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Pracovné
ROZHOVOR
komisie pri OZ Neváhajte nás kontaktovať!
Obecné zastupiteľstvo si môže podľa slovenských právnych noriem vytvoriť pracovné komisie.

Komisie sú predovšetkým odborným orgánom pre určenú oblasť pričom nemajú rozhodovaciu ani výkonnú právomoc.
V oblastiach pre, ktoré boli ustanovené vypracovávajú odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy resp. stanoviská z kontrolnej
činnosti pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ. Komisie môžu vykonávať kontrolu
v oblastiach pre, ktoré boli zriadené a v rozsahu určenom zastupiteľstvom pričom musia byť dodržané osobitné právne predpisy.
Poradná funkcia komisie spočíva v tom,
že vypracováva návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v danej oblasti
a tieto slúžia ako podklad pre rozhodovanie
OZ a starostu obce.
Iniciatívna funkcia komisie je založená na
tom, že komisia cez svojich členov prijíma
podnety od občanov a spolu s vlastnými návrhmi sa podieľa na príprave materiálov na
zasadnutie OZ resp. návrhov VZN vo svojej
oblasti a zároveň navrhujú aj rozpočet obce
vo svojej oblasti.
Kontrolná úloha komisií spočíva najmä
v kontrole plnenia uznesení OZ, dodržiavanie VZN vo svojej oblasti pôsobenia, dozerajú na majetok obce a kontrolujú investičnú
a podnikateľskú činnosť obce.
Komisie tvoria poslanci OZ a obyvatelia
obce, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Predseda komisie zvoláva a vedie
zasadania komisie, vypracúva zápis zo zasadania komisie a predkladá stanoviská na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Komisia
spravidla pracuje na základe písomných
materiálov a podaní občanov.

Hlavné náplne činnosti podľa oblastí:
Finančná komisia: prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny a čerpanie, posudzuje po finančnej stránke hospodárenie
obce a záverečný účet obce.
Kultúrna a sociálna: spolupôsobí pre plánovaní kultúrnych a spoločenských podujatí
a koordinuje a spoluorganizuje jednotlivé
akcie. Pôsobí aj v sociálnej oblasti.

Pri Obecnom zastupiteľstve budú aj najbližšie volebné obdobie pracovať štyri odborné
komisie, ktoré sa skladajú tak z poslancov OZ, ako aj zo zástupcov z radov občanov. Komisie sú otvorené vašim podnetom, neváhajte ich kontaktovať či už s pozitívnymi alebo
kritickými podnetmi. Novozvolených predsedov alebo členov komisií pri OZ sme sa opýtali na ich plány na najbližšie obdobie.

SIDÓNIA RUSNÁKOVÁ,
predsedkyňa Komisie kultúry a sociálnych vecí
Čo je okruhom práce
v danej komisii – aké
má kompetencie a aký
typ problémov rieši?
Kompetencie komisie sú dané zákonom
– sú poradný orgánom
obecného zastupiteľstva.
Komisia organizuje kultúrno-spoločenský
život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok a spolupracuje pri riešení sociálnych problémov v obci.
Ako hodnotíte vlastnú prácu za uplynulé
volebné obdobie?
Nebudem sa opakovať, lebo svoju prácu poslanca za uplynulé volebné obdobie
som už hodnotila v októbrových novinách
a uviedla som aj svoje vízie na toto volebné
obdobie. Zrejme moju prácu poslanca ohodnotili aj občania, keďže som poslancom už 4.
volebné obdobie.
Máte spätnú väzbu od občanov na svoju
prácu v komisiách za uplynulé obdobie?
Samozrejme, veď na základe podnetov,
návrhov, ale aj kritiky našich spoluobčanov

sme na 1. zasadnutí komisie v tomto mesiaci vypracovali plán kultúrno-spoločenských
akcií na tento rok. Na ďalšom zasadnutí komisie budeme spracovávať podnety zo sociálnej oblasti.
Aké pracovné ciele ste si stanovili na najbližší rok?
Aj v tomto roku sa budú organizovať už
tradičné akcie, ktoré občania kladne hodnotili, ale máme v pláne ich trošičku oživiť.
V tomto roku chceme mesačne organizovať
pre mládež „tematické večery mladých“,
zapojíme sa do celoslovenskej akcie „Rok
Ľudovíta Štúra“, jablonovské hody chceme spestriť behom „o pohár starostu obce“
a pod. V sociálnej oblasti budeme vo zvýšenej miere spolupracovať pri riešení porušovanie povinnej školskej dochádzky, ochrane
detí, starostlivosti o starých, zdravotne postihnutých, neprispôsobivých občanov. Na
webstránke obce a informačnej tabuli zverejníme informácie pre krízové situácie v tejto
oblasti.
S akými podnetmi sa na členov vašej komisie môžu občania obrátiť?
S akýmkoľvek problémom, návrhom, kritikou a to nielen z oblasti kultúry a sociálnej.
Pokračovanie na str. 10

KONTAKTY:
Sidónia Rusnáková
Peter Hittman
Peter Prokop
Mgr. Lucia Kročáková
PhDr. Jaroslava Rogulová, PhD.

– rusnakova@obecjablonove.sk • mobil: 0903 233 525
– hittman@obecjablonove.sk • mobil: 0905 222 900
– prokop@obecjablonove.sk • mobil: 0903 911 152
– členka
– členka, jarogul@centrum.sk

Školská a športová: plánuje, koordinuje
a spoluorganizuje športové podujatia v obci.
Predseda komisie je zároveň OZ delegovaným členom rady školy a škôlky.

Komisia výstavby: posudzuje žiadosti občanov v oblasti stavebníctva a územnoplánovacej činnosti obce. Pôsobí v oblasti ochrany
životného prostredia.
Ondrej Uhliarik
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Daň z nehnuteľnosti a poplatky
za komunálny odpad v roku 2015
Daň z nehnuteľnosti (stavby, pozemky, pes)
– sadzby sú určené v platnom VZN č.5/2012.
To znamená, že pokiaľ u daňovníka nenastala zmena zaplatí tú istú sumu ako minulý
rok. V prípade porovnania daňového priznania s údajmi z katastrálneho úradu a zistenia
rozdielu menšieho ako 50m² upraví výmeru
na základe zistení správca, ak je rozdiel väčší
tak sa daňovník vyzve na predloženie podkladov a rozdiel sa upraví. Samozrejme ak
daňovník zistí, že platí vyššiu sumu akoby
mal, je nutné požiadať správcu o kontrolu.
Poplatky za odpad – sadzby sú rovnaké
ako v roku 2014 je nutné pripomenúť, že
poplatok je vhodné uhradiť v hotovosti do
pokladne obecného úradu zároveň si prevziať známku na smetnú nádobu poprípade oznámiť zmenu frekvencie vývozu alebo
výmenu nádoby a čo je dôležité – ak má platiteľ poplatku trvalý pobyt v našej obci bude
mu poskytnutý príspevok na zveľaďovanie
životného prostredia vo výške 50% z vyrubeného poplatku priamo pri platbe . Do pozornosti dávam §6 -Vrátenie poplatku, zníženie a odpustenie poplatku a §7 – Postup
obce proti tvrdosti zákona – VZN č.1/2014:
• Obec vráti poplatok alebo odpustí jeho

pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu roka a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti.
• Obec na základe písomnej žiadosti
zníži poplatok vo výške 25% fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, ktorá je vlastníkom
smetnej nádoby, je platiteľom poplatku,
nehnuteľnosť rodinný dom/byt užíva výlučne sama s manželom/ manželkou a nie
je dlžníkom obce.
• Ak si poplatník neuplatní nárok na
vrátenie, zníženie alebo odpustenie do 31.5
2015 a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady nárok na vrátenie, zníženie alebo
odpustenie mu zaniká.
• Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži
alebo odpustí rozhodnutím.
Predpokladaný výber poplatkov za komunálny odpad a výber dane z nehnuteľnosti bude od 16. 2. 2015 v nových priestoroch obecného úradu, čo samozrejme ocenia
hlavne naši starší občania.

Irena Fodorová

Meno pre naše námestie
V minulom roku sme pred Obecným úradom sprevádzkovali nové námestie. V tomto roku by sme mu chceli dať meno, ktoré
si vyberú sami obyvatelia obce. Kultúrna
komisia Obecného zastupiteľstva preto vypisuje anketu na návrh pomenovania. Nápady aj s krátkym odôvodnením treba dať
do schránky Jablonovských novín alebo

niektorému z členov Kultúrnej komisie do
konca apríla 2015. Prehľad návrhov uverejníme v novinách a na internetovej stránke a od
mája do konca augusta bude prebiehať hlasovanie. Vyhlásenie výsledku prebehne na
Hodoch na začiatku septembra 2015.
Za kultúrnu komisiu
OZ J. Roguľová

Štatistika obyvateľov
v Jablonovom
za rok 2014
Narodení v roku 2014:
Dršková Hana
Horváth Patrik
Nespala Marek
Hodovanec Matrin
Matejková Johana
Hocová Natália
Hittman Martin
Guman Sebastián
Patočka Juraj Jakub
Vidová Michaela

Zomrelí v roku 2014:
Antalík Ladislav Ing.
Boškovičová Žofia
Ferenčičová Júlia
Herman Zdenko
Jurkovičová Anna
Kimlička Jozef
Klamo Peter
Kolláriková Mária
Mackovichová Mária
Martinkovýchová Anna
Masarovič František
Poliačik Pavel
Vývodová Jozefa

Sobáše v roku 2014:
Baláž Roman – Zemanová Klára
Lízalová Lucia – Marek Nespala
Michalovýchová Anna – Peter Hoc
Pružinská Lucia – Ondrej Kališ
Pýr Martin – Martina Ikréniová
Rybár Kamil – Mgr. Jana Jurkovičová
V roku 2014 sa prihlásilo na trvalý pobyt 53 občanov a odhlásilo sa z trvalého
pobytu 15 občanov. Počet obyvateľov
k 31. 12. 2014: 1242.
-LM-

Naši jubilanti: zprava Matej Morávek, František
Tomašových a Angnesa Brichtová
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Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva Jablonové, konaného dňa 15. 12. 2014
– dôvody prijatia VZN č. 1/2014 o o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2015.

Konštatuje:
– že novozvolený starosta obce Ing. Uhliarik
Ondrej zložil zákonom stanovený sľub starostu obce,
– že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva – Mgr.
Baník Ľuboš, Hittman Peter, Kimlička Marián, Prokop Peter, Rusnáková Sidónia,
Ing. Rybár Martin, Sabač Juraj, Tesárik Stanislav, PaedDr. Tóth Marián.

Poveruje:
– poslanca obecného zastupiteľstva p. Kimličku Mariána zastupovaním starostu
obce, zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Skladanie sľubu poslancov a starostu na prvom ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve

Zriaďuje komisie a volí predsedu
a členov komisií:

Schvaľuje:

1. Komisiu školstva a športu

Uznesenie č. 24/12/14
– Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2015.
Uznesenie č. 25/12/14
– príspevok občanom na ochranu a na zveľaďovanie životného prostredia v obci a na
úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi. Príspevok sa bude
poskytovať z rozpočtu obce Jablonové vo
výške 50 % zo sumy poplatku za komunálny odpad, vyrubeného platobným výmerom
príslušnému poplatníkovi poplatku s trvalým pobytom v obci Jablonové.
Na príspevok má nárok občan, ktorý spĺňa
nasledujúce podmienky:
a) m
 á evidovaný v obci Jablonové trvalý pobyt,
b) je poplatníkom poplatku za komunálny
odpad.
Príspevok sa bude poskytovať občanom
s trvalým pobytom v obci na účel ochrany
a zveľaďovania životného prostredia a na
úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi, raz ročne pri úhrade

prvej splátky poplatku za komunálny odpad v príslušnom kalendárnom roku.

Určuje:
– sobášny deň na sobotu,
– z a zástupcu sobášiaceho p. Kimličku Mariána, Rusnákovú Sidóniu, PeadDr. Tótha
Mariána,
–m
 esačný plat starostu obce vo výške
2.774,00 EUR v zmysle zákona č. 253/1994
Z.z. v znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov (podľa priemernej
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve
za predchádzajúci rok, ktorá je v sume
824,00 EUR, vynásobenej koeficientom
1,98 – násobok určený podľa počtu obyvateľov – obec od 1001 do 3000 obyvateľov –
a zaokrúhlený na celé EUR nahor činí 1632
EUR, zároveň schvaľuje navýšenie základného platu starostu obce o 70 %),
– mesačný plat zástupcu starostu obce vo
výške 100,00 EUR v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ v Jablonovom,
– z a rokovací deň obecného zastupiteľstva
„tretí pondelok v mesiaci, resp. každý
druhý mesiac“ o 18,00 hod.

Berie na vedomie:
– výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
–v
 ystúpenie novozvoleného starostu obce,

predseda: PaedDr. Marián Tóth
členovia: Juraj Sabač
Ing. Andrej Balogh
Zuzana Ferenczová
Július Pavlíček   

2. Komisiu kultúry a sociálnych vecí
predseda: Sidónia Rusnáková
členovia: Peter Hittman
Peter Prokop
Mgr. Lucia Kročáková
PhDr. Jaroslava Roguľová

3. Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
predseda: Marián Kimlička
členovia: Stanislav Tesarik
Ing. Gabriela Kučinská
Ing.Rudolf Uhliarik

4. Komisiu finančná a investičná
predseda: Mgr. Ľuboš Baník
členovia: Ing. Martin Rybár
Eva Foltýnová

Zriaďuje a volí obecnú radu v zložení:
Mgr. Ľuboš Baník
Marián Kimlička
Sidónia Rusnáková
PaedDr. Marián Tóth
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Uznesenie z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Jablonové, konaného dňa 19. 1. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 27/01/15 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 29/01/15 – overovateľov zápisnice p. Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal: 0
Uznesenie č. 30/01/15 – návrhovú komisiu
v zložení p. Juraj Sabač, PaedDr. Marián Tóth
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/01/15 – znenie zápisnice
z 1. zasadnutia OZ dňa 15.12.2014
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/01/15 – Všeobecne záväzné
nariadenie obce Jablonové č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach a trhový poriadok na území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/01/15 – Všeobecne záväzné
nariadenie obce Jablonové č. 2/2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

chádzajúcich zasadnutí OZ č. 72/04/07, č.
628/07/10, č.403/03/14, č 441/09/14 nie sú
splnené a zostávajú v platnosti a uznesenia
č. 104/06/07, č. 305/10/08, č. 306/10/08, č.
307/10/08, č. 480/10/09, č. 481/10/09, č.
485/10/09 sú dlhodobého charakteru
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38/01/15 – plán činnosti komisií OZ na rok 2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 34/01/15 – interpelácie poslancov
Uznesenie č. 37/01/15 – informácie z 1. zasadnutí komisií OZ

F) Ukladá
C) Určuje

Uznesenie č. 32/01/15 – starostovi obce predložiť ponuku na predaj pozemku v zmysle
znaleckého posudku p. Petrovi Jurčákovi
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 28/01/15 – za zapisovateľku
p. Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje
Uznesenie č. 33/01/15 – že, uznesenia z pred-

Zápisy vyhotovila S. Rusnáková

Poslanci obecného zastupiteľstva – kontakty:
Ľuboš Baník, Mgr.
Peter Hittman
Marián Kimlička
Peter Prokop
Sidónia Rusnáková
Martin Rybár, Ing.
Juraj Sabač
Stanislav Tesarik
Marián Tóth, PaedDr.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

banik@obecjablonove.sk
hittman@obecjablonove.sk
kimlicka@obecjablonove.sk
prokop@obecjablonove.sk
rusnakova@obecjablonove.sk
rybar@obecjablonove.sk
sabac@obecjablonove.sk
tesarik@obecjablonove.sk
toth@obecjablonove.sk
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Pri bubnovaní som prekonal
trému...
... znela odpoveď štvrtáka Denisa Vagaia na otázku, čo sa mu na kurze bubnovania, ktorý
v našej základnej škole prebiehal v dňoch 11. a 12. decembra, najviac páčilo. Touto cestou
by vám naši štvrtáci chceli povedať viac o svojich pocitoch z tohto kurzu a z ich vystúpenia
na Susedských vianočných trhoch:
Denis Vagai: „Štvrtok a piatok sme si nacvičovali s Jankom na bubnoch. Mali sme v sobotu
vystupovať. Mal som strašnú trému. Janko nás
ale povzbudzoval a rozprával, že nemáme mať
trému, lebo sme na to mali iba dva dni. On je na
bubnoch výborný a povedal nám, že aj my sme
dobrí. A keď sme dobrí, tak sme dobrí. Pred vystúpením som mal ešte väčšiu trému, lebo na
vianočných trhoch bolo veľa ľudí. Ale Janko mi
znovu povedal, že sa nemám čoho báť. Poslúchol
som ho a svoju trému som prekonal. A to sa mi
páčilo, že nás stále povzbudzoval.“
Matúš Martinkovič: „Jano nás učil hrať na
bubny. Bubnovanie sa mi páčilo. Cvičili sme vo
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štvrtok a v piatok na vianočné trhy. Páčilo sa mi,
ako sme si mohli vytvárať kapely.“
Lenka Tesariková: „Mne sa najviac páčila
hra na medveďa a ako sme spievali Vánoce, Vánoce
přicházejí. Ďakujem Ti Janko za to, že si s nami vydržal a aj za to, že si bol ku nám milý. Ďakujem aj
tým, ktorí sa na naše predstavenie prišli pozrieť.“
Marek Zárecký: „Najviac sa mi páčili bubny, Jankova hra a jeho pesničky. Aj to, aký bol
milý a hral na saxofóne. Celé sa mi to páčilo.“
Adam Polakovič: „Najviac sa mi páčilo, keď
sme rozprávali o jedení. Nepáčilo sa mi, že sme
boli vonku, lebo bola zima. Náš tréner sa volal
Janko. Vystupovalo 10 žiakov zo štvrtej triedy.“

Kurzisti bubnovania s lektorom z etnobubnovej školy
Rytmika

Sarah Prokopová: „Najviac sa mi páčil zvuk
bubnov, ako sme tam rozprávali o jedlách a hrali
ich rytmus. A ešte ako sme robili toho medveďa.“
Šimon Sloboda: „Mne sa najviac páčilo, ako
sme nacvičovali príbeh o medveďovi.“
David Blažíček: „Mne sa najviac páčili bubny a učiteľ.“
Eliška Polakovičová: „Najviac sa mi páčilo,
že s bubnami sme sa okrem bubnovania mohli aj
hrať. Keď sme vystupovali, tak som bola rada, že
som mohla rozprávať ten príbeh.“
Laura Parízeková: „Veľmi ma potešilo, keď
som sa dozvedela, že sa naučím hrať na bubne.
Bola som zvedavá, ako mi to pôjde. Najviac sa mi
páčilo búchanie do bubna. Bála som sa, že ho prederavím.“
Vaši štvrtáci a Barbara
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Základná škola:
Materská škola:
Čo nás čaká v druhom polroku? Čo nás čaká v druhom
• Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční 3.
februára 2015 od 15.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, jeho rodným listom a vyplneným dotazníkom (dotazník si môžete vyzdvihnúť
u riaditeľa zš alebo ho nájdete na stránke
www.zajablonove.edu.sk. Predpokladané
výdavky sú 15,- € (prvá kniha + súbor
písaniek). Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31.
8. 2014 dovŕšia šiesty rok veku. Zákonní
zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok
povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia
povinnej školskej dochádzky. Zákonný
zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt
na území SR, má povinnosť zapísať dieťa
do základnej školy na plnenie povinnej
školskej dochádzky v školskom obvode,
v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za
priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu
do výšky 331,94 €;
• Tradičný fašiangový sprievod obcou sa
uskutoční 10. februára so začiatkom o 9.00
spred budovy školy;

Detský karneval
v znamení športu
Dňa 7. februára sa sála Kultúrneho domu
v Jablonovom zmení na veľké športovisko. Nie, nie je to výmysel. Bude sa tam od
15-tej hodiny konať
tradičný detský fašiangový karneval.
Tohtoročná téma je
šport (nie je ale podmienkou byť len
v maske športovcov). Všetkých čaká
pestrý program, súťaže, hudba, sprievodné akcie, tombola –
no proste zábava. Šikovných a ochotných
cukrárov a pekárov prosíme o napečenie
tradičných fašiangových pochúťok a ich
prinesenie na karneval. Štedrých darcov
prosíme o príspevok do tomboly (vecné
alebo finančné dary môžete odovzdať
v základnej alebo materskej škole). Príďte
zažiť pekné sobotné popoludnie.

P. Škoda

• Jarné prázdniny sú od 2. marca do 6. marca;
• V rámci akcie Marec – mesiac knihy zorganizujeme po minuloročnom úspechu
čitateľskú aktivitu, v ktorej budú dospeláci
čítať žiakom a žiaci našej školy svojim kamarátom v materskej škole
• Morenu vynesieme a upálime v týždni po
kvetnej nedeli ( 29. marca), presný dátum
upresníme
• 2x do roka organizujeme zber starého papiera (nie kartónu). Ten najbližší sa zrealizuje v apríli. Budeme vďační za každý
kilogram, ktorý nám venujete. Ak máte
problém s dovozom papiera do školy, oslovte niektorého žiaka, rád si po papier príde
(súťažíme o pekné ceny), zavolajte na t. č.:
0911 806 290 alebo napíšte: zajablonove@
gmail.com;
• V máji sa zúčastníme Behu oslobodenia
v Malackách a nezabudneme sa poďakovať mamičkám za ich lásku a starostlivosť
• Pred prázdninami sa odmeníme školským
výletom. Minulý rok sme 3 dni spoznávali krásy Záhoria v okolí Senice. Tento rok
zatiaľ miesto nemáme, privítame vaše návrhy.

P. Škoda, riaditeľ

Zvieratká z lesa
V rámci témy „Lesné zvieratká v zime“ Školského vzdelávacieho programu Materskej
školy Jablonové sme pozvali do škôlky uja
poľovníka – p. Ing. Ondreja Uhliarika, starostu obce, ktorému ďakujeme, že si vždy
nájde čas i pre nás najmenších a prišiel nám
porozprával aké zvieratká sa nachádzajú
v našich okolitých lesoch, ako sa máme správať a pohybovať v lese. V rámci starostlivosti
o zvieratká v zime nám porozprával ako sa
v zimnom období poľovníci starajú a dokrmujú zvieratká. Na záver nášho milého
stretnutia sme si zaspievali pieseň o lesných
zvieratkách.
K. Rusnáková

polroku 2014/2015

V druhom polroku tohto školského roka
nás čakajú „malé i veľké“ akcie, niektoré
vyberám pre oboznámenie sa našich priaznivcom s činnosťou materskej školy:
• výučba „Anglického jazyka pre deti MŠ“
otvorená hodina,
• animoterapia s poníkmi,
• detský „Fašiangový karneval“,
• triedne a okresné vystúpenia: „Mám básničku na jazýčku; Kreslím, kreslím, maľujem;
Záhorácky Sláviček a Detská olympiáda“,
• zápis detí do materskej školy na školský
rok 2015/2016,
• „Morena“ – vítanie jarného obdobia,
• Výchovný koncert,
• spoločná oslava „Dňa matiek“,
• Deň detí,
• plavecký výcvik detí predškolského veku,
• divadelné predstavenie,
• celodenný výlet,
• pripomenutie 55. výročia založenia materskej školy v našej obci,
• dvojdňový nočný pobyt detí predškolského veku,
• rozlúčka s predškolákmi.
Kvetoslava Rusnáková – riaditeľka MŠ

Fašiangy
Skončili sa očakávané Vianoce,
tak rýchlo, ako keď zješ pukance.
Už sa oslávil aj Silvester,
prskavky mi spálili sveter
a piráty lietali celý kilometer.
Konal sa aj ples v opere,
otvoril pre tancovanie všetky dvere.
A v Jablonovom bude zábava,
fašiang nás všetkých zvoláva.
Pôst ešte nemáme,
basu nepochovávame.
Preto veľa tancujte,
maškary chystajte
a členky si nevykrúcajte.
Toto Vám odkazujú veľkí borci,
no predsa jablonovskí žiaci.
-Žiaci ZŠ-
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Naše DSF Jabúčko
DFS Jabúčko zdraví všetkých svojich priaznivcov a fanúšikov, ktorí na nás myslia a držia nám palce. Minulý rok v decembri sa
konala výstava SLOVENSKO V ČÍNSKEJ
FOTOGRAFII. Výstava bola organizovaná
MK SR, Veľvyslanectvom ČLR a združením
Slovensko-Šanghajského priateľstva. Celá
expozícia cca 130 veľkoplošných fotografií
z rôznych regiónov SR bola v mesiaci október umiestnená aj v čínskom Šanghajskom
dome umenia. Naša obec mala v expozícii tri
skvelé fotografie, ktoré boli zachytené počas
vystúpenia DFS JABÚČKO.

Dňa 25. 12. 2014 spievali naši folkloristi
vianočné koledy v našom kostole. Touto cestou sa im aj E. Orthovej chceme poďakovať za
profesionálnu prípravu, lebo to bolo krásne.
A čo nás čaká ďalej? Dňa 14. 2. 2015 nás
pozvala obec Zohor na vystúpenie „Fašiangového plesu“, kde sa naše deťúrence
budú prezentovať s novým pásmom „Lucia“ a 10. 5. 2015 by sme mali navštíviť Nové
Mesto nad Váhom, ktoré nás pozýva na
„Karnevalový bál“. No a potom sa uvidí.
Vedenie súboru
Výstava Slovensko v čínskej fotografii a DFS Jabúčko

Plán činnosti Jednoty dôchodcov
ZO JDS Jablonové sa bude zúčastňovať na
akciách poriadaných v rámci okresu Malacky:
Február – pochovávanie basy vo Vysokej pri
Morave
Apríl – spoločenská skcia poriadaná ZO Plavecký Mikuláš
Máj – okresné športové hry seniorov v Malackách
Jún – krajské športové hry seniorov Malackách.
Okrem akcií v rámci všetkých organizácií okresu budeme usporadúvať i vlastné
akcie a to:
Máj – posedenie ku Dňu matiek
Jún – jednodňový zájazd seniorov v spolupráci s Obecným úradom Jablonové
August – september – pútnický zájazd do
Šaštína alebo Mariánky
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Október – posedenie k Mesiacu úcty k starším
November – Katarínske posedenie
Členovia našej organizácie sa budú tiež
podielať na akciách poriadaných obcou ako
je Jablkové hodovanie, Vianočné trhy, brigáda na úprave parku pri kostole a pod.
Emília Prokopová, presd. ZO JDS

Poľovníci
v roku 2015
Poľovnícka spoločnosť plánuje v roku 2015
nasledovné nosné akcie:
Február: prikrmovanie zveri v čase núdze,
Marec: hodnotenie trofejí ulovenej zveri
z roku 2014 v Plaveckom Podhradí a sčítanie poľovnej zveri v našom revíre.
Apríl: akcia v súčinnosti s OcÚ Jablonové a priateľov prírody za účasti širokej
verejnosti „Čistý chotár“, zber kameňa
na poľnohospodárskych pozemkoch na
základe požiadavky spoločnosti Agropartner s.r.o Plavecké Podhradie a PAS
Pernek s.r.o.
Máj: účasť na okresných športových streleckých pretekoch Obvodnej poľovníckej
komory
Jún: stretnutie poľovníkov a priateľov poľovníctva na chate PZ, z príležitosti
mesiaca poľovníctva, udelenie vyznamenaní a čestných uznaní za rozvoj poľovníctva a ochrany prírody.
August: účasť na okresnom Poľovníckom
dni v Malackách.
September: budovanie poľovníckych zariadení s cieľom zabezpečenia prikrmovania zveri v zimnom období.
November: poľovnícka zábava
Poľovnícka spoločnosť touto cestou pozýva všetkých priateľov poľovníctva, ale
i ochrancov prírody na uvedené akcie, ktorých hlavným cieľom bude skvalitnenie životného prostredia, ako i nájdenie spoločných cieľov pri ochrane prírody.
Ing. Pavol Ferenčič,
predseda PS Jablonové

Dobrovoľný
hasičský zbor
Vážení spoluobčania, rok 2015 bude pre
našu organizáciu veľmi náročný, pretože
nás čakajú nasledovné aktivity:
1) výročná schôdza za rok 2014 (február)
2) nácvik družstiev na Okresnú súťaž
(marec, apríl)
3) taktické cvičenia (máj, jún)
4) súťaž Plameň pre najmenších (august)
5) storočnica (16. septembra 2015)
6) nácvik na vykurovacie obdobie 2015 a 2016
Jozef Katerinec,
veliteľ DHZ
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Oslávte Valentína na plese,
možno príde aj Elvis
Aj tento rok vás pozývame na štýlový jabloňácky obecno-školský ples, ktorý sa uskutoční
v sobotu 14. februára 2015 v sále Kultúrneho domu.
Minulý rok sme plesali v noblesnej atmosfére 30 – 40 tych rokov, tentokrát sa prenesieme do éry rokov 50tych, štýlových
týpkov a rozmarných sladkých žien, keď sa
spoza veľkej mláky prevalila neudržateľná
vlna rock’rollu a svojou energiou uchvátila
celý svet.
Tanečnou horúčkou sobotňajšej noci nás
bude sprevádzať nepredvídateľný moderátor Juraj Mokrý, (mimochodom víťaz jednej
zo série Tanečnej súťaže Let´s dance), do
éry rock´n rollu nás vtiahne štýlová kapela
The Cellmates, inšpirovaná americkou hudbou 50 tych rokov a až do rána nám bude
hrať skvelý DJ LeONE, tak ako minulý rok.
A možno sa objaví i samotný Elvis :)
Občerstvenie pripraví Reštaurácia u Melónka. Nebude chýbať ani polnočná tombola!
Nezabudnite na benefičný rozmer nášho
plesu – minulý rok sa z výťažku zakúpil
nový mixážny pult, zosilňovač, dva bezdrôtové mikrofóny a dva priestorové mikrofóny, ktoré sa využívajú tak na školské ako
i obecné aktivity. Tento rok výťažok poputuje na vybudovanie krytého prechodu zo
školy do školskej telocvične.Vstupné je 25
Eur, v cene lístka je večera formou švéd-

Moderátor nášho plesu Juraj Mokrý

skych stolov a prípitok na privítanie, lístky
si môžete rezervovať a zakúpiť na Obecnom
úrade a v Základnej a Materskej škole.

Tak do rock´ovania! Príďte!
Ak sa nahodíte primerane atmosfére
v štýle Elvisa alebo Pomády, o to lepšie!
-DTKapela The Cellmates

Kultúrnospoločenské
akcie v roku 2015
Január
Február

24.
7.
14.
16.
17.
14.
20.

Ples športovcov
Detský maškarný ples
Obecno-školský ples
Pochod maškár
Pochovávanie basy
Marec
Vítanie detí do života
Vynášanie Moreny
Mesiac knihy – rodičia
čítajú deťom
Večer mladých
Apríl
24.
55. výročie založenia MŠ
30.
Stavanie mája
Brigáda – čistý chotár
Večer mladých
Máj
8.
Vatra oslobodenia
10.
Deň matiek
23.
Chovateľská zábava
Ľudovít Štúr
29.-30. – Púť z Modry do obce
Deň detí, rodiny, športu
Večer mladých
Sviatok Pomoravia
Jún
27.-28.
– 19. ročník
Večer mladých
Výlet pre dôchodcov
Júl
Volejbalový turnaj
August
Večer mladých
Letný tábor
Letná fotosúťaž
Večer mladých
September
5.
Beh o pohár starostu
Večer mladých
Jablkové hodovanie +
Október
10.
veselá tekvica
16.
Šarkaniáda
Mesiac úcty k starším –
divadelné predstavenie
Večer mladých
November
Kvapka krvi
Katarínska zábava
Lampiónový sprievod
Večer mladých
Rozsvietenie stromčeka
December
5.
Mikuláš
4. súsedské vianočné trhy
9.
Posedenie seniorov
26.
Šnapsový turnaj
27.
Stolnotenisový turnaj
Večer mladých
Pripravované podujatia:
Burzy chovateľov – 3. nedeľa v mesiaci
Rok Ľudovíta Štúra – 200. výročie narodenia
Malokarpatská vinná cesta
100. výročie založenia dobrovoľného hasičského
zboru
Osobnosť roka – 4. ročník
Obecná zabíjačka
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Ako bolo na Súsedských
vianočných trhoch

Ďakujeme
za Betlehem

Výborne, vianočne, sviatočne a zima! 13. decembra 2014 sa konal už 3. ročník našich Vianočných súsedských trhov, kde sme naše nové obecné námestie naladili prvýkrát na Vianočnú atmosféru. Hoci Perinbaba zase nezasnežila, mrzla a fúkala veru poriadne. Ešteže
bolo čo to na zahriatie.

Obyvatelia našej obce s radosťou a uznaním
privítali obohatenie vianočnej výzdoby obce
o ďalší neodmysliteľný symbol Vianoc. Popri stromčeku to bol Betlehem, postavený na
priestranstve pred obecným úradom. Ďakujeme preto, hlavne tým, ktorí prišli s týmto
dobrým nápadom, ale i tým, ktorí sa podielali na jeho realizácii. I keď bol postavený
v rámci možností, teda zatiaľ s papierovými
postavami, rozhodne splnil svoj účel. Potešil
nielen deti ale i dospelých. Bolo by výborné,
keby sa Betlehem do budúcich Vianoc zdokonalil a rozrástol, napríklad o nejaké zvieratká
(ovečky a podobne).Vyzývame preto šikovných podnikateľov – remeselníkov na vytvorenie postáv, napríklad z dreva, urobenie jasličiek alebo sa postarať o prípadné osvetlenie.
I keď bola zo začiatku obava či neskončí
Betlehem tak, ako vyrezávané dyne po Jablkovom hodovaní, sme radi že naši občania
pristúpili k tejto výzdobe s rešpektom, za čo
im tiež všetkým patrí naše poďakovanie.
E. Prokopová

Potešil nás i bohatý kultúrny program: vystúpenie folklórneho súboru Jabúčko, vianočný program detí z Materskej i základnej
školy a vyvrcholením programu bolo spoločné vystúpenie detí a senioriek s betlehemskou tématikou o narodení Ježiša, pri našom
prvom jabloňáckom Betleheme. Ako sa vám
páčil?
Kto chcel, doprial si pri stretnutí s priateľmi a susedmi fajnovú kapustnicu pani starostovej, varené vínko či hriatô, dobroty od
Melónka, nakúpil dobročinné koláčiky od
maminiek a výrobky detí zo školy a škôlky
a vďaka tomuto Vianočnému bazáru získala škôlka 402 Eur a škola 180 Eur. Pre deti
boli pripravené vianočné dielničky a súťaže
s permoníkom, čertom, lesnou vílou, či víloňom ...
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
tejto vydarenej akcii vlastnou zaangažovanosťou a pomohli pripraviť pre všetkých
obyvateľov obce krásnu sviatočnú vianočnú
atmosféru. Poprajme si úspešný, pokojný
rok a do sneženia :) na štvrtých susedských
trhoch priatelia a susedia !
D. Trgiňová

3. Súsedské vianočné trhy

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
Počas vianočných sviatkov komisia v zložení Martin Pástor, Anna Masarovičová
a Alena Martinkovičová hodnotila krásu
vianočnej výzdoby našich obydlí a predzáhradiek. Za najkrajšie označila domy
číslo XY (1. miesto), dom číslo 525 (2.
miesto) a dom číslo 424 (3. miesto). Víťazom touto cestou gratuluje a aj všetkým
ostatným ďakuje za vianočné skrášlenie
našej obce.

-RED2. miesto
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1. miesto

3. miesto

Ľudia ľuďom
Na Vianočných susedských trhoch sa uskutočnil prvý ročník akcie Ľudia ľudom, pri ktorej
mohli návštevníci trhov darovať nepoškodené použiteľné veci, pričom tieto si mohli ďalší
ľudia za dobrovoľnú sumu zobrať. Ďakujeme
všetkým za prinesené veci, pričom tieto priniesli úžitok mnohým spoluobčanom, zároveň sa vyzbierala suma takmer 70 EUR, ktorá
hneď v deň trhov boli odovzdaná v plnej výške učiteľkám v materskej škole, pričom z týchto prostriedkov boli kúpené fitlopty pre MŠ.
Veci, ktoré nenašli svojich majiteľov sa poskytli
dvom sociálne slabším rodinám, jednej z Jablonového a druhej z obce Veľké Blahovo (odporučenej cez oficiálnu stránku Ľudia ľudom).
Vyvinieme všetku snahu, aby sme podobnú
akciu zabezpečili každoročne a priniesli pocit
spolupatričnosti, solidarity a radosti medzi
Organizátori akcie Ľudia ľuďom
nás.
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Nezhadzujte im hniezda
Čas slnečných lúčov je nekompromisne preč a väčšina vtákov už dávno odletela. Niektoré
však ostali na zimu s nami. Ich hniezda by sme nemali zhadzovat – pozrite si viac v našej
infografike. 
N. Horváthová

Milé mamičky a detičky,
od februára pripravujeme detské kurzy v rodinnom klube v Kultúrnom dome v Jablonovom: Výtvarníček a Hovorníček. Kurzami vás bude sprevádzať skúsená lektorka Veronika.
•

Na Výtvarníčku budeme rozvíjať jemnú motoriku, priestorové a farebné vnímanie.
S farbami sa zabavíme a niečo sa aj naučíme.
Kurz bude pre dve vekové kategórie 2-4 a 3-6 rokov. Konať sa bude vo štvrtok, pre
kategóriu 2-4 o 10:00 hod. a pre 3-6 o 15:30 hod. Cena kurzu je 2,80 eur.
•

Na Hovorníčku prostredníctvom predlogopedických cvičení rozhýbeme jazýčky, naučíme sa nové básničky, zahráme sa a niečo si aj spolu vyrobíme.
Kurz je určený pre deti od 1,5-3 rokov a od 3-6 rokov. Kurz bude v stredu, pre deti od
1,5-3 rokov o 10:00 a od 3-6 rokov o 15:30 hod. Cena kurzu je 2,80 eur.
Podľa počasia bude aj pre menšie deti hernička. Cena vstupu bude 0,50 eur vždy v piatok od 9:30 hod.
Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu alebo na mobilnom čísle.
E-mail: veronn27@gmail.com • Mobil: 0918 867 945

Rozlúčka s priateľom
Antonom Pallom
Ako blesk z jasného
neba zasiahla členov
našej Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov
(ZO-SZCH) správa
o nečakanom úmrtí
nášho člena ANTONA PALLU. Bol aktívnym členom našej
organizácie plných 11 rokov. Do roku
2012 vykonával funkciu podpredsedu
a posledné 2 roky až do jeho smrti bol
čestným členom. Bol jeden zo zakladateľov nášho združenia a mal nemalé zásluhy na terajšej podobe našej ZO. Taktiež vykonával funkciu ako člen revíznej
komisie pri Malokarpatskom oblastnom
výbore so sídlom v Malackách. Pán ANTON PALLA bol nie len chovateľ, ale
i priateľ členov organizácií pôsobiacich
pri Oblastnom výbore.
Naša ZO-SZCH stráca jeho odchodom
obetavého a zanieteného funkcionára
a chovateľa, ktorý dokázal podať pomocnú ruku vždy, keď to niekto potreboval
a k chovateľstvu zasvätil aj svojho vnuka Antona. TONO, lúčime sa s Tebou so
zaslzenými očami a ďakujeme Ti za aktivitu a prácu, ktorú si vykonal, keď si
bol medzi nami. Odpočívaj v pokoji, tam
v chovateľskom nebi. NIKDY NEZABUDNEME! Výbor a členovia ZO-SZCH
vyslovujú manželke, deťom, vnúčatám,
pravnúčatám a ostatnej rodine nášho
zosnulého priateľa a člena úprimnú sústrasť v ich žiali.
Výbor ZO-SZCH Jablonové

Nálepka
Jablonovské
noviny
Ak ešte nemáte nálepku Čítam Jablonovské
noviny, môžete si ju vyzdvihnúť na obecnom úrade. Treba ju
nalepiť na viditeľné miesto (na schránku,
na bránu a pod.), keďže noviny sa kvôli
evidencii roznášajú do domácností označených nálepkou.
-RED-
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ROZHOVOR – DOKONČENIE
Pokračovanie zo str. 1

ktorí sa budú špecializovať na šport či školstvo.

ANDREJ BALOG,
člen Komisie školstva a športu:
Čo je okruhom práce
v danej komisii – aké
ma kompetencie a aký
typ problémov rieši?
Komisia, ako to napovedá jej názov, má
za úlohu koordinovať
rozvoj športu a školstva v Jablonovom.
Komisia má štyroch členov pod vedením
PaedDr. Mariána Tótha. Športu sa toto volebné obdobie budú venovať spolu s predsedom Július Pavlíček a Juraj Sabač.
Školstvom sa bude zaoberať spolu s predsedom Zuzana Ferenczová a Andrej Balog.
Vo všeobecnosti ide najmä o spoluorganizovanie akcii, komunikáciu žiadostí a podnetov medzi zverenými subjektmi, OZ a občanmi.

Máte spätnú väzbu od občanov na svoju
prácu v komisiách za uplynulé obdobie?
Spätné väzby od občanov boli prevažne pozitívne, negatívne sa týkali skôr že sa
mohlo spraviť viac. Teraz keď má komisia
viac členov a kontakty na všetkých členov
sú zverejnené, verím, že budeme k ľudom
bližšie a budú nám môcť posielať vlastné
podnety a tiež viac môžeme vedieť o tom, čo
si o našej práci myslia.
Aké pracovné ciele ste si stanovili na najbližší rok?
Ako pracovné ciele na tento školský rok
sme si stanovili vytvorenie funkcie správcu školského areálu, čo doteraz veľmi škole
a škôlke chýbalo. Čo sa týka areálu ZŠ a MŠ,
dali sme si za úlohu najmä dokončiť vonkajšie vybavenie ihriska pre deti, ako aj dovybavenie novej telocvične, aby mohla naplno

plniť svoj účel. V spolupráci s obcou pracujeme na vybudovaní uzavretého prístrešku
medzi telocvičňou s budovou škôlky/školy,
aby sa umožnil presun prezlečených detí
do telocvične. Pre zvýšenú bezpečnosť detí
bude komisia urgovať zriadenie prechodu
pre chodcov a dopravného značenia, aké
patrí do okolia každej škôlky a školy. O realizácii jednotlivých cieľoch budeme priebežne informovať a pridávať ďalšie.
S akými podnetmi sa na členov komisii
môžu občania obrátiť?
Obrátiť sa na nás môžu ľudia s akýmkoľvek nápadom, otázkou, podnetom či kritikou ohľadom športu a školstva v Jablonovom . Každou sa budeme zaoberať, či už je
to otázka, žiadosť alebo sťažnosť.
Budeme radi, ak prejavíte svoj záujem
o školstvo a šport, a pridáte sa ku skupine
aktívnych občanov, ktorí nápadom alebo aj
činom chcú pohnúť veci vpred. Neváhajte
nás konaktovať!

KONTAKTY:
Ako hodnotíte vlastnú prácu za uplynulé
volebné obdobie?
Mať v kompetencií spolu šport a školstvo
aj v takej obci ako je Jablonove sa ukázalo
ako úloha, ktorá nie je dobre zvládnuteľná
pre jedného človeka. Z toho dôvodu sa OZ
rozhodlo do komisie zaradiť ďalších ľudí,

MARIÁN KIMLIČKA,
predseda Komisie výstavby a životného
prostredia:
Čo je okruhom práce
v danej komisii – aké
má kompetencie a aký
typ problémov rieši?
Komisia posudzuje žiadosti a podnety
v oblasti výstavy, investícií a územného
rozvoja obce, následne
ich spracuje stavebný úrad alebo priamo náš
obecný úrad.
Ako hodnotíte vlastnú prácu za uplynulé
volebné obdobie?
Prácu OZ a jednotlivých komisií na konci
volebného obdobia ohodnotili občania v komunálnych voľbách, kde občania z deviatich
poslancov zvolili sedem do ďalšieho volebného obdobia, pričom zostávajúci dvaja
poslanci nekandidovali. Preto si myslím že
môžeme byť spokojný s našou prácou.
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Marián Tóth
Július Pavlíček
Juraj Sabač
Zuzana Ferenczová
Andrej Balog

– toth@obecjablonove.sk • mobil: 0903 319 976
– julop39@gmail.com • mobil: 0904 616 066,
– sabac@obecjablonove.sk • mobil: 0905 992 920
– zuzaferenczka@gmail.com • mobil: 0949 410 273
– balog.andrej@gmail.com • mobil: 0903 158 523

Máte spätnú väzbu od občanov na svoju
prácu v komisiách za uplynulé obdobie?
Myslím, že som posledné voľby dali túto
spätnú väzbu. Občania sa obracajú na svojich poslancov bez ohľadu na zadelenie do
komisií, následne jednotlivé podnety preberajú príslušné komisie.
Aké pracovné ciele ste si stanovili na najbližší rok?
Na prvom zasadnutí komisie, sme si stanovili priority hlavne v oblasti bezpečnosti
ciest a chodníkov, vyznačenie nových prechodov pre chodcov, údržby a opravy hlavného potoka a jeho bočných tokov. Oprava
mosta pri obchode COOP Jednota.
Rozšírenie verejného osvetlenia do nových ulíc. Oprava konštrukcie trojvršia
a strechy na kabínach v športovom areáli.

Všetko samozrejme podľa našich finančných
možností.
S akými podnetmi sa na členov vašej komisie môžu občania obrátiť?
Komisia sa venuje oblasti výstavby
a životného prostredia a to najmä stavby
a drobné stavby, oplotenia, susedské „vzťahy“ vyplývajúce z vlastníctva a užívania
pozemkov. Ochrana životného prostredia
a pod. Kontakt na každého jedného poslanca, členov jednotlivých komisií nájdete na
obecnej stránke, kde sú uvedené pracovné
e-mailové adresy cez ktoré môžete tiež podávať podnety a návrhy.
Zasadania komisie sú podľa podaných
žiadostí a podnetov, spravidla to bude vždy
prvý pondelok v mesiaci.

-RED-

KONTAKTY:

Marián Kimlička – kimlicka@obecjablonove.sk
Stanislav Tesarik – tesarik@obecjablonove.sk

ŠPORT

Sme zodpovední za svoje
zdravie aj zdravie našich detí
Buďme si sami sebe aj svojim deťom lekármi a naordinujme si pohyb. Pri ňom sa vyplavujú do tela hormóny šťastia, zvyšuje sa kapacita pľúc, prekrvuje sa celé telo, stáva sa
ohybnejšie a pevnejšie. Doprajme sebe aj svojim deťom tento dnes už pomaly luxus, byť
zdravými. Že nemáte čas? Cvičiť môžeme celý týždeň.
V pondelok Jaroslav Dávidík trénuje deti
ninjutsu v kultúrnom dome. Okrem ohybnosti, rýchlych reakcií, sa učia disciplíne,
úcty k sebe aj ku ostatným. Prístup k deťom
je individuálny, môžete prísť na skúšobnú
hodinu a zapojiť sa aj počas roka. Dospelí
cvičia s pánom Dávidíkom v stredu chikung. Ako povedal tréner: ,,Je to prirodzená
gymnastika na precvičenie celého tela.“ V rámci
neho sa cvičí aj staré indiánske cvičenie tislogee, čo je súbor pomalých cvikov na rozvoj
zdravia a udržanie energie tela.
Ak sa v utorok sa vyberiete do novej
školskej telocvične, môžete si zacvičiť aikido s trénerom Romanom Hummelom. Deti
vo veku 7 a viac rokov, ktoré sem chodia, sa
vyjadrili: „Cvičíme pre kondičku, aby sme mali
dobré reakcie a vedeli padať, učíme sa úcte ku
zbraniam a ku druhým deťom a aby sme sa vedeli
obrániť, keď to budeme potrebovať.“ Hoci cvičia
len od novembra, radi by ukázali, čo sa už
naučili. Príďte sa na nich pozrieť a zacvičte
si s nimi. Chodí tam chlapec až zo Zohoru,
tak to asi stojí za to dochádzanie. Keby sa

nazbieralo dosť detí, tréner je ochotný viesť
ďalšiu skupinu aj vo štvrtok.
V pondelky a vo štvrtky je kultúrny dom
plný krásnych žien a aj tých mužov, ktorí sa
neboja s nimi cvičiť powerjogu. Vedie ju tréner Gejza Zošťák. Cvičenie, keď sa snažíte
zosúladiť pohyb s dychom a pritom vydržať
v pozícii a nespadnúť, je náročné. Ale potom
ten pocit, že ste zvíťazili nad svojou pohodlnosťou, spevnili telo, ponaťahovali svaly,
o ktorých ste netušili, že ich vôbec máte, je
úžasný. A to nehovorím, že sa tam stretnete s ľuďmi, s ktorými si máte po cvičení čo
povedať.
Keď chcete, aby vaše deti zažili zázračný
účinok spojenia hudby a pohybu, zoberte
ich vo štvrtok na štadión. Matúš Konečný
tu učí deti ako prebudiť v sebe tvorivosť.
Ako prvé majú tréning menšie deti od 6
rokov a o hodinu neskôr staršie dievčatá.
Dať sa viesť hudbou v pohybe, kreatívne
pracovať so svojím telom tak, aby výsledok
bol estetický zážitok pre divákov a radostný
pre tanečníka, to je cieľ hip-hopu. Posledné

Futbalisti v príprave na jarnú časť 2015
V tradičnom čase v polovici
januára odštartovali hrubú
fyzickú prípravu futbalisti
A mužstva a po niekoľkých
rokoch, kedy sme dorastencov nemali, aj naši teenageri,
z čoho máme v klube veľkú radosť. Oba celky sa v prípravnom období prihlásili na zimné turnaje, ktoré organizuje BFZ a výsledky
oboch celkov môžete sledovať na facebook
stránke obce Jablonové a na stránke BFZ.
Všetkým našim futbalistov od tích najmenších až po najstarších držíme palce, prajeme veľa zdravia, úspechov počas celého
roka a by svojimi výkonmi potešili fanúšikov, ktorí nech nešetria hlasivky na povzbudzovanie a ruky na tlieskanie našim chlapcom. 
Marian Tóth

Prípravné zápasy FK Jablonové
– zima 2015

A mužstvo
Zimný turnaj BFZ ihr. v Plaveckom Štvrtku
18. 1. 2015
25. 1. 2015
01. 2. 2015
08. 2. 2015
15. 2. 2015
22. 2. 2015
01. 3. 2015
08. 3. 2015

Jablonové – Suchohrad
Jablonové – Studienka
Jablonové – Kostolište
Jablonové – Jakubov
Jablonové – Malacky
voľno
Jablonové – Lozorno
Borinka – Jablonové
ihrisko Borinka

10.00 h
14.00 h
12.00 h
12.00 h
14.00 h

Šport v sále KD Jablonové
a v školskej telocvični:
Pondelok: 16:00 – 17:33
20:00 – 21:00
Utorok:
17:00 – 18:30
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
Streda:
17:00 – 18:30
18:30 – 19:30
Štvrtok: 18:30 – 19:30
20:00 – 21:30
Piatok:
18:00 – 20:00

Ninjutsu
Power Joga
Aikido (Šk. telocvič.)
DFS Jabúčko
Cvičenie senioriek
Ninjutsu
Chi-kung
Zumba s Mirkou
Power Joga
HIP - HOP

2 roky sme videli ich vystúpenia na Dňoch
Pomoravia a tešíme sa na nich aj tento rok.
V Jablonovom sa našli ľudia, ktorí sú aktívni, ochotní a schopní sa podeliť so svojimi znalosťami s nami všetkými. Na niektoré krúžky dochádzajú cvičiť rodičia a deti
z okolitých dedín a my to máme tu, pekne
blízko, v našej dedinke.
-JB-

Stolnotenisový turnaj
o pohár starostu obce
Vo Vianočnom období, plnom radosti, očakávania a obdarovávania, sa priaznivci stolného
tenisu už štvrtý rok stretli v priestoroch obecného úradu, aby si opäť zmerali sily, spríjemnili chvíle a vypotili nejaké to kilečko, ktoré
vianočný čas so sebou prináša.
Teší nás, že každý rok sa zvyšuje počet
hráčov, tento rok sa zúčastnilo 21 stolných tenistov, ktorých sa rozdelilo do štyroch skupín
a po vzájomných zápasoch vzišlo poradie,
ktoré určilo dvoch postupujúcich do ďalších
bojov. Už tradične boli zápasy veľmi vyrovnané a súboje mali dramatický priebeh.
Víťazom sa stal Imrich Barák, ktorý futbalovou terminológiou získal hattrick. Srdečne
gratulujeme! 
Marian Tóth

12.00 h
15.00 h

Dorast
Zimný turnaj BFZ ihrisko v BA na Budatínskej ul.
24. 1. 2015
31. 1. 2015
07. 2. 2015
14. 2. 2015
21. 2. 2015

Jablonové – Rača
Jablonové – BCT
Jablonové – D.N.Ves
Jablonové – Jarovce
Jablonové – Iskra

11.00 h
9.00 h
13.00 h
13.00 h
9.00 h

Zľava: M. Tóth, víťaz I. Barák, P. Flimel a M. Pástor
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Kalendár vývozu komunálneho a drobného
stavebného odpadu v roku 2015
Frekvencia vývozu

Dátum

1x za mesiac 2x za mesiac

2. 1. 2015

piatok

16. 1. 2015

piatok

30. 1. 2015

piatok

13. 2. 2015

piatok

27. 2. 2015

piatok

13. 3. 2015

piatok

27. 3. 2015

piatok

10. 4. 2015

piatok

24. 4. 2015

piatok

7. 5. 2015

štvrtok

22. 5. 2015

piatok

5. 6. 2015

piatok

19. 6. 2015

piatok

3. 7. 2015

piatok

17. 7. 2015

piatok

31. 7. 2015

piatok

14. 8. 2015

piatok

28. 8. 2015

piatok

11. 9. 2015

piatok

25. 9. 2015

piatok

9. 10. 2015

piatok

23. 10. 2015

piatok

6. 11. 2015

piatok

20. 11. 2015

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

PLASTY
Na zber plastov slúžia plastové vrecia. Prázdne vrece dostane na výmenu domácnosť, ktorá vyloží v deň zberu plné vrece. V prípade potreby je možné získať vrecia na obecnom úrade. Vrecia s plastovým
odpadom musia byť v deň vývozu pripravené na manipuláciu od
6:00 hod. Vám poskytneme vždy na výmenu v deň vývozu plastov.
Aký plastový odpad sa zbiera: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových
štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky,
fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie
(tzv. strečové fólie).
Nezbierajú sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od
mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami.

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

SKLO
NA ZBER SKLA slúžia 1100 l kontajnery rozmiestnené na území
Našej obce – Potraviny COOP JEDNOTA, Reštaurácia u MELÓNKA a pri predajni pani KUBÍKOVEJ.
Zbiera sa: sklenené fľaše biele aj farebné, poháre, sklo z okenných tabúľ.
Nezbiera sa: taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, skla z monitorov a obrazoviek, auto sklá, sklá s kovovou mriežkou, sklenené
obaly s obsahom nebezpečných látok.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým
k ochrane životného prostredia, úspore prírodných zdrojov a finančných prostriedkov Našej obce za uloženie odpadov na skládke
odpadov. Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
-OcÚ-

Kalendár separovaného zberu – plastov
mesiac

deň

vývoz

Február

17

vývoz

Marec

17

Apríl

17

Máj

20

Jún

17

vývoz

Júl

15

piatok

vývoz

August

19

4. 12. 2015

piatok

vývoz

September

18

Október

28

18. 12. 2015

piatok

November

27

31. 12. 2015

štvrtok

December

21

vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

vývoz

vývoz

vývoz
vývoz

