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KANDIDÁTI NA STAROSTU

Tri otázky na kandidátov

našich futbalistov, hodnotnými darmi prispievam do tomboly na plesy športovcov a všade
tam, kde ma o to požiadajú. Politické body nezbieram, nemám potrebu o svojich dobrovoľníckych aktivitách hovoriť verejne, zato vždy
rád pomôžem tam, kde je to potrebné.
3. V Jablonovom žije veľa príjemných dobrých a srdečných ľudí – starousadlíkov i tých,
ktorí sa sem prisťahovali, pretože ich, podobne ako pred rokmi mňa, oslovila krása okolitej
prírody, atmosféra v dedine a predovšetkým
ľudia, ktorí tu bývajú. Dostupnosť Bratislavy,
pekné miesta na relax, kreatívne nápady obyvateľov, ktorí aktívne prispievajú a zlepšujú
verejný život v dedine – to všetko považujem
za veľké výhody našej obce. Je to pokojné
miesto na život, ktoré by sme si mali chrániť
a zveľaďovať. Na druhej strane je tu neexistujúca čistička odpadových vôd a kanalizácia,
vďaka čomu niektorí občania neustále znečisťujú životné prostredie vypúšťaním žúmp – aj
na tento problém by som však vedel nájsť odpoveď. Tiež ma trápi prístup OcÚ voči požiadavkám a potrebám obyvateľov obce.

ňujú a uznávajú aj preto, že v tejto funkcii
som už pôsobil a program, ktorý som Vám
na volebné obdobie predložil, som aj splnil.
Mojou prednosťou je poznanie ľudí, kladný
vzťah k občanom bez separácie, s vlastným
názorom aj s vlastným úsudkom, schopný
riešiť jednoduché aj zložité situácie. Verím,
že ako občan tejto obce svojimi skúsenosťami budem cieľavedome rozvíjať túto obce
nielen s vlastnými bohatými riadiacimi skúsenosťami, vedomosťou vo fungovaní štátnej
správy, ale predovšetkým z postrehov a námetov Vás občanov. Vytvorím opäť priestor
tak, ako v mojom predchádzajúcom období
na „otvorenejšiu komunikáciu“ s občanom
a obecným úradom.
2. Ako radový občan som pôsobil v rôznych
funkciách nášho futbalového oddielu, ako
podnikateľ som prispieval na spoločenské
akcie, ako technik som pomáhal pri realizovaných stavbách v našej obci a taktiež pôsobím
v spoločnosti urbárskych lesov a pasienkov.
3. Pozitíva: Atraktívnosť formy žitia a bývania v lokalite blízko Bratislavy, skoro nulovú nezamestnanosť, zdravé prostredie pre
deti, mládež i občanov, dostupnosť do hlavného mesta kvalitné podmienky pre športovú činnosť a kultúrne vyžitie.
Negatíva: Okrem nedobudovanej infraštruktúry (kanalizácia, chodníky, prístupové cesty)
negatívum vidím u občanov, zvlášť u novousadlíkov nedôveru (zľahčovanie si alebo mám
na to) vo využívaní miestnych služieb a tým aj
ich rozvoja (servisné služby, holičstvo, kaderníctvo, praktický lekár, vzdelávanie – škola,
škôlka, záujmové krúžky, kultúra).
- Obmedzenie vstupu do okolitej prírody
a z toho nemožnosť využívania okolitej prírody na rozvoj turizmu a rekreácie.

ONDREJ JURČÁK
(Ing., 64 r., stavebný technik – dôchodca, nezávislý kandidát):
1. Som dospelý,
jednoduchý, praktický človek, ktorý
celý svoj doterajší
život riadne pracoval a moje doterajšie pôsobenie
v súkromí i vo verejnom živote oce-

ONDREJ UHLIARIK
(Ing., 40 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické
hnutie):
1. Mám skúsenosť z posledných
štyroch rokov vo
funkcii, a rozpracované projekty.
Už druhý rok sa
intenzívne
venujem
príprave
Pokračovanie na str. 2

Všetkým kandidátom na post starostu našej obce a kandidátom na poslancov nášho obecného zastupiteľstva sme položili 3 rovnaké otázky a prinášame vám ich odpovede. Mená
kandidátov uvádzame v abecednom poradí, v ktorom sú zapísaní aj na registračnom liste
kandidátov. Na post starostu obce kandidujú 3 kandidáti a na posty poslancov 17 kandidátov.
Naše otázky:
1. Prečo sa považujete za vhodného kandidáta na túto funkciu?
2. Aké spoločenské, dobrovoľnícke alebo komunitné aktivity ste doteraz v Jablonovom robili?
3. Aké sú podľa vás pozitíva a aké negatíva života v Jablonovom?
-RED-

Odpovede kandidátov
na starostu
GABRIEL BALEJČÍK
(53 r, podnikateľ, nezávislý kandidát):
1. V obci Jablonové
bývam už 16 rokov, je mojím domovom, miestom,
ktoré mi prirástlo
k srdcu. Pracujem
tu, bývam tu, vyrástla tu moja dcéra. Za vhodného
kandidáta na starostu sa považujem najmä
preto, lebo mi záleží na obci, v ktorej žijem,
trápi ma, keď vidím, koľko vecí by sa dalo
pre obec urobiť, vybaviť, koľko ľudí je nespokojných s prístupom súčasného vedenia
obce. Netransparentné narábanie s obecným
majetkom či slabá komunikácia s občanmi sú
len čriepkom z celého balíka aktivít, ktoré by
som ako starosta obce zmenil a zlepšil, aby
sa skvalitnil život občanom našej obce bez
rozdielu na vek, postavenie či farbu pleti.
2. Pomocnú ruku rád podávam všetkým
susedom, som známy svojou ochotou pomôcť vždy, keď je to potrebné. Všetci, ktorí
v obci pracujú s dopravnou technikou vedia,
že im kedykoľvek pomôžem s opravami prevodoviek, či s menšími opravami vozidiel.
V čase, keď ešte OÚ vlastnil dopravnú techniku, som často krát bezodplatne pomohol aj
tam. Pravidelne som prispieval sponzorským
príspevkom na Sviatky Pomoravia, okrem
posledných štyroch rokov, kedy ma OcÚ so
žiadosťou o sponzorstvo neoslovil. Nemalou
čiastkou som prispel na zakúpenie dresov pre
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Pokračovanie zo str. 1
na ďalšie obdobie euro-fondov, ktoré sa
práve začalo, pre nováčika bude ťažké sa
rýchlo zorientovať a nájsť sa v tej spleti nových programov a fondov. Rozpracované
projekty pre školu, materskú školu a kanalizáciu si vyžadujú vybrať správne postupy
a vybudované kontakty medzi odborníkmi.
Dôkazom toho, že sme našli správnu cestu,
je náš úspešný euro-fondový projekt. Medzi
moje prednosti považujem tiež pokročilú
znalosť moderných technológií a cudzích
jazykov, čo je pre prípravu projektov a ich
obhajovanie dôležité.
2. Za posledný rok som spoluorganizoval takmer dve desiatky spoločenských,
kultúrnych alebo športových akcií v našej obci pre všetky vekové kategórie. Táto

činnosť síce nevyplýva priamo z funkcie
starostu, ale spoločenské akcie sú dôležitým prvkom v budovaní dobrých medziľudských vzťahov. Považujem za dôležité
osobne sa v tejto veci angažovať a do niektorých som zatiahol celú rodinu. Ale
aby to bolo férové vo vzťahu k ostatných
kandidátom, tak berme do úvahy čas pred
mojím zvolením do funkcie starostu, keď
som sa spolupodieľal na organizovaní akcií nášho poľovného združenia, starých
pánov-futbalistov a ako rodič školských
a škôlkarských akcií v čase, keď naše
dcéry chodili do našich školských inštitúcií a manželka pôsobila v Rade školy.
3. Negatívom je určite chýbajúca funkčná
kanalizácia, ale pracujem na tom a verím, že
do troch rokov to už problém č.1 nebude.

Negatívom je aj večné súperenie „domácich“ a „prisťahovalcov“. Jedny ťažko akceptujú, že tí druhí obohacujú náš priestor
niektorými dobrými nápadmi a tí druhí prišli do našej obce, lebo sa im páčila a mali by
sa do istej miery prispôsobiť jej charakteru
a histórii. Keby každý trochu ustúpil zo svojich pozícií a nevybíjal si energiu na tomto
bojovom poli, tak by naša obec ešte viacej
napredovala. Nerešpektovanie práv susedov je tiež negatívna vec, ale to nebude len
náš jabloňácky problém, to je skôr celospoločenský jav.
Pozitívom je rozhodne príroda a prostredie relatívne nezaťažené priemyslom. Dobrá
dostupnosť do hlavného mesta. Množstvo
skvelých ľudí, ktorí majú záujem o to, aby sa
v našej obci dobre žilo.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV

Odpovede kandidátov na poslancov
ĽUBOŠ BANÍK
(Mgr., 43 r, podnikateľ, nezávislý kandidát):
1. Rád robím prácu poslanca. Ponúkam svoje nemalé
znalosti a skúsenosti.
2. Sponzorujem
niektoré aktivity.
3. Je príjemné
žiť v Jablonovom.
Veľa pozitívneho sa
ešte dá urobiť  a v súčastnostni sa nám ponúka mnoho možností . Musíme sa  viac usilovať  tieto možnosti  rozumne využiť.
JÁN BENČURIK
(49 r., živnostník, nezávislý kandidát):
1. Som rodený
Jablonák a preto
mi veľmi záleží na tom, aby sa
v Jablonovom dobre žilo a ľudia boli
spokojní. Z rozhovorov s obyvateľmi a sledovaním
diania v obci viem, čo obec potrebuje a trápi
obyvateľov obce.
2. Pravidelne sa zúčastňujem na komunitnej aktivite čistý chotár, bol som spoluorganizátorom spoločenskej akcii Poľovnícky
ples a pomáhal som pri úprave interiéru rodinného klubu. V neposlednom rade svojim
podnikaním a to výstavbou domov v obci,
prispievam nepriamo k zvyšovaniu rozpočtu obce.
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3. Za hlavné pozitívum života v obci považujem kultúrno-spoločenské podujatia,
ktoré sa v poslednej dobe veľmi rozmohli.
Ďalším je pekne vybudovaný športový
areál. Za negatíva považujem chýbajúce chodníky a tým ohrozenú bezpečnosť
chodcov, najmä malých detí a starších
spoluobčanov, na viacerých miestach nevybudované odtokové jarky a samozrejme často spomínanú kanalizáciu. V rámci
občianskej vybavenosti by občanov určite
potešila vyššia kapacita škôlky, umiestnenie bankomatu v obci, ale predovšetkým kanalizácia. V neposlednom rade ma
osobne trápi, že ako občania obce obklopenej krásnou prírodou nemôžeme slobodne
vstúpiť do okolitých lesov.
ALŽBETA ČECHOVÁ
(60 r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát):
1. Som bývalá pracovníčka OcÚ
a poslankyňa obce Jablonové. Poznám prácu poslanca a problematiku obce, preto si
myslím, že by som bola prínosom do zastupiteľstva.
2. Ako pracovníčka obecného úradu som
sa podieľala na všetkých aktivitách. V minulosti ako poslankyňa som bola predsedom
kultúrnej komisie.
3. Pozitívum pre mladých ľudí je veľmi
dobre vybudovaný športový areál a rôzne
súťaže, ktorých sa zúčastňujú. Medzi negatíva by som zaradila tak veľmi chýbajúcu
kanalizáciu a v určitých lokalitách je treba
dobudovať priekopy. V tomto roku veľa pršalo a voda tiekla prakticky po cestách.

ERIK DÁVID
(25 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát):
1. V obci Jablonové som vyrastal,
poznám väčšinu jej
obyvateľov a som si
istý, že mám všetky
potrebné schopnosti
na odstránenie všetkých nedostatkov,
ako aj na jej zveľadenie a vyzdvihnutie celkovej úrovne bývania.
2. Od malička som bol členom futbalového klubu Jablonové, ktorý som reprezentoval od žiakov až po A mužstvo. Taktiež som
členom dobrovoľného hasičského združenia.
Pravidelne som sa zúčastňoval všetkých
športových či iných spoločenských podujatí
organizovaných v tejto obci.
3. Za pozitívum považujem krásnu prírodu, čerstvý vzduch a množstvo ponúkaných
služieb v areály poľnohospodárskeho družstva ako napríklad stolárstvo, autolakovňa, pneuservis, zlievareň, stavebniny a iné.
Za negatívum považujem málo športových
aktivít a nezáujem ľudí pozdvihnúť obec
a zlepšiť jej chod a fungovanie.
VLADIMÍR DÁVID
(47 r., lakovník, nezávislý kandidát):
1. Nie je mi ľahostajná budúcnosť obce.
Týmto spôsobom by som sa chcel zaslúžiť
o jej rozvoj, zlepšenie života každého občana v tejto obci, voľnočasové aktivity, realizovanie spoločných záujmov, kultúrnych
Pokračovanie na str. 3

Pokračovanie zo str. 2
podujatí,
motivovať
každého
občana k aktivite,
verejných činností
v obci.
2. Podieľal som sa
ako zväzák na rôznych
aktivitách
a som ochotný vždy prispieť k dobrým nápadom na zlepšenie života v obci.
3. Pozitíva: Otvorená komunikácia, záujem
ľudí o dianie v obci a ochota spolupracovať.
Negatíva: Nedostatok aktívnych činností a kultúrnych podujatí, menej nápadov
na skvalitnenie života. Nie je vyriešená
kanalizácia v obci, odtokové žľaby, chodníky, zberný dvor na odpad, časová dostupnosť rozhlasového vysielania pre obyvateľov obce, keďže väčšina obyvateľov obce
do obedného vysielania je v práci.
PETER HITTMAN
(39 r., tlačiar, SMER - sociálna demokracia):
1. Som poslan
com
obecného
zastupiteľstva a zos
talo nám ešte dotiahnuť niekoľko
projektov, v ktorých
by som rad pokračoval.
2. Tým, že som
poslancom OZ a som v kultúrnej komisii,
tak pracujem na kultúrnych a spoločenských
podujatiach v obci a teraz pracujem na novom projekte s názvom najkrajšia záhrada,
predzáhradka a najkrajšia vianočná výzdoba.
3. Páči sa mi, že vzniklo alebo sa obnovilo
viacero pekných akcií či už pre deti, mamičky alebo dospelých.
VALERIAN KAŇKA
( 53 r., vodič, nezávislý kandidát):
1. Nakoľko som
občan Jablonového, mám záujem,
aby sa obec zveľaďovala.
2. V rámci svojich
možností
sa
zúčastňujem
na príprave kultúrnych a spoločenských akcií v obci.
3. Práca s mládežou, zveľaďovanie obce,
kultúrne a spoločenské podujatia a celkový
rozvoj obce. Negatíva: chýba nám hlavne
kanalizácia, ktorá by odbúrala aj vypúšťanie
septikov do miestneho potoka.
MARIÁN KIMLIČKA
(45 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie):
1. Nakoľko som poslancom OU posledné

dve volebné obdobia, mám záujem
pokračovať v začatej práci, a taktiež
sa chcem podieľať
v rámci svojich
schopností a možností na budovaní
a rozvoji obce.
2. Doposiaľ som sa zapájal v rámci možností na príprave a chode každej jednej športovej, spoločenskej alebo kultúrnej akcii obce.
3. Pozitíva: pravidelný spoj autobusu
do Bratislavy, rozvoj športu hlavne futbalu
v obci, práca s mládežou, zveľaďovanie obce
– námestie pred obecným úradom, park, blížiaca sa výstavba pohybového štúdia pre
ZŠ a MŠ, zaplátané dlhé roky diskutované
výtlky na miestnych komunikáciách. Čo sa
týka negatív, tak asi len vypúšťanie septikov
do miestneho potoka, ktoré snáď odstráni pripravovaná výstavba ČOV a kanalizácie v obci.
MICHAELA MIHALJEVIČOVÁ
(38 r., administratívna pracovníčka, SMER – sociálna demokracia):
1. Som obyvateľkou Jablonového a mám
záujem a potrebu podporovať obec. Kandidujem už tretíkrát a dúfam, že občania dajú
prednosť domácim kandidátom, najlepšie
vieme o problémoch Jablonového.
2. Ako poslankyňa som sedela v školskej
rade. Po skúsenostiach chcem pokračovať v tejto činnosti. Škola potrebuje veľkú podporu.
3. Pozitíva: úprava parku, obecného úradu.
Negatíva: chýba tu priestor pre mládež.
Základná a Materská škola nemá telocvičňu, treba doriešiť kanalizáciu aspoň pri Seniorville, pre občanov v blízkosti je to nočná
mora.
BRUNO POLLÁK
(21 r., čašník, nezávislý kandidát):
1. Na funkciu
poslanca kandidujem hlavne preto,
aby som omladil
tím
poslancov
a vniesol problematiku a potreby
mladých v našej
obci, lebo máme
pocit, že obec nám nepomáha a aby sa zvýšila komunikácia s mladými ľuďmi.
2. Bol som raz na brigáde, keď som ešte
hrával futbal, dobrovoľne sme čistili futbalové ihrisko to bola jediná možnosť, ktorú som
mal.... a v podstate som sa nemal ako dozvedieť o nijakej podobnej akcii.
3. Pozitívum je, že obec má dobre situovanú polohu s pekným prostredím, je to,
samozrejme, moja rodná obec, ale, bohužiaľ,
viac je toho negatívneho... čo sa týka mňa

a mojich rovesníkov, nám táto obec nedáva
možnosť usadenia a vybudovania vlastného domova, lebo obec nevie nájsť možnosť
na realizáciu... a, samozrejme, ako mínus
beriem, že nie je v obci kanalizácia, a slabé
kultúrne vyžitie.
PETER PROKOP
(46 r., podnikateľ, nezávislý kandidát):
1. Som dobre oboznámený so situáciou
v obci, a preto viem, čo ľudia požadujú a ako
poslanec chcem a viem takéto záležitosti pomôcť riešiť.
2. Myslím, že každý vie, že pomáham so
zabezpečením spoločenských a kultúrnych
akcií pre obec, školu, športovcov a taktiež
hasičov a drobnochovateľov.
3. Dobre sa tu žije. Je tu príjemne a pokoj.
Ako poslanec viem, že sú pripravené viaceré
projekty pre zlepšenie života a spokojnosti
našich občanov.
SIDÓNIA RUSNÁKOVÁ
(62 r., ekonómka, nezávislý kandidát):
1. Jablonové je
mojím rodiskom,
chcem tu ďalej žiť
a chcem sa tu cítiť
dobre. Život v našej obci mi nie je
ľahostajný. Už viac
rokov som poslankyňou
a
zapisovateľkou obecného zastupiteľstva a preto
problematiku obce veľmi dobre poznám. Pri
hodnotení svojej doterajšej poslaneckej funkcie
môžem s plnou vážnosťou konštatovať, že som
k povinnostiam poslanca pristupovala vždy
zodpovedne. Snažím sa problémy riešiť, lebo
nestačí sa len prizerať, sťažovať, ale treba hľadať a navrhnúť také riešenia, ktoré budú vyhovovať obci a hlavne občanom. Osobne si myslím, že mám dostatok vedomostí, skúseností
a energie na to, aby som sa naďalej aktívne podieľala na realizácii rozpracovaných akcií, resp.
nových projektov – napr. výstavba telocvične
a úprava školského areálu, dobudovanie kanalizácie so zodpovedajúcou infraštruktúrou
(chodníky, cesty, parkovanie, osvetlenie, rozhlas), zlepšiť dopravné značenie, zriadiť zberný dvor odpadu a vytvoriť podmienky na separovanie ďalších komodít odpadu, opraviť
budovu v športovom areáli (tribúna – strecha),
rozšíriť služby pre dôchodcov a sociálne odkázaných spoluobčanov, vytvárať a podporovať
aktivity, ktoré budú mládež vzdelávať, zabávať a odpútavať pozornosť od počítačov, drog,
kriminality a prejavov vandalizmu. Získaním
mandátu poslanca budem naďalej presadzovať a dohliadať na prehľadné a hospodárne
využívanie obecných financií v prospech občanov. Poznámka – ako jediná z poslancov som
Pokračovanie na str. 4
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mala 100 % účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, obecnej rady a komisie v poslednom volebnom období.
2. Od roku 2005 som bola gestorom obecných
slávností Sviatku Pomoravia. V spolupráci so
zamestnancami obce, poslancami a aktívnymi
občanmi som sa podieľala na príprave spoločenských a kultúrnych akcií v obci.
3. Naša obec leží v krásnom podhorskom
prostredí, čo však nie je našou zásluhou. Avšak počas mnohých rokov naši predkovia
svojou prácou, umom a láskou pretvárali našu obec a preto im patrí uznanie, úcta,
vďaka. Pamätám si, že už v minulosti sa
o obci hovorilo ako o jednej z najkrajších obcí
v okrese Bratislava – vidiek. Ja sa teším ako sa
naša obec mení aj teraz. Sú to zmeny, na ktorých majú podiel občania a to výstavbou,
renováciou svojich domov, úpravou okolia
a samozrejme aj starosta s obecným zastupiteľstvom, zamestnancami. Obec v rámci
finančných možností upravila športový areál, školský areál, opravila miestne cesty, potok, vybudovala kamerový systém, obnovila
námestia pred obecným úradom, dokončila
prístavbu bezbariérového obecného úradu.
Za spoluprácu pri realizácii uvedených projektov je potrebné poďakovať aj miestnym
podnikateľom.
Za pozitíva života v obci považujem hlavne okolitú prírodu – vychádzky, športový
areál – rôzne aktivity, v podstate bezproblémové prijatie detí do materskej školy (ak sú
splnené podmienky prijatia), činnosť školskej
družiny pred vyučovaním, denné centrum
pre dôchodcov, ordinačné hodiny všeobecného lekára, obchody, služby živnostníkov.
Za negatívum považujem, tak ako ostatní
občania, chýbajúcu kanalizáciu, následkom
čoho je vypúšťanie žúmp do potoka, záhrad, rigolov. Nepríjemnou realitou v obci
sú nelegálne skládky, takisto venčenie psov
v okolí školského areálu, v parku pri kostole, na ihrisku.
Samozrejme, že by sme všetci chceli lepšiu
občiansku vybavenosť, ale tá sa odvíja hlavne
od počtu obyvateľov. Od počtu obyvateľov
závisí zasa rozpočet obce, tzv. podielové dane
na obyvateľov prihlásených k trvalému bydlisku v obci. Aj do našej obce sa prisťahovalo
množstvo úspešných, schopných ľudí s nesporným potenciálom vedomostí, kontaktov,
ktorý nie je pre obec zatiaľ dostatočne využitý.
Obec by mala tento potenciál využiť a urobiť
maximum k integrácii týchto občanov do diania v obci a v neposlednom rade ich inšpirovať
na prihlásenie k trvalému bydlisku. Aby neboli dôvody prihlásenia trvalého bydliska len
znížené poplatky za odvoz komunálneho odpadu, resp. prijatie dieťaťa do materskej školy.
A na záver: Chcem žiť v obci rozvíjajúcej
sa, bezpečnej, s čistými ulicami aj ovzduším.
V obci načúvajúcej potrebám svojich obča-
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nov, ktorá využíva ich ponúkané schopnosti
bez rozdielu veku, či osobného postavenia,
ale aj v obci, ktorá sa stará o tých, ktorí jej
pomoc potrebujú.
MARTIN RYBÁR
(Ing., 29 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie):
1. Som mladý,
aktívny
človek
s vysokoškolským
vzdelaním, ktorý
má záujem zapojiť
sa do obecných záležitostí a snahu pomôcť obci napredovať. Mojím cieľom
je tiež priblížiť mladšej generácii dianie v našej
obci a motivovať ju k väčšej angažovanosti.
2. V minulosti som sa aktívne venoval obecnému futbalu. Na iných aktivitách som sa nezúčastňoval, ale veľmi rád by som to zmenil.
3. Za pozitíva našej obce považujem napr.:
bohaté možnosti aktívneho využitia voľného času – v prírode okolo našej obce alebo
v športovom areáli, priateľskú atmosféru
a dobré susedské vzťahy.
Medzi negatíva podľa mňa patrí: absencia
kanalizácie v obci a s tým spojené problémy
s vypúšťaním septikov, skromnejšie možnosti kultúrneho vyžitia.
JURAJ SABAČ
(43 r., auto-lakovník, Kresťanskodemokratické hnutie):
1. Lebo som Jabloňák a záleží mi na Jablonovom.
2. Robím okolo športu a venujem sa jeho
aktivitám.
3. Je to pekná dedina pod horami blízko Bratislave. Chýba mi tu kanalizácia, ale
viem, že tá sa už rieši, a bol by som rád, keby
tu bola čím skorej a chýba mi tu viac športových a spoločenských aktivít.
MILAN TESARIK
(62 r., živnostník, SMER - sociálna demokracia)
1. Dokázal som zariadiť potrebné veci pre
občanov obce Jablonové pre ich lepší život!
2. a)Vybavil som bezodplatne finančne náročnú
elektrifikáciu obce, zokruhovanie z hlavného rozvádzača, nové stĺpy elektrického vedenia, povolenia, čo obec nestálo ani cent. V opačnom prípade
hradí obce alebo investor.
b) Vybavil som pre obce finančné prostriedky z Úradu vlády pre rómske komunity.
c) Oprava cesty pri Rudanickom potoku,
nejako obec na opravu zabudla, kosenie
a čistenie potoka.
3. Nevybudované chodníky a zastávka
autobusov z BA v dezolátnom stave. Málo
pracovných príležitostí.
STANISLAV TESARIK
(41r., podnikateľ, nezávislý kandidát):

1. Hlavný dôvod, pre ktorý som
sa rozhodol kandidovať za poslanca,
je ten, že v Jablonovom som sa narodil, vyrastal, žijem
tu,
vychovávam
svoje deti a preto
mi osud a rozvoj našej obce nie je ľahostajný. Patrím medzi ľudí s triezvym pohľadom
na vec. Nebojím sa postaviť sa problému
a riešiť ho. Neskrývam sa za nikoho a za nič.
Vážim si svedomitú prácu druhých ľudí
a žiadnu prácu nepovažujem za podradnú.
2. Aktivít, s ktorými som priamo pomáhal
a taktiež sa ich osobne zúčastnil, bolo za posledné obdobie celé množstvo. Spomeniem
napr. Jablkové hodovanie, Deň detí, Šarkaniáda, Fašiangový karneval, čistenie chotára, brigády na úpravu školského dvora ZŠ
a MŠ či materiálna pomoc pre našu základnú školu.
3. 3. Za pozitíva považujem predovšetkým
kultúrny rozmach, akcie pre deti, dôchodcov i prílev mladých ľudí, ktorí prichádzajú
s kreatívnymi nápadmi a nezištne ich realizujú. Žiaľ, nemôžem povedať, že negatíva
nevidím – je to predovšetkým dlhodobo riešená kanalizácia, nedostatok priestoru pre
pohyb našich detí v škole, nebezpečné úseky
ciest, kde šoféri ignorujú prikázanú rýchlosť,
ale i to, že žijeme obklopení nádhernými lesmi, ale nesmieme do nich ísť.
MARIAN TÓTH
(PeadDr., 36 r., stredoškolský učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie):
1. V poslednom volebnom období som
pôsobil ako poslanec
OZ v Jablonovom,
občania s trvalým pobytom v Jablonovom
sami môžu posúdiť,
či som ich presvedčil
o vhodnosti mojej opätovnej kandidatúry.
2. Z pozície predsedu školskej a športovej
komisie som sa snažil plniť si úlohy, ktoré
z tejto funkcie vyplývajú – rozvoj materského a základného školstva a taktiež športových aktivít v našej obci.
Ďalej som sa zúčastnil projektov: Detský tábor, Čistý chotár, organizácia športových súťaží, Pomoravie, Jablkové hodovanie, zástupca
FK Jablonové na akciách Bratislavského futbalového zväzu, odborný poradca pre oblasť
Záhoria v projekte IROP (základné školy).
3. Pozitíva: lesy, turistika, možnosť športového vyžitia, spoločenské aktivity v obci.
Negatíva: nevybudovaná kanalizácia (verím, že nie nadlho), účasť malej spoločenskej
komunity na aktivitách v obci.
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Voľba starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva
Voľby sa budú konať v sobotu 15. novembra
2014 v čase od 7:00 hod do 20:00 hod. Volebná
miestnosť bude pripravená v budove Obecného úradu – sála Kultúrneho domu. Hlasovanie je jednoduché – na hlasovacom lístku

pre voľbu starostu obce zakrúžkujete poradové číslo, ktoré je uvedené pred menom
kandidáta. Každý volič môže zakrúžkovať
len jedného kandidáta, inak bude volebný
lístok neplatný. V prípade voľby poslancov
zakrúžkujete najviac deväť kandidátov. Následne hlasovacie lístky vložíte do obálky
a obálku hodíte do volebnej schránky. V prípade, že sa do volebnej miestnosti nemôžete

dostaviť osobne zo zdravotných dôvodov
a chcete hlasovať, je treba nahlásiť voľbu
do prenosnej hlasovacej urny miestnej volebnej komisii.
Vážení kandidáti, aj touto cestou pripomínam, že predvolebná kampaň sa začína
29. októbra a končí sa 13. novembra o 7:00.
Vedenie kampane mimo tohto času zákon zakazuje, miestom na vylepovanie volebných
plagátov je určené vo VZN č. 5/2009 a to je
betónový stĺp nachádzajúci sa pri moste pred
obecným úradom. Vylepovanie volebných
plagátov na iných miestach je neprístupné.
Taktiež nie je dovolené vylepovanie plagátov
na stĺpy elektrického vedenia. Za porušenie
ustanovenia obec môže uložiť sankciu.
Nedá mi nereagovať na jednu otázku: Občania sa pýtajú či môžu voliť aj iného kandidáta ako toho, ktorému podpísali petíciu.
Áno svoj hlas môžete odovzdať aj inému kandidátovi, petícia vás k ničomu nezaväzuje.
- IRENA FODOROVÁ -

Bude u nás zber konárov,
kríkov, haluzí
Sezónny zber BIOODPADU – konárov, kríkov, haluzí – jednoducho všetkého možného
odpadu z jesenného čistenia záhrad vhodného na „štiepkovanie“ obec zabezpečí koncom októbra a začiatkom novembra 2014.
Presný termín bude oznámený miestnym
rozhlasom a bude zverejnený aj na internetovej stránke obce.
Na základe predchádzajúcej skúseností,
kedy bol určený priestor na zber uvedeného

Ilustračné foto, zdroj. www.ilavcan.eu

odpadu, ktorý, samozrejme, použili niektorí
naši občania na likvidáciu stavebného a domového odpadu. Tento raz obec pristúpila k jednodňovému zvozu BIOODPADU v celej obci.
Touto cestou prosíme občanov, aby odpad
zo záhrad vhodný na „štiepkovanie“ zatiaľ
uložili na svojom pozemku a nezbavovali sa
ho rozvozom po okolí obce alebo spaľovaním. V oznámenom čase ho bude treba len
vyložiť na ulicu pred dom.
- OcÚ -

Osobnosť
roka 2014
Starosta obce Jablonové, Ondrej Uhliarik
vyhlasuje ďalší ročník ankety Osobnosť
roka Jablonové 2014. „Platí to isté, čo som
povedal minulý rok: V dnešnej dobe potrebujeme dobré a pozitívne vzory a v našej
obci žije mnoho zaujímavých ľudí, ktorí
sú niečím výnimoční. Bol by som veľmi rád, keby sme spoločne vyzdvihli ich
úlohu a hodnotu, poznali a vážili si ich,“
vyjadril sa starosta obce. Osobnosť roka
sa určí na základe celoobecnej ankety.
Vaše tipy môžete posielať mailom, priniesť ich osobne na Obecný úrad alebo
ich vhodiť do schránky našich novín vo
vstupnej zóne Kultúrneho domu. Hlasovanie prebieha do konca novembra 2014.
Cena bude odovzdaná na Vianočných
trhoch. Historicky prvou Osobnosťou
našej obce bola Anna Masarovičová,
vlaňajším víťazom ankety bola Emília
Prokopová.
- RED -

Počuli ste
o rodinných
pasoch ?
Rodinné pasy vznikli na základe projektu
FamilyNet na podporu rodín s deťmi Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci
tohto cezhraničného projektu je rodinám
v ydávaná
karta Rodinný pas,
ktorá ponúka zľavy a výhody nielen
v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj
u partnerov projektu v Dolnom Rakúsku,
Burgenlande a v Trnavskom samosprávnom kraji. Zľavy sú určené pre oblasť turizmu, relaxu, športu a kultúry.
Registrácia a karta je zadarmo. Na základe registrácie je rodinám (ako aj neúplným, tzn. taktiež nezosobášeným partnerom, samoživiteľom, osobám majúcim
deti v starostlivosti) vystavená karta –
Rodinný pas. Podmienkou registrácie je
trvalé bydlisko v zapojenom kraji a aspoň
jedno dieťa vo veku do 18 rokov. Všetky
informácie sa dozviete na web stránke
www. rodinne-pasy.sk.
- IF -
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Reflexný prvok vám môže zachrániť život
Prípadov usmrtení chodcov a cyklistov na našich cestách pribúda. Skúsenosti potvrdzujú,
že často je príčinou ich zlá viditeľnosť. Novela

lý a mimoriadne užitočný darček pre vašich
blízkych, pre všetkých členov domácnosti.
Dbajte na to, aby bez nich nechodili na ulicu.

zákona o cestnej premávke preto od januára
2014 ustanovila povinnosť chodcom sa za zníženej viditeľnosti chrániť reflexnými prvkami
alebo reflexným odevom. Platí to počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.
Pokuta až 100 eur!
V prípade, že by ste sa ako chodci vo
vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti
reflexnými prvkami nechránili, hrozí vám
v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100 eur! Viete vôbec, aké
sú najrozšírenejšie bezpečnostné prvky pre
cyklistov, chodcov? Na trhu sú dostupné
samoupínacie pásky, vesty, popruhy či rôzne reflexné ozdoby a LED svietidlá na tašky,
ruksaky, čiapky, prilby, kočíky a bicykle. Výber je naozaj široký a reflexné prvky sú skve-

Dôležitý prvok prevencie
Zdroj: Viditeľnosť chodca podľa štúdie BESIP
Možno sa spýtate, aké majú reflexné prvky
vôbec opodstatnenie. Nuž vodiči vás vďaka
ním vidia už zo vzdialenosti okolo 200 metrov, pričom vozidlo idúce 70 km/h dokáže
zabrzdiť na dráhe asi 70 metrov. Toto reflexné
označenie zaručí, aby bol každý videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj od súmraku do svitania, počas dažďa, sneženia, hmly
alebo pri chôdzi v tuneli. Reflexné prvky je
možné zakúpiť v rôznych predajniach napr.
v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou, ale už aj v trafikách, na čerpacích
staniciach a army shopoch. Alebo na internete napríklad na Eurodetektor.sk, Ševtprero-

Animoterapia

Beseda
s indiánom

Aj v tomto školskom roku sa naša materská
škola zapojila do projektu „Koníky pre materskú školu – animoterapia“, v rámci ktorého priamo do materskej školy prichádzajú
poníky. Deti majú možnosť jazdiť a zacvičiť
si na poníkoch – držanie rovnováhy. Po jazde majú možnosť pohladiť poníka a nakŕmiť
ho jabĺčkom, alebo mrkvičkou, ktorú si prinesú z domu.
U našich malých detí, ktoré prišli v septembri do materskej školy, mali poníky veľký úspech. Na druhý deň, keď sme sa pripravovali na pobyt vonku, všetci rozprávali:
„Vonku budú poníky a budeme zasa na nich jazdiť.“
Animoterapia má pozitívny vplyv na vývin dieťaťa po telesnej a psychickej stránke
a práve preto pokračujeme s našimi detičkami v tomto projekte.
- KVETOSLAVA RUSNÁKOVÁ - riaditeľka MŠ -
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Dňa 17. septembra 2014 sa v našej škole
uskutočnila beseda s Indiánom. Volá sa Jorge Luis Arenivar a pochádza z Nového Mexika. Jeho matka mala indiánskych predkov,
Jorge bol adoptovaný v tradícii indiánskeho
kmeňa Lakotov. Redtail Hawk (Myšiak Červenochvostý) je jeho indiánske meno. Ukázal
nám svoje tradície – pierka, Chanupu (fajku
mieru), bubny a zaspieval piesne. Všetkých
nás potešil a veľmi zaujal.
- Tretiaci ZŠ -

dinu.sk. Vhodné je kupovať aj odev a obuv,
ktorá má reflexné prvky priamo „zabudované“. Ak sa máte rozhodnúť medzi odevom
alebo obuvou, ktorá ich nemá, tak si vyberajte model s reflexnými bodmi a znakmi.
Pozor! Krikľavá žltá, zelená alebo oranžová
farba neznamená, že sú reflexné. Ich viditeľnosť je síce vyššia, ale stále nedostatočná.
Chráňte svoj život
„Jedna reflexná páska na remienku dámskej
kabelky alebo na rúčke kočíka je naozaj zúfalo
málo. Zaráža nás, že občania podceňujú vlastnú
viditeľnosť pri vstupe na vozovku. Často prechádzajú cestu na neosvetlených miestach, v zákrutách, bez reflexných prvkov, pritom priechody pre
chodcov sú vzdialené pár metrov,“ hovorí Daniel
Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ
spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. a dodáva: „Veľmi ľahko zabúdame, že aj ako chodci sme
účastníkmi cestnej premávky. Len za minulý rok
zomrelo na slovenských cestách 75 chodcov.“
V záujme vlastnej bezpečnosti sa pri pohybe na cestnej komunikácii vybavte reflexnými prvkami. V ideálnom prípade viacerými.
Môžu vám zachrániť život.
VAŠI ŠPECIALISTI NA BEZPEČNOSŤ
www.specialistinabezpecnost.sk

Brigáda na
školskom dvore
Dňa 29. septembra 2014 sa na školskom dvore uskutočnila brigáda, na ktorej sa zúčastnili
rodičia a učitelia materskej a základnej školy
na čele s pánom starostom. Natrel sa premiestnený detský autobus, mreža na učebni.
Spoločne sme vyčistili priestory v časti školského dvora, kde bude postavená telocvičňa.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich voľný čas a ochotu pomôcť.
- MŠ a ZŠ -

Rodičia a učitelia brigádujú.

Jorge Luis Arenivar v Jablonovom

Na vyčistenej ploche sa stavia nová telocvičňa.

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Nácvik
betlehemskej
hry
Dramatický krúžok začne nácvik betlehemskej hry v priestoroch novej telocvične v piatok 7. novembra 2014 o 16:00. Betlehemská

hra by sa mala predviesť na našich Vianočných trhoch, ktoré budú v sobotu 13. decembra. Nácvik bude trvať mesiac, časovo vždy
v piatok a podľa potreby aj v iné dni, krúžok
je bezplatný, tešíme sa na deti aj ich rodičov.
- Z. FERENCZOVÁ -

Hasiči oslavovali 99. výročie
Dobrovoľný hasičský zbor v Jablonovom bol
založený 10. septembra 1915 a minulý mesiac teda oslávil 99 rokov od svojho vzniku.
Zakladateľom a prvým veliteľom zboru
bol František Gašparových a zbor okrem vojnových čias nepretržite funguje až dodnes.
V roku 1976 bol za veliteľa zvolený Jozef Katerinec, ktorý túto funkciu vykonáva už 37 rokov. „Náš zbor má vekový priemer 31 rokov, čo je
vynikajúce číslo, máme medzi sebou veľa mladých
ľudí,“ vyjadril sa veliteľ. Počet členov zboru je
34 a pred štyrmi rokmi založili pod názvom
Plameň dokonca aj zbor mladých hasičov,
kde sa do činnosti zaúčajú deti a mládež.
V posledných štyroch rokoch mal náš hasičský zbor štyri väčšie zásahy, raz hasili požiar v bývalých sadoch, raz v lesnom poraste
a dvakrát zasahovali pri odstraňovaní škôd
pri povodniach. Ako každý dobrovoľný hasičský zbor, aj ten náš musí aspoň dvakrát
ročne potvrdiť svoju zdatnosť na súťaži a takisto vykonať taktické cvičenie v rámci Okrsku dobrovoľných hasičských zborov.
Svoje 99. výročie oslávili hasiči v športo-

Už sme na Záhorí známejší
Kto? No predsa folkloristi z Detského folklórneho súboru JABÚČKO! Po oficiálnom
pozvaní našu obec prezentovali v sobotu 16.
augusta na VIII. Obecných slávnostiach 2014
v Rohožníku a 30. augusta 2014 v Prievaloch
pri príležitosti 575. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Žiaľ, zrovna v uvedených
dňoch sa počasie nezachovalo k účinkujúcim najlepšie, no i napriek jeho zhoršeniu
bola divácka atmosféra veľmi dobrá, takže
sa jednotlivé vystúpenia mohli konať na
vonkajších pódiách.
Prípravy na vystúpenia boli nesmierne
komplikované vzhľadom na prebiehajúce
letné prázdniny a len vďaka nesmiernemu
úsiliu vedenia súboru a pomoci ochotných
rodičov, ktorým učaroval folklór, sa to podarilo. Ako vedúca súboru s ostatnými členmi

vedenia som im nesmierne vďačná a vážim
si ich za to.
Touto cestou ďakujeme vedeniu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré nás
finančne podporilo a týmto umožnilo materiálne zabezpečiť výrobu nových krojov pre
našich folkloristov.
- VEDENIE DFS -

Vystúpenie DFS Jabúčko v Rohožníku

Zlet stríg, bosoriek a malých strašidiel v Jabloňovém

vom areáli ukážkou najmenších žiakov a veselicou s KTC, ktorá podľa slov pána Katerinca dopadla výborne. „Ďakujeme všetkým,
ktorí prišli a za spoluprácu by som sa touto cestou chcel poďakovať aj Ivanovi Jurnému, Štefanovi Masarovičovi, Ondrejovi Jurčákovi, Marekovi
Prokopovi a aj starostovi obce, ktorý sa, ale žiaľ,
na našej oslave nezúčastnil.“
- ZF -

Ukážka zásahu na hasičskom výročí

XI. Podhorská
výstava zvierat
V dňoch 3. – 5. októbra 2014 sa v Jablonovom
vo Farskej záhrade konal XI. ročník výstavy
drobnochovateľov. Zorganizovala ju Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
v Jablonovom. Jej predseda Pavel Pavlíček nám
priblížil priebeh výstavy: „Súťažilo sa ako vždy
v troch kategóriách: holuby, králiky, hydina. Vystavované zvieratá nesmeli byť staršie ako päť rokov,
museli byť čistokrvné a ich výborný zdravotný stav
musel byť doložený veterinárnym potvrdením. Mali
sme prihlásených 98 holubov, 40 králikov a 15 voliér
hydiny po tri kusy.“ Podľa prihlásených zvierat
organizátori výstavy zostavili katalóg. Zvieratá posudzovali kvalifikovaní posudzovatelia.
Keďže sa v tomto čase konala výstava aj v Malackách a Šenkviciach, účasť drobnochovateľov
bola nižšia než po minulé roky, no ako potvrdili
posudzovatelia, vystavené kusy spĺňali aj veľmi náročné kritériá. „Jablonovskí chovatelia tradične dosahujú na domácich a medzinárodných výstavách dobré výsledky, lebo chovajú kvalitné zvieratá.
S priebehom výstavy som bol veľmi spokojný, pretože
väčšinou vystavovali naši domáci vystavovatelia,“
dodal Pavlíček. Jablonovskí chovatelia usporadúvajú každú štvrtú nedeľu v mesiaci burzy,
kde si aj nečlenovia združenia môžu zakúpiť
chovný materiál, králiky, husy, kačice i kvalitné krmivo. Viac na stránke www.zojablonove.
estranky.sk.
– ROG –

Viete, že kedysi sa nazývali tmavé dni od jesene do zimy stridžími dňami? Naši predkovia sa stríg báli, ale to nevedeli, že existujú aj dobré strigy a bosoráci!
Rodinný klub v spolupráci s miestnou MŠ a ZŠ pozýva všetky dobré strigy na zlet
v areáli miestnej MŠ a ZŠ, dňa 28. novembra 2014 od 16.00 hod.
Budeme variť zázračný lektvar, zlé sily zaženieme cibuľou a cesnakom a pričarujeme
do nášho Jabĺčkova samé dobré veci. Tak už teraz vymýšľajte želania a nezabudnite si
metly, aby ste mohli lietať na stridžom plese! Tešíme sa na vás.
- dt Peter Fric, majiteľ kohúta šampióna
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Jablkové hodovanie
Podujatie Jablkové hodovanie, realizované obcami na Záhorí za podpory Bratislavského samosprávneho kraja, sa stalo u nás v Jablonovom už celkom slušne navštevovanou akciou.

Víťazná tekvica Lea Ferianca

bolo už len skvelou kulisou na tomto kúzelnom podujatí.
Rodičia a učiteľky napiekli rekordných 70
druhov koláčikov. Dámy z Klubu dôchodcov
pri ich pečení mysleli na to, ,,aby sa im vydarili a chutili tým, čo si ich kúpia“. Dôchodcovia
z klubu si plánujú z výťažku z predaja vylepšiť
rozpočet, aby sa im ľahšie financovali spoločné
aktivity ako posedenie v Mesiaci úcty k starším alebo Katarínska zábava. Škola aj škôlka
výťažok spoločne použijú na projekt, ktorý je
pre nich v súčasnosti prioritný: ,,na postavenie
krytého vstupu – pergoly a zariadenia do novej
telocvične“. Svoj stánok malo aj zariadenie Seniorville a pani Harmanová, ktorá nám ponúkala koláčiky a jablkový punč, prišla aj s niekoľkými klientmi zariadenia. Na otázku, čo
ich inšpirovalo, aby sa tu prezentovali, povedala: „Záleží nám na dobrých vzťahoch s obyvateľmi obce a prišli sme si pozrieť aj nový bezbariérový
prístup na obecný úrad, ktorý sa nám veľmi páči
a pre našich klientov je veľmi dôležitý.“

Tvorivé dielne

Víťazné koláče

Víťazná predzáhradka Terézie a Alexa Boškovičovcov

Ľudia naň prichádzajú s istotou, že si nakúpia výborné jablkové koláče, stretnú známych, zabavia sa pri hudbe a uvidia milé
vystúpenia detí zo škôlky a školy. Tento
rok bol ale predsa výnimočný. Hodovanie
otvoril starosta obce na novootvorenom námestí, kde boli postavené decentné trhové
stánky a ľudová hudba zo Stupavy hrala
na estetickom, vyvýšenom pódiu a počasie
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Počas toho ako hrala hudba, vystupovali deti, ľudia sa stretávali, rozprávali a kupovali koláčiky a päťčlenná porota hľadala
ten najlepší. Súčasne prebiehalo hlasovanie
za najkrajšiu alebo najoriginálnejšie upravenú tekvicu. Keď sme videli vychádzať
porotu, čo hodnotila koláčiky, bolo jasné, že
každý člen poroty skúsil z každého koláčika, ale zvládli to a dohodli sa na poradí pre
prvé 3 najchutnejšie. Víťazný koláčik upiekla
pani Barborka Alföldyová, ktorá ho venoval
Jednote dôchodcov. Cenu za víťazku prevzala predsedníčka JDS p. Prokopová. (Víťazné recepty uverejníme v ďalšom čísle). Ako
inak, proste si treba svoje odpiecť, aby bolo
víťazstvo. Ale pani Milke už šlapú na päty
aj mladšie a najmladšie ročníky: na druhom
mieste bola Zuza Ferenczová so synom Gregorkom a tretiu priečku obsadila Zuzana
Bálintová. Z tekvíc vyhral chlapec, ktorý sa
schoval do jednej z nich, trčali mu len nohavice a tenisky. Pomohol mu do nej Leo Ferianc
a potom ju posunul do aukcie. Po krátkej, ale
intenzívnej bitke vyhral chlapík, ktorý sa nebál prihodiť za ňu do školskej pokladničky 30
EUR. A nezabudlo sa ani na víťaznú predzáhradku, porote sa najviac páčila tá, o ktorú sa
dobre starajú Terézia a Alex Boškovičovci.
Vystúpenia detí zakončilo DFS Jabúčko, ktoré
už neodmysliteľne patrí ku kultúrnej ponuke
našej obce a deti si po celý čas mohli vyrobiť
krásne ligotavé jabĺčka v tvorivej dielni Martiny Masopustovej a Zuzky Pécsiovej, ktoré
svojou ochotou venovať sa deťom tiež vylepšujú takmer každú našu obecnú akciu.
Ako sa začínalo stmievať, ľudia postávali
v krúžkoch, rozprávali sa, podupkávali si
do rytmu ľudovej hudby, pochutnávali si
na cigánskej pečienke zo stánku Peťa Prokopa a deti dokončievali papierové jablká
v tvorivom kútiku Rodinného klubu. Tohtoročné jablkové hodovanie sa proste vydarilo,
za čo patrí vďaka všetkým, ktorí ho pripravili, zapojili sa a zúčastnili sa. A v nedeľu ráno,
keď som išla okolo, bolo naše námestie opäť
čisté, upratané a pripravené na ďalšie skvelé
akcie.
- JANA BARÁKOVÁ -

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Nové námestie a nový Obecný úrad
Na Jablkovom hodovaní 11. októbra 2014 boli obyvateľom Jablonového predstavené
dve novinky, ktoré sa stanú súčasťou života obce. Prvou bolo námestie pred Kultúrnym
domom a druhou nové priestory, do ktorých sa do konca októbra 2014 presťahuje obecný
úrad. Celý projekt stál zhruba 195 000 eur, z toho viac ako 186 000 Jablonové dostalo z fondov Európskej únie a zvyšných 9 000 eur išlo z obecných peňazí. Práce na revitalizácií
centra v Jablonovom sa začali v marci a ukončené boli koncom mája, po procese kolaudácie a niekoľkých kontrol z ministerstva bolo námestie v sobotu 11. októbra oficiálne
odovzdané do užívania.

Námestie

Obecný úrad

Námestie sa bude využívať na spoločné akcie
a podujatia obce. Bude slúžiť na stretávanie
sa obyvateľov a na rozvíjanie spoločenského
a kultúrneho života. Na Jablkovom hodovaní ako na premiérovej akcii sa po obvode námestia nachádzali stánky, v ktorých si ľudia
mohli kúpiť koláče, nápoje a iné občerstve-

Na Jablkovom hodovaní prebehol aj Deň
otvorených dverí v nových priestoroch
obecného úradu, ktoré si obyvatelia mohli
prezrieť. Nové kancelárie sú momentálne
pripravené na nasťahovanie nábytku, čo
prebehne do konca októbra. Potom budú
pripravené na sprevádzkovanie a uvedené
do prevádzky pre občanov.
Prístavba je zložená z dlhej chodby a štyroch miestností: 1. stavebný úrad, 2. administratívna miestnosť a matrika, 3. ekonomická
časť a archív, 4. kancelária starostu spojená
s veľkou zasadačkou. Samozrejmou súčasťou sú toalety vrátane jednej bezbariérovej.
Bezbariérový prístup je obrovskou prednosťou prístavby, ako to zdôraznili aj viacerí
opýtaní v našej anonymnej ankete:
• Je dobré, že je to bezbariérové.
• Je to lepšie, ako chodiť hore po schodoch.
• Pekné, ľahko prístupné, dobre.
• Chodiť hore po tých schodoch na úrad, to bolo
strašné.
Z ďalších názorov uvádzame:
• Zvonku to vyzeralo malé, som prekvapená, aké
je to veľké. Je to čisté a pekné.
• Veľmi sa mi to páči, napodiv, nie je to tmavé,
ako by sa zvonku mohlo zdať.
• Je to presvetlené, má to denné svetlo.
• Páči sa nám.
• Pre dôchodcov a starších je to veľmi dobré.
• Vyzerá to funkčné, bezbariérové, svetlé, energeticky úsporné.
• Aké je to veľké!

Námestie

nie. V jeho strede boli stoly s lavicami, kde
si ľudia mohli posedieť, zajesť, vypiť a pozrieť si program, ktorý prebiehal na pódiu,
umiestnenom v rohu námestia. Slávnostne
uviedli námestie do života jablonovské deti
z folklórneho súboru Jabúčko prestrihnutím pásky za tónov fanfár Veselej muziky zo
Stupavy. Pred Kultúrnym domom bola malá
tvorivá dielňa pre deti.
Medzi návštevníkmi Jablkového hodovania sme robili anonymnú anketu a zisťovali
sme, ako sa im páči námestie. Tu je niekoľko
odpovedí:
• Je to niečo nové, miesto, kde sa stretávajú ľudia.
• Je to dobre, určite.
• Vyzdvihujem funkčnosť priestoru. Je to miesto,
kde sa žije. Priestor sa otvoril a sfunkčnil.
• Je tu dosť ľudí, počasie vyšlo, ľudia sa tu stretávajú.
• Na ďalších akciách by mohlo byť lepšie ozvučenie.
• Také námestie tu ešte nebolo. Veľmi sa mi to
páči. Páči sa mi, že sedíme vonku, nie ako minulý rok vo vnútri Kultúrneho domu.
Na našu otázku, či sa v prípade nepriaznivého počasia ráta s nejakým zastrešením,
sme sa dozvedeli, že zastrešenie bude záležať od frekvencie využívania námestia. Keďže ľudí zaujali najmä predajné stánky, tie
pravdepodobne dostanú prednosť.

Nové priestory obecného úradu

Návštevníkov nových priestorov zaujímali ďalšie tri otázky, na ktoré sme zisťovali
odpovede. Najčastejšou otázkou bolo využi-

tie doterajšieho úradu. Je zámer prenajať ho
ako kancelárie, aby sa obci čiastočne vrátila
investícia. Zvažuje sa aj alternatíva využiť
ho ako školské priestory v prípade potreby.
Návštevníkov zaujímalo, o koľko sa zmenila plocha nových priestorov. Nový úrad je
väčší, funkčnejší a prístupnejší, jeho plocha
má cca 260 m2. Z prístavby nebude prechod
do terajšieho úradu ani do priestorov Kultúrneho domu.
– ROG –

Napísali o nás
V Jablonovom
zrevitalizovali centrum obce
Kvalitu obyvateľov Jablonového zvýši aj
zrevitalizované centrum obce. V rámci
Operačného programu Bratislavský kraj
(OPBK) sa obnovili spevné plochy, revitalizácia zahŕňa sadovú úpravu, nové je
aj detské ihrisko, mobiliár, verejné osvetlenie a zastávka pred obecným úradom.
„Bratislavská župa má obmedzené
možnosti v čerpaní eurofondov, preto sa
úprimne teším každému zrealizovanému
projektu, ktorý zvýši kvalitu života ľudí.
Jablonové je ďalšou obcou Bratislavského kraja, ktorej centrum sa nám vďaka
eurofondom podarilo obnoviť. Vďaka
tomu sa zatraktívnilo územie a vzniklo
reprezentatívne námestie okolia budovy
obecného úradu,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo. Cez OPBK sa podarilo v rámci bratislavského regiónu zrealizovať a finančne podporiť 135 projektov.
Do konca roka 2015 je potrebné ukončiť
ešte 63 projektov.
Práce na revitalizácií centra v Jablonovom sa začali v marci, včera – 1 v sobotu 11. októbra bolo centrum oficiálne
odovzdané do užívania. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 195 180 Eur.
Celkovo sa obnovilo 1 170,38 m2 spevnených plôch, revitalizácia zahŕňa aj sadovú úpravu 3 099 m2 zelene. Vysadených
bolo 218 trvaliek, 92 kríkov a obnovené
boli aj rozsiahle plochy trávnika. Priestor
zaplnilo aj detské ihrisko. Na celom území bol osadený mobiliár, pribudli stoly,
stoličky aj smetné koše. Na projektovom
území bolo osadených 11 nových stožiarov a svetiel verejného osvetlenia.
h t t p : / / w w w. r e g i o n - b s k . s k / c l a nok/v-jablonovom-zrevitalizovali-centrum-obce-193776.aspx
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Septembrové záplavy v Jablonovom
Dňa 12. septembra 2014 neprestávajúci a výdatný dážď padal na priľahlé svahy, z ktorých
sa do dediny valila voda. Strhla jeden múr, na dvoch miestach brehy potoka a zaplavila
domy, pivnice a záhrady viacerých obyvateľov. Situácia bola veľmi vážna na troch miestach:
nad Prachovňou, v Sarve a pri železničnej stanici. Dedina bola v pohotovosti.
Najvážnejšia situácia bola hneď z rána okolo
pol piatej nad Prachovňou. V tejto časti nie
je zregulovaný potok a zo svahov, kde sú
nivy a začínajú sa vojenské lesy, stekala voda
a bahno. Hrozilo zaplavenie domov na ľavej
strane smerom na Turecký vrch. Masa pretiekla do priľahlých záhrad a na dvoch miestach potoka sa odtrhol svah. Na miesto prišli
dobrovoľní jablonovskí hasiči aj s technikou,
starosta obce, zamestnanci OcÚ, pri zásahu
pomáhala aj firma pána Štefana Masaroviča
s technikou a zástupca starostu obce Marián
Kimlička. Starosta opísal situáciu: „Prekopali
sme tam kanál, aby sme odrazili vodu od záhrad
do potoka. Hrozilo zaplavenie dvoch domov.
V tom vážnejšom prípade sme zistili dvere s mechmi s pieskom. Potom sme dostali avízo zo Sarvy,
kde sa v jednej zákrute vylial potok. Domáci si
z časti poradili sami, hrozilo zatopenie jedného
domu. Obec zabezpečila vrecia a piesok a domáci obyvatelia urobili bariéru z vriec naplnených
pieskom. Táto bariéra poslúžila aj nasledujúcu
noc.“ Najvážnejší prípad sa stal vo vrchnej
časti obce, kde spadol jeden múr. Zo svahov
sa nahrnula voda do oploteného pozemku
s pevným múrom a vyvalila ho. Vážne boli
aj výtrhy v brehoch potoka. „Situácia bola
veľmi vážna, najmä do tej deviatej, desiatej hodiny
rána. Našťastie sa nikomu nič nestalo, všetkým,
ktorí sa podieľali na zásahu ďakujem za príkladný
prístup,“ povedal starosta. Medzi Pernekom
a Jablonovým bola zabahnená cesta, a aj keď
bola opatrene priechodná, bolo to nebezpečné. V obci sa nevyhlásil povodňový stupeň, pretože v iných dedinách bola vážnejšia

Záplavy v Jablonovom
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situácia a nebolo rozumné blokovať techniku
potrebnú inde, čo potvrdili aj štátni hasiči. Tí
boli nasadení v našej obci na dvoch miestach.
Na jednom mieste bol problém s elektrinou
v dôsledku pádu stromu a odčerpávali aj
jednu pivnicu. Situácia sa stabilizovala okolo obeda. Starostu sme sa opýtali na náklady,
ktoré sa vynaložili na tieto práce: „Obec tento zásah stál jednu fúru štrku, ktorá sa doviezla
do Sarvy a jednu fúru piesku, ktorá sa použila
na pieskovanie mechov. Z môjho pohľadu však
bolo najdôležitejšie, že sme pred dvomi rokmi poopravovali koryto potoka. Som presvedčený o tom,
že táto investícia z minulosti sa nám práve teraz veľmi oplatila a zachránila veľa domov. Panely v potoku ostali na mieste, lebo boli upevnené.
Keby neboli, domnievam sa, že by sa opakovala
situácia spred 13 rokov, keď sa panely naskladali
pod most a všetko vytieklo von.“
Dobrovoľní jablonovskí hasiči
Od skorého rána boli v nasadení aj jablonovskí dobrovoľní hasiči. Odčerpávali vodu,
prerážali a čistili priepuste, zabraňovali vode,
aby prenikla bližšie do domov. Zasahovali
asi v 12 prípadoch. Zúčastňovali sa na záchranných prác bez ohľadu na ich pracovné
povinnosti. Niektorí sa práve vrátili z nočnej
roboty a hneď išli na zásah. Na zásahu sa zúčastnili starší aj mladí hasiči Ľuboš Brichta,
Marián Brichta, Tomáš Brichta, Lukáš Jánoš,
Matej Jánoš, Jozef Katerinec, Jakub Kotes, Jozef Orth a Stano Vajsman. Priebeh prác opísal
M. Brichta.
„Ráno sme dostali prvé avízo, že sa voda valí
do dvora domu na hornom konci dediny a že padá

múr plota. Vo dvore mali asi meter a pol vody. Tu
to bolo vôbec najhoršie. Prišli malackí hasiči, ktorí
sú vybavení potrebnou technikou, prevzali velenie a my sme sa presunuli do Sarvy. Vylial sa tu
potok a prítok vody bol strašne veľký. Pod cestou
sa upchal priepust a voda sa valila po ceste. Keď
prestalo trochu pršať, mohli sme začať s prácami.
Potom sme išli na stanicu, kde to bolo celé zatopené. Tu sme odčerpávali vodu čerpadlom z kanála, ktorý sa zapĺňal. Prečisťovali sme priepuste.
Prerážali sme odtokové rúry a prečerpávali sme
vodu. Po prvotnom zásahu sme predali velenie
malackému hasičskému zboru, ktorý monitoroval
situáciu. Jeden hasič ostal v Sarve, jeden na stanici a ostatní išli na horný koniec. Keď dážď opadol, čerpali sme studne, pivnice a záhrady. Dostali sme hlásenie, že sa vytápa ďalší dom. Tu sme
boli asi tri a pol hodiny, odčerpávali sme vodu zo
šachty aj z bazéna, ktorý ani nebolo pod vodou
vidieť a na dne mal asi 15 cm bahna. Odtiaľ sme
išli za kultúrny dom, kde mali dvor plný vody.
Tam sme boli asi hodinu a pol. Potom sme išli
opäť do Sarvy. Dostali sme ďalšie avízo o vytopenej pivnici. Na Novej ulici sme odčerpávali vodu
zo šachty, v ďalšom dome pivnicu a opäť sme sa
presunuli ku stanici, kde bola záhrada celá pod
vodou. Bolo veľmi šmykľavo a klzko. Počas celého
piatku od rána do zhruba pol siedmej večer sme
zasahovali v 12 domoch a volali nás raz na jedno
a hneď na druhé miesto. V nasledujúce dni sme
ešte odčerpávali vodu, keď niekde presakovala
zo studne do pivnice. Teší ma, že sme ľuďom pomohli.“
Spracovala: J. ROGUĽOVÁ

Prevencia a ochrana
Voľakedy mali ľudia v dedine skúsenosti
s valiacou sa vodou, ktorá v prípade vytrvalých alebo výdatných dažďov stekala z okolitých svahov. Aby sa ochránili,
po obci, v chotári aj v sadoch boli urobené a udržiavané jarky, rigoly a žľaby.
Dnes si mnohí ľudia v dedine priechody
a priepusty zaviezli alebo zasypali a nedali do nich prietokové rúry. Vo viacerých
prípadoch kanály nemajú odtoky, alebo
nie sú vyčistené a upchávajú sa. Pri týchto
septembrových povodniach voda nemala kade odtekať, tiekla na cestu a hneď
do niektorých záhrad a pivníc. Keby neboli zasypané priepusty, vo viacerých
prípadoch by sa to nestalo. Ľudia si tak
spôsobujú problémy a škody nielen sebe,
ale aj svojim susedom. Zachovať, obnoviť
žľaby alebo ich poopravovať a udržiavať
je v záujme ochrany vlastného majetku
a bezpečnosti každého obyvateľa.

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Seniorville oslávil ôsme narodeniny
Zariadenie pre seniorov Seniorville oslávilo toho roku ôsmy rok svojho fungovania.
Obec Jablonové sa stalo domov pre mnohých
seniorov, ktorí našli svoj nový domov práve
v Seniorville. Mnohí naši klienti sa aktívne
zapájajú aj do obecného života. Navštevujú
rôzne podujatia, ktoré obec organizuje. Samozrejme, že za ten čas sa mnohí naši klienti zoznámili s „Jablonákmi“ a nadviazali aj
pekné priateľstvá. Naši najaktívnejší klienti
chodievajú do kostola, či do obchodu a o so
zoznamovaním a výrečnosťou nemajú nijaký
problém. Niekoľkí obyvatelia Jablonového
prichádzajú aj do našej kaplnky, kde bývajú
sv. omše v sobotu, či zavítajú aj v čase, kedy
pán farár Naď prichádza spovedať našich

klientov. Tieto stretnutia sú vždy
milé a pre našich klientov sú vítanou zmenou tvárí. Nedá mi nespomenúť ani vynikajúcu spoluprácu
s Materskou a Základnou školou,
ktorí sú aj našimi susedmi. Rovnako je vynikajúca spolupráca aj
s Obecným úradom, pre ktorých
nič nie je problém, nech sa na nich
obrátime s akoukoľvek prosbou
o pomoc či spoluprácu. Ďakujeme
obci Jablonové aj všetkým občanom za prijatie, ktorého sa nám
dostáva. - KOLEKTÍV KLIENTOV
A ZAMESTNANCOV
SENIORVILLE -

Očkovanie proti chrípke je bezplatné
S jesennými chladnými dňami prichádza aj obdobie zvýšeného výskytu chrípky. Ide o infekčné ochorenie vyvolané vírusom, ktoré postihuje prevažne horné dýchacie cesty.
Vzniká z úplného zdravia a má výrazné celkové príznaky ako: vysoká horúčka sprevádzaná zimnicou a triaškou, silné bolesti
hlavy, očí, bolesti svalov, kĺbov, chrbta a nôh,
výrazná únava. Chrípka môže prebehnúť
ako ľahké ochorenie, pokiaľ sme ochotní
dodržiavať pokojový režim a ležať v posteli alebo môže spôsobiť závažné až život
ohrozujúce komplikácie ako: zápal pľúc, zápal stredného ucha, prínosových dutín ale aj
zápal srdcového svalu.

Odborníci sa zhodujú, že veľkú úlohu
v ochrane pred chrípkou zohráva správna životospráva, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu a pravidelné otužovanie
organizmu.
Vhodným prostriedkom k prevencii chrípky je očkovanie. Najvhodnejšie obdobie pre
očkovanie je koniec septembra, v priebehu
októbra až decembra. Ochranný efekt očkovania nastupuje po 10 – 14 dňoch po zaočkovaní
a chráni organizmus po dobu 12 mesiacov.

V súlade s odporúčaním Strategickej poradnej skupiny odborníkov v oblasti imunizácie Svetovej zdravotníckej organizácie
očkovanie proti chrípke sa odporúča pre:
- deti od veku 6 mesiacov, deti predškolského a školského veku,
- tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,
- pracovníkov zdravotníckych zariadení
a pracovníkov rezortov v ktorých dochádza ku kontaktu veľkého množstva ľudí,
- profesionálnych vojakov a policajtov, aktívnych športovcov,
- osoby s chronickými ochoreniami a všetky
osoby vo veku nad 59 rokov vrátane ich
rodinných príslušníkov.
Pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb je očkovanie proti chrípke
a pneumokokovým invazívnym infekciám
povinné. Pre chrípkovú sezónu 2014/2015 sú
v Slovenskej republike k dispozícii tri druhy
očkovacích látok: Influvac, Fluarix a Vaxigrip.
V prípade záujmu o očkovanie proti chrípke je potrebné zájsť k svojmu praktickému
lekárovi, ktorý očkovanie uskutoční a je bezplatné. Zdravotné poisťovne uhrádzajú očkovacie látky proti chrípke všetkým záujemcom
o očkovanie.
- LUCIA JANKOVÝCHOVÁ -

Vianočné trhy
Naše Vianočné trhy sa tento rok uskutočnia 13. decembra 2014 na námestí
pred Obecným úradom. Kto má záujem
o stánok, môže sa prihlásiť na Obecnom
úrade, kde dostane bližšie informácie.
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Aikido sa začína 11. novembra
Spusteniu krúžku aikida sa viaže na otvorenie novej školskej telocvične, ktorá by mala byť
definitívne hotová 6. novembra 2014. Prvý tréning aikida bude teda utorok 11. novembra od 16:00.
Ako sme písali v predchádzajúcom čísle
našich novín, tréningy bude viesť Jabloňák
Roman Hummel, ktorého ste mali možnosť spoznať ako jedného z lektorov Dňa
bojových umení na našom Dennom letnom
tábore. Ďalšie tréningy budú prebiehať pravidelne každý utorok a štvrtok od 16:00 h
do 17:30 h v priestoroch školskej telocvične,

prvá hodina je pre každé dieťa zdarma, cena
každej ďalšieho tréningu bude 2 eur na dieťa. Ideálny vek detí je 8 rokov, pri záujme
je možné spodnú vekovú hranicu posunúť
na 5 rokov, horná veková hranica je 15 rokov. Ideálny počet detí na tréningy je 10 – 15.
Na tréning si prineste pohodlné športové
oblečenie.
- RED -

Rozbehla sa futbalová jeseň 2014
Prvýkrát za veľmi dlhé obdobie sa môže FK Jablonové pochváliť, že v takej malej obci
s 1 200 obyvateľmi sa nachádzajú tri futbalové družstvá. Skôr ako oboznámim s účinkovaním družstiev mladších žiakov, dorastu a mužov v ich súťažiach, nedá mi, by som nespomenul ľudí, ktorí sa o to zaslúžili a patrí im veľká vďaka.
Hlavou a hybnou pákou mládežníckych
mužstiev v Jablonovom je Julko Pavlíček.
Okrem iných funkcií, ktoré zvláda v našom
futbale, ho môžem označiť funkciou manažéra mládeže. Ochrannú ruku nielen nad mládežníckymi mužstvami, ale nad fungovaním
celého klubu, drží naša „šéfka“ Janka Jurná.
Trénerom dorastu
je Pavol Laki, ktorému pomáha vo funkcii vedúceho mužstva
Róbert Prokop. Podarilo sa doplniť domácich chlapcov o hráčov zo Stupavy. Toto
je naša budúcnosť, je
tu opäť generácia chlapcov, ktorí môžu držať
nad vodou futbal v Jablonovom. Títo chlapci
potrebujú len našu podporu a verím, že sa
nám už čoskoro odvďačia svojimi výkonmi
aj v kategórii dospelých.
Družstvo mladších žiakov vedie Rudolf
Uhliarik, pričom veľkým pomocníkom je
Luďo Polakovič. Chlapci to majú ťažké, sú
mladší a menší ako ich protivníci z iných
družstiev, ale treba, aby sme boli trpezliví
a časom sa výsledky otočia a chlapci spoznajú
aj iné slovo ako prehra. Tu by som chcel vyzvať rodičov o pomoc, pretože náročná súťaž
mladších žiakov sa z hľadiska klubu nebude
dať zvládnuť bez vzájomnej podpory.
MARIAN TÓTH
tréner FK Jablonové

Kúpim pozemok
V Jablonovom vhodný na výstavbu
malého domu. Veľkosť cca 600 - 1.000m2.
Nie užší ako 15m. Nie pri hlavnej ceste.
Nemusí byt exkluzívny ani lukratívny.
Prístupová cesta potrebná.
Inžinierske siete nepodstatné.

e-mail: sajmir@zoznam.sk
mobil: 0903 444 634.

Výsledky našich družstiev v jesennej časti:
Mladší žiaci
Jablonové – Svätý Jur

0 – 11

Jablonové – Studienka

2–6

Šenkvice – Jablonové

21 – 0

góly: Poncer 2

Dorast
Láb – Jablonové

0–4

góly: Masarovič Tomáš - 4

Jablonové – Jakubov

2–2

góly: Masarovič Tomáš, Prokop Patrik

Jablonové – Lamač

4–1

góly: Masarovič Tomáš, Mašek 2,

			

Shehata Samko

Muži
Jablonové – PŠC Pezinok

1–1

gól: Hon

Jablonové – Jablonec

1–0

gól: Hon

Limbach – Jablonové

3–0

Jablonové – Závod

1–1

Plav. Štvrtok – Jablonové

odložené

Jablonové – Veľké Leváre

3–2

gól: Jánoš Lukáš

góly: Adámek, Hon, Jánoš Lukáš
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