochách ZŠ a MŠ Jablonové.
- Z. FERENCZOVÁ Krúžok bude rovnako ako v minulých rokoch bez poplatku.

Bázarik detského
oblečenia
Milé mamičky a nemamičky: Na konci tohto mesiaca sa opakovane uskutoční
náš už dobre známy Bazárik detského
oblečenia. Presný termín konania bude
uvedený na plagátoch rozmiestnených
po dedine. Pre zvýšený záujem bude
prebiehať na dvore Základnej a materskej školy. V prípade dažďa v budove.
Mamičky, ktoré sa chcú zúčastniť predaja, prosím o kontakt na 0903 346 531,
e-mailom: martinamasopust@gmail.com
alebo na facebookovej stránke Rodinný
klub Jablonové. Na bazárikoch je veľký
záujem hlavne o chlapčenské oblečenie.
Pokiaľ budú veci cenovo označené, môžeme ich predať za Vás. S našim bazárikom
nie sú spojené žiadne poplatky pre predávajúcich. Cieľ je jednoduchý. Jabloňáčky,
pomôžme si navzájom a zoznámme sa.
Nebude chýbať ani veľká hromada oblečenia a doplnkov zadarmo, kde si skoro
každý nakupujúci niečo nájde. Aj pri tomto predaji ponúkneme na predaj knihy
pre deti a dospelákov. Ich kúpou podporíte škôlku a školu. Výťažok odovzdáme
priamo im.
- M. MASOPUSTOVÁ -
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Aikido v Jablonovom
V Jablonovom budú mať od októbra deti možnosť trénovať aj ďalšie bojové umenie
– AIKIDO. Tréningy bude viesť Jabloňák Roman Hummel, ktorého ste mali možnosť
spoznať ako jedného z lektorov Dňa bojových umení na našom Dennom letnom tábore.
Aikido sa začne ako prvý krúžok trénovať v novej školskej telocvični, ktorá by mala byť
do konca októbra hotová.
Aikido znamená po japonsky cesta harným ťažiskom, čo je predpokladom správnemónie. Je to jedno z najmladších japonských
ho držania tela a stability. Získajú kondíciu,
bojových umení. Vzniklo zo starého spôsosilu a súčasne ohybnosť. Naučia sa bezpečne
bu boja, ktorý v minulosti používali samuraji. Na rozdiel od starších bojových umení
účelom aikida nie je ubližovať alebo ničiť.
Myšlienkou cvičenia aikida je rozvoj tela aj
ducha. V aikide neexistujú žiadne súťaže.
Nikto sa nesnaží zvíťaziť nad druhými, naopak všetci si navzájom pri cvičení pomáhajú.
„Pre deti by to mala byť predovšetkým zábava,
pri ktorej sa rozvíjajú gymnastické schopnosti,
Tréner Roman Hummel na Letnom tábore
rýchlosť, všeobecné pohybové zručnosti, správne držanie tela, flexibilita svalov, koordinácia,
padať z akejkoľvek polohy (dokážu sa tak
atakďalej. Deti sa naučia sebadisciplíne, sebaovlávyhnúť zlomeninám) a vedome ovládať svodaniu, rozhodnosti, odvahe, ale aj pokore a úcte.
je telo aj v komplikovaných pohyboch. Poľa
Deti, ktoré sa venujú aikidu sú sústredenejšie,
slov Romana Hummela je všetko toto výbordisciplinovanejšie a ľahšie komunikujú s okolím,
ný základ pre akýkoľvek iný šport, aj keby sa
teda okrem fyzických schopností sa rozvíjajú aj
rozhodli aikidu ďalej nevenovať.
vôľové vlastnosti. Dokážu ľahšie prekonávať preTréningy aikido budú prebiehať dva krát
kážky, sú sebavedomejšie a dokážu sa presadiť
týždenne, v utorky a štvrtky, v čase od 16:00.
v kolektíve, vedia ľahšie riešiť konflikty (hlavne
Ideálny vek detí je 8 rokov, pri záujme je
nenásilne). Za najdôležitejšie, ale považujem vymožné spodnú vekovú hranicu posunúť
tvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu!“ motivuna 5 rokov, horná veková hranica je 15 rokov.
je rodičov tréner Roman Hummel.
Ideálny počet detí na tréningy je 10-15. PriPodľa trénera sa deti za rok pravidelného
hlásiť sa bude možné po prvej ukážkovej hodochádzania na tréning, môže naučiť zákdine (zdarma), ktorej termín vám oznámime
ladne sebaobranné pohyby, pracovať s vlastv ďalšom čísle novín. - Z. FERENCZOVÁ -

Crossfit v Jablonovom
Už od leta je možné v Jablonovom navštevovať tréningy CrossFitu. Je to je silový a kondičný program vyvinutý na to, aby pomohol ľuďom získať širšiu všeobecnú kondíciu. Je vytvorený tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu.
CrossFit je nielen silovým a kondičným
programom, ale zároveň životným štýlom
inšpirovaným dobrou kondíciou. Nadobúdanie nových schopností, dosahovanie
osobných rekordov, prebúdzanie ducha súťaživosti a posilňovanie mužov a žien každého veku – to všetko je v telocvični CrossFit
na každodennom poriadku.
Tréningy Crossfitu v Jablonovom sú každý pondelok, utorok a štvrtok o 19.30 na horSústredí sa na neustále obmieňanie funkčnom ihrisku Športového areálu. Crossfit je
ných pohybov pri vysokej intenzite a popre každého, tak neváhaj a poď si zatrénomocou nich prispieva k vytvoreniu celkovej
vať! Cena jedného tréningu je: 2,50 EUR /
fyzickej kondície. Všetky tréningy sa dajú
tréning.
upraviť podľa konkrétnej úrovne kondície,
FB: Crossfit Club Stupava
veku alebo skúseností. CrossFit sa trénuje
tel. číslo: 0910 903 063
pomocou činiek, kettlebell, TRX a vlastnou
- ADAM ERDÉLYI váhou.
tréner Crossfit Klubu Stupava
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Tretí ročník
beach volejbalu
V sobotu 23. 8. sa v našom športovom
areáli konal tretí ročník turnaja v beach-volejbale. Zúčastnili sa ho 4 družstvá. Ostatných tradičných účastníkov asi odrádzalo
premenlivé augustové počasie. Tých, ktorí sa
zúčastnili tohtoročného turnaja, však počasie
odmenilo ideálnymi podmienkami. Zahrať
si prišli aj volejbalisti z Malaciek. Víťazný
tím Barákovcov (I. Barák, J. Baráková a M.
Polek) nestratili ani jeden set a zaslúžene
vyhrali. Druhý skončil tím Andreja Nevorála (A. Nevorál, M. Prokopová, R. Hummell)
po napínavom zápase s tímom obecného
úradu (O. Uhliarik, I. Uhliariková, J. Alföldy), ktorému zostala zemiaková medaila.
Tretie miesto obsadili Malačania (V. Kondrk,
V. Michálek, M. Jurkáčková).
-OU-

Futbalisti
začínajú
nový ročník
V nedeľu 17. augusta 2014 sa začala pre
A mužstvo FK Jablonové nová sezóna
2014/2015. Po krátkom oddychu, ktorý trval
necelý mesiac, sme začali prípravu na novú
sezónu a odohrali sme niekoľko prípravných zápasov, ktoré odzrkadľovali podľa
výsledkov dovolenkové obdobie. Príprava
bola krátka a zároveň náročná, aby sme boli
v rámci možností pripravení na súperov,
ktorí taktiež nezaháľali. Káder mužstva sa
po posledných ročníkoch stabilizoval a zásahov je menej ako v ostatných rokoch.
Odchody: Peschl (Lozorno)
Príchody: Kostka (Stupava), Jánoš (Lozorno),
Ščepka (Rohožník).
Prípravne zápasy:
Jablonové – Borinka 2:6
Jablonové – Ružinov 2:3
Jablonové – Devínska Nová Ves 0:5
Jablonové – Lamač sa neodohral pre dážď
Dúbravka – Jablonové 1:5
Jablonové – Plavecký Mikuláš 4:0
Novinkou v živote klubu je pôsobenie
družstiev dorastu a mladších žiakov FK Jablonové. Týmto výbor FK Jablonové apeluje
aj na rodičov a najmä fanúšikov, aby podporovali naše futbalové mužstvá v činnosti
a svojimi hlasivkami nielen na domácich, ale
i na zápasoch na súperových ihriskách.
- PaedDr. MARIAN TÓTH tréner FK Jablonové
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Powerjóga pre Ninjutsu pokračuje
začiatočníkov
Ak máte radi dynamické cvičenie, skúste hodiny powerjógy, ktorá sa cvičí ako plynulý sled
pohybov, využívajúcich jógóvé asány. V Jablonovom začína druhý septembrový týždeň.
Jej cieľom je posilnenie, spevnenie a preťahovanie svalov celého tela, zvyšovanie tak
fyzickej ako aj psychickej kondície. Rozvíja
súmerne celý svalový korzet, formuje postavu, odbúrava stres a nervozitu. Je vhodnou
prevenciou bolestí chrbta zo sedavého spôsobu života. Postupne vám toto výdatné fyzické a dychové cvičenie dodá vitalitu, zvýši
sa vaša životná energia a sebavedomie.
Na hodine powerjógy sa cvičí pri tichej relaxačnej hudbe. Začína sa dychovým skľudňujúcim cvičením, nasleduje zahrievacia
fáza, tá plynulo prechádza do dynamických
jógových zostáv a cvičenie končí relaxáciou
celého tela. Hodinami powerjógy vás bude
sprevádzať lektor a masér Gejza Zošťák.
Úvodná hodina sa uskutoční vo štvrtok
11.9.2014 v sále Kultúrneho domu o 19.30,
kde sa dohodneme na čase tréningov a vstupnom, podľa skupiny účastníkov. Prineste si
podložky na cvičenie a dobrú náladu.
Teší sa na vás - GEJZA ZOŠŤÁK -

V Jablonovom bežia tréningy bojového umenia Ninjutsu od 11. 10. 2012. Tento september
začína tréner Jaroslav Davidík už 3. rok svojho trénerského pôsobenia v našej obci.

Jaroslav Davidík k nám dochádza trénovať až z Bratislavy, kde takisto trénuje
v Škole ohňa v mestskej časti Dúbravka
a jeho trénerskú prácu ste mohli vidieť aj
na vystúpení na ostatných sviatkoch Pomoravia. Na otázku, čo môže rodič pre svoje

a aj napriek tomu sú odhodlaní prísť a tréning
zvládnuť. Tieto získané alebo prehĺbené vlastnosti sú užitočné aj pre bežný život. Samozrejme
toto všetko sa dá získať dlhším tréninovaním,“
doplnil J. Davidík a dodal: Podľa vyjadrenia
trénera je pravidelnosť tréningov dôležitá

Jaroslav Davidík na Letnom tábore

a tréning dva krát do týždňa im umožňuje lepšie si zapamätať techniky. „Deti sa
za jeden školský rok trénovania môžu naučiť základné techniky v Ninjutsu. Základy sebaobrany, rôzne páky a úchopy. Koľko sa dieťa naučí
je veľmi rôzne. Záleží od veku, pozornosti alebo
dochádzky na tréning,“ dodal J. Davidík.
Tréningy sú vhodné pre deti od 6
do 12 rokov, budú prebiehať v pondelky
od 16:00 do 17:33 h a v stredy od 17:00
do 18:30 h v sále Kultúrneho domu. Cena
tréningov je 40 euro mesačne. Súrodenci majú zľavu 5 euro. Začiatok tréningov
ešte nie je určený, pravdepodobne sa začnú od polovice septembra. Prihlásiť sa
na tréningy je možné na telefónnom čísle: 0949 141 819, e-mailom: ninjutsu108@
gmail.com alebo priamo na prvej hodine.
- ZF -

dieťa na tréningu ninjutsu očakávať, tréner
odpovedal: „Tréningy sú vedené tak, aby si deti
zlepšili nielen svoju kondíciu ale aj zväčšili svoju
silu, schopnosť sústrediť sa. Môžu zlepšiť svoju vôľu a výdrž. Hlavne keď príde obdobie keď
sa im na tréning nechce alebo majú ,,zlý“ deň

Cvičenie
pre seniorky
Seniorky začnú cvičiť od 23. 9. 2014 t. j.
utorok, od 19:00 do 20:00 hod.
Cvičiteľka je Anna Masarovičová. Ak sa
chcete cítiť lepšie, príďte si s nimi pravidelne
zacvičiť do sály KD Jablonové každý utorok.
Vstupné sa neplatí.

Zumba
Zumba s Mirkou Martinkovýchovou sa
cvičí každý štvrtok od 18.30 do 19:30 hod.
Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle:
0919 170 350 alebo prísť priamo na cvičenie
do sály KD Jablonové.
Zumba je predovšetkým dobrá zábava, hudba, pôsobí na schudnutie a posilnenie celého tela.
Poplatok: dospelí 2 eurá, deti zadarmo.

Jablonovské noviny, mesačník pre obec Jablonové; EV 4743/13, ISSN 1339-2905. Vydáva: Obecný úrad Jablonové, Jablonové 197, 900 54,
Jablonové, IČO: 00304808, tel.: 034/7787 132, obecjablonove@obecjablonove.sk. Redakcia: Zuza Ferenczová, Jana Baráková, Emília Prokopová,
Irena Fodorová, Danka Trgiňová, Jaroslava Roguľová, Natália Horváthová, e-mail redakcie: jablonovskenoviny@gmail.com. Dátum vydania:
12. 9. 2014, uzávierka ďalšieho čísla: 1. 10. 2014. Tlač: Alma-Press Jablonové. Náklad: 480 ks, nepredajné.

11

