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ROZHOVOR

číslo 9 – 10 / 2015, september – október

Viete o Ráde jablonovských rytierov?
Milan Pavlík spolu so svojou ženou
Dankou, starostom obce Ondrejom
Uhliarikom a poslanom Mariánom
Tóthom založili tradíciu jablonovského Letného denného tábora. Milan
bol toto leto už 4-tý rok jeho vedúcou
osobnosťou, bez ktorej by tábor nemal
svoj jedinečný esprit. Hravo dokáže
zaujať 40 detí rôzneho veku a celý týždeň im zo seba dávať to najlepšie.
• Aký bol prvý impulz na založenie tejto akcie v Jablonovom?
- Bolo to spojenie viacerých vecí: zámer dostať
čo najviac detí k pohybu, snaha o široké využívanie nášho jedinečného športového areálu
a našli sme veľkú podporu aj oporu v starostovi v snahe o zlepšenie komunitného života.
Tieto snahy vyústili do získania grantu zo ZSE
na podporu športovania - Rodinného futbalu
a spolu s našou finančnou pomocou sa nám
podarilo spoločne osadiť hracie a cvičebné
prvky v areáli a zorganizovať prvý tábor.
• Ako si spomínaš na prvý ročník tábora?
- Ja mám rad zvedavé a hravé deti. Veľa sa
športovalo, a keďže nás zaskočilo počasie, aj
veľa tvorilo. Detí bolo veľa, boli zvedavé a hravé a bolo to fajn.
• Bola to prvá aktivita, ktorú ste v Jablonovom robili?
- Bola to súčasť nasej snahy rozpohybovať
deti (aj rodičov) a dať základ širokým detským aktivitám.
• Ako dlho vlastne žijete v Jablonovom?
Žiješ tu rád?
- Je to už sedem rokov. Človek by si mal v rámci možností vyberať čo najzdravšie miesto
na život, preto sme tu a sme tu radi.
• V čom je podľa teba pozitívum detstva
prežitého v dedine ako je tá naša?
- Jednoznačne je to komunitný život, vzduch,
zeleň a prítomnosť toho pôvodného – lesov,
zvierat, rýb, možnosti niečo si vypestovať, len
tak sa pristaviť pri plote suseda.
• Väčšina dobrovoľníkov, ktorí v našej obci
robia aktivity pre deti, ich robia aj kvôli
vlastným deťom. Ako vnímajú tvoje deti
tvoju angažovanosť?

Milan Pavlík, foto: Pavel Masopust

- Som veľmi rád, že niektorí rodičia chápu, že
bez existencie komunitného života sa naša
spoločnosť rozpadá. Či už to robia kvôli vlastným deťom alebo z iných dôvodov, patrí všetkým veľká vďaka. Angažovanosť v aktivitách
pre deti je súčasť nášho životného a rodinného
projektu.
• Snažíš sa ich viesť k tomu, aby aj oni robili niečo pre iných?
- Mala by to byť prirodzená aktivita pre
každého.
• Si človek, ktorý dokáže deti strhnúť
a zaujať, vlani si bol Náčelníkom prežitia,

tento rok Kráľom...študoval si niekde prácu s deckami?
- Máme to v rodine už od žiackych čias, keď
sme s bratmi vypomáhali v táboroch pre deti
a neskôr sme ich aj sami organizovali. Vlastne
som stále niečo s deťmi organizoval od športových súťaží, koncertov, klubov, tréningov,
divadla. Štúdium je prirodzenou a každodennou súčasťou tohto procesu. A najviac
človeka naučia samotné deti. Ja mam deti nesmierne rád, totiž nič cennejšie na tejto planéte nemáme. Dnes sa zameriavam hlavne na
Pokračovanie na str. 13
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Výzva na podnety na výberové
konanie riaditeľa MŠ
Koncom tohto kalendárneho roka prebehne
výberové konanie na post riaditeľa / riaditeľky našej materskej školy. Okrem kvalifikačných predpokladov a osobnostných kritérií
budú uchádzači predkladať aj koncepciu
rozvoja a fungovania materskej školy na príslušné funkčné obdobie. Vyzývame rodičov
našich škôlkarov aby aktívne prispievali do

Jesenný
veľkoobjemový
zber odpadu
V dňoch 21. – 26. 10. 2015 budú v našej obci
pristavené kontajnery na jesenný zber veľkoobjemového odpadu:
21.10.2015 – pristavenie 4 kontajnerov
v doobedňajších hodinách
23.10.2015 - vývoz naplnených kontajnerov
a opätovné pristavenie,
26.10. 2015 - ukončenie zberu a odvoz kontajnerov v dopoludňajších hodinách.
V prípade akejkoľvek zmeny obecný úrad bude
informovať občanov tradičnou cestou – vyhlásením oznamu v miestnom rozhlase a na web
stránke obce. Opätovne prosíme občanov aby
do pristavených kontajnerov nevhadzovali stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad,
elektrospotrebiče a bežný komunálny odpad.
Bolo by celkom pekné keby okolie zberných
kontajnerov zostalo počas zberu čisté. -OCÚ-

našej
škôlkárskej schránky na
podnety, ktorá je
umiestnená
na
stene v spoločnej vstupnej hale
školy a škôlky.
Vaše
príspevky
a postrehy budú Schránka na podnety rodičov
tvoriť vodítko pre je na stene vstupnej haly
výberovú komisiu, ktorý z uchádzačov najviac priblíži svoju
víziu k predstavám rodičov a žiakov. Vopred
ďakujeme, že máte záujem o rozvoj našej
škôlky.
- OU -

Obec Jablonové dostane na
projekt Naša škôlka – náš kraj
4 000 Eur od BSK

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo na svojom zasadaní výnimku z lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie nad 2.500,- € na projekt „Naša škôlka
– náš kraj“. Zároveň navýšilo sumu výdavkov
za účelom financovania projektu dotácií škôl
a škôlok, ako projektu mimoriadneho významu, ktorý je spoločným záujmom Bratislavského samosprávneho kraja a miest, obcí
a mestských častí v prospech celého územia
Bratislavského samosprávneho kraja. Celkovo tak BSK ešte v tomto roku prerozdelí
na rekonštrukciu, obnovu či revitalizáciu
materských škôl v kraji viac ako 301 000 eur.
„Požadovaná suma škôlok bola samozrejme
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oveľa vyššia, než naše možnosti. Snažili sme
sa vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov,
preto sme museli prerozdeliť balík peňazí
medzi nich rovnomerným dielom“, povedal
pre Jabloňovské noviny Peter Húska z BSK.
Na projekt Naša škôlka - Náš kraj – šport
a hry pre zdravie II. etapa dostala obec Jabloňové dotáciu 4 000 eur.
„Obec získané finančné prostriedky využije
na vybudovanie prístrešku – prechodu medzi
budovou školy a novou telocvičňou. Ak sa časť
financií zvýši, radi by sme podlahu v telocvični
pokryli protiškymkovou vrstvou,“ vyjadril sa
starosta obce Ondrej Uhliarik.
- BSK, RED -

Na Jablkovom
hodovaní
sa otvorí nový
Obecný úrad
Tohoročné Jablkové hodovanie sa uskutoční
v sobotu 10.októbra 2015 na námestí pred
Obecným úradom. Starosta obce počas nej
slávnostne sprístupní občanom bezbariérovú prístavbu Obecného úradu.
Jablkové hodovanie je už zavedená akcia,
ktorú v rámci Bratislavskej župnej jesene organizuje naraz viacero obcí a miest.
U nás sa tohoročné Hodovanie začne v sobotu o 15:00, na pódiu bude do tanca hrať
ľudová hudba, vystúpia školáci aj škôlkári a jabloňácky folklórny súbor Jabúčko.
V stánkoch si budete môcť zakúpiť koláče
a zákusky napečené z jabĺk a porota aj tento rok vyberie a odmení najchutnejší z nich.
Nezabudnite: kúpou každej dobroty podporíte organizáciu, ktorá ich bude ponúkať.
Bezbariérová prístavba Obecného úradu
mala presne pred rokom na Jablkovom
hodovaní 2014 svoj Deň otvorených dverí.
Tento rok je prístavba už aj zariadená a počas akcie si ju budete môcť znovu pozrieť
a od nasledujúceho pondelka už navštevovať Obecný úrad v nej.
- OCÚ -

Vlaňajšie Jablkové hodovanie na novom námestí

OCÚ INFORMUJE
Uznesenie
z 5. zasadnutia
obecného zastupiteľstva Jablonové,
konaného dňa 22.06.2015
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
Schvaľuje
Uznesenie č. 77/06/15 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 79/06/15 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 80/06/15 – návrhovú komisiu v zložení: Stanislava
Tesarika, PaedDr. Mariána Tótha
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 81/06/15 – znenie zápisnice zo 4. zasadnutia OZ
dňa 18.05.2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Berie na vedomie
Uznesenie č. 84/06/15 – interpelácie poslancov
Uznesenie č. 86/06/15 – informáciu o situácii vo futbalovom klube
Uznesenie č. 87/06/15 – informáciu o príprave Sviatku Pomoravia

Určuje
Uznesenie č. 78/06/15 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

Konštatuje
Uznesenie č. 83/06/15 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ č. 628/07/10, č. 403/03/14, č. 472/11/14, č. 52/03/15,
č. 54/03/15, č. 68/05/15, č. 71/05/15 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
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

Uznesenie č. 82/06/15 – odpis nedaňovej pohľadávky v sume
481,73 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 85/06/15 – 1. zmenu rozpočtu obce Jablonové na
rok 2015
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
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Blíži sa
Jablkové
hodovanie

Pomaly sa k nám blíži ďalší ročník obľúbeného Jablkového hodovania. Preto by sme chceli
poprosiť všetky mamičky, babičky a tetušky,
aby svojimi šikovnými rukami vyčarovali
jablkové dobroty a prispeli nimi do stánku
našej základnej školy. Ak si však netrúfate
piecť, určite si nenechajte ujsť ochutnávanie
dobrôt a príďte si pomaškrtiť na jablkových
koláčikoch alebo sa osviežiť chutnými nápojmi. Nielenže si zaručene pochutíte, ale zároveň prispejete do finančného rozpočtu našej základnej školy. Vyzbierané peniažky do
posledného centu použijeme na vecičky pre
vaše deti, aby sa v škole cítili čo najlepšie.
Okrem maškrtenia si prídu na svoje i vaše oči
a uši - školáci si pre vás chystajú vystúpenie,
ktoré sa rozhodne oplatí vidieť! Príďte sa
preto v sobotu 10.10. 2015 pozrieť na našich
šikovných školákov. A nezabudnite! Znovu je
pre vás pripravená súťaž o najlepší jablkový
koláčik! Vopred veľká vďaka všetkým, ktorí
nás podporia!
- Barbara Tesariková, pedagóg ZŠ -

Nový školský rok Materskej školy
Všetko okolo nás sa riadi pravidlami. Tak ako
sa strieda deň s nocou, striedajú sa aj ročné obdobia i život človeka patrí do tohto kolobehu.
Všetko na svete má svoj začiatok, ale aj koniec.
Prišiel september, prázdniny sa skončili, a
my sme sa opäť všetci zišli, aby sme spolu privítali nový školský rok, ktorý bude pre mnohých z nás ťažší. Ťažký bude pre tohtoročných
16 predškolákov, ktorí sa budú usilovne pri-

pravovať na vstup do základnej školy, ale najmä pre 20 novoprijaté deti (13 v 1.triede a 7
v 2. triede), ktoré musieť zvládnuť adaptáciu
v materskej škole, čo je pre mnohé deti prichádzajúce z domu niekedy veľmi obtiažne.
Prajem všetkým deťom, ich rodičom ale aj
nám učiteľom úspešný štart do nového školského roku 2015 /2016.
- Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ -

September – adaptácia detí v materskej škole.
Október – začína krúžok „Anglického jazyka“
(utorok, streda = každý týždeň).
• začína krúžok „Výtvarnej výchovy“ (každú stredu).

• začína „Animoterapia“ s poníkmi (1x mesačne).
• Jablkové hodovanie.
• Stretnutie starých rodičov a vnúčat – 2.trieda.
• Folklórne vystúpenie „Fidlikanti“

Benátky

8 rok. Ja Lukáš som vyhral prvé miesto v kategórii do 10 rokov. Každý deň sme sa išli kúpať na kúpalisko. Môj oco bol s nami a tešil
sa, že som vyhral. Domov som sa vrátil s cenou. Budúci rok pôjdem zas.
Lukáš Kostolanský

Čo nás čaká na jeseň

Prázdninové zážitky našich
školákov
Prešiel som už veľ miest, ale zatiaľ sa žiadne
nevyrovnalo Benátkam. Stalo sa to tento rok.
Naša loď do Benátok vyšla z prístavu 9:30.
Cesta trvala približne jednu hodinu. Keď sme
tam prišli, začali sme hneď prezerať pamiatky: kostoly, múzeá, obchody a pomníky. Keď
sme už videli a mali, čo sme chceli, išli sme
do reštiky Biely delfín. Varili tam výborne.
Chvíľu potom, ako sme odišli začalo tam tornádo, na mori bola veľká búrka.
Dúfam, že sa tam čo najskôr vrátim.
Leo Ferianc

Šachový majster

Vlaňajší víťaz o najkrajšiu tekvicu: Leo Ferianc

Každý rok sa konajú Majstrovstvá Európskej
únie mládeže v šachu. Tento rok som tam bol
s Adriánom Zetochom a Matejom Musaevom.
Adrián získal druhé miesto v kategórii do
12 rokov. Matej tretie miesto v kategórii do

Lov rýb
Raz ráno sme sa rozhodli, že pôjdeme na ryby.
Kým Silvia robila raňajky, ja s Maťom sme vyšli z domu, nasadli do auta a išli k rybníku.
Tam sme sa rozložili a začali lov. Najprv sme
ulovili 5 malých rýb a 3 karase. Vrátili sme sa
za Silviou, napili sme sa, Lauriho a Maju sme
dali na vodítko a išli opäť do lesa k jednému
malému jazierku. Tam sme chytené ryby vypustili. Kŕmili sme ich šrotom, Maja skákala
do jazierka a my sme pozorovali malé rybky.
Už sa teším na budúci rok.
Liliana Hubeková
Zážitok Nikolky Jurčákovej

Zážitok
Terezky
Masopustovej
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Hasiči oslávili 100. výročie svojho založenia
V nedeľu, 13.9.2015, si jablonovskí hasiči pripomenuli 100. výročie založenia svojho Dobrovoľníckeho hasičského zboru.
Oslavy otvorila slávnostná svätá omša, po nej
sa sprievod hasičov s hasičskou technikou,
hosťami a ostatnými účastníkmi presunul
do športového areálu, kde program pokračoval príhovormi veliteľa Jozefa Katerinca,
starostu obce Ondreja Uhliarika a pozvaných
hostí. Veliteľ Katerinec nám poskytol niekoľko aktuálnych informácií o zbore: „ V súčasnosti máme 34 členov, z toho 3 ženy. Máme
zastúpené všetky kategórie: žiakov, dorast aj
seniorov. Stretávame sa 2-krát mesačne, kde
preberáme teoretickú a taktickú prípravu.
Všetci sa zúčastňujú počas roka v priemere
3-krát praktických súťaží vo svojich kategóriách. Fungujeme vďaka dotácii 700 EUR zo
štátu ročne a finančného príspevku od obce.
Za mojej 40-ročnej činnosti nedošlo, chvála
Bohu, k väčším materiálnym stratám alebo
poškodeniu zdravia našich občanov. Dôvod
vidím aj v prevencii, ktorú vykonávame po
dedine počas celého roku, či už v období žatvy alebo vykurovacieho obdobia. Túto prácu
vykonávame vo svojom voľnom čase a bezplatne. Riskujeme svoje zdravie pri zásahoch,
a preto ma mrzí, že prišlo tak málo ľudí na
túto oslavu, ktorú sme pripravili aj pre nich.“
Starosta obce na oslave vyzdvihol záslužnú
prácu dobrovoľníkov: ,,Pri povodniach v minulom roku si občania určite uvedomili, že nebyť
rýchleho zásahu našich dobrovoľných hasičov,
materiálne škody by boli oveľa vyššie. Obecný
úrad poskytuje každoročne hasičskému zboru
dotáciu podľa možností rozpočtu obce a to hlavne na personálne poistenie a poistenie techniky,
na výstroj a materiálne zabezpečenie. Chcel by
som im aj touto cestou znovu poďakovať za ich
prácu a zaželať im čo najmenej zásahov v budúcnosti. A keď sa nejaké predsa vyskytnú, nech
ich úspešne zvládnu bez zranenia a v zdraví. Dú-

fam, že vedenie z okresu splní prísľub a vybaví
náš dobrovoľný hasičský zbor novou technikou.“
Na záver programu osláv, po slávnostnom
obede, vystúpili škôlkari a školáci so svojimi
milými pesničkami a riekankami o hasičoch.
Dorastenci sa predviedli divákom ukážkou
hasičského útoku a po ňom si všetci účastníci
mohli zatancovať pri hudbe a občerstviť sa
z bufetu.
- RED -

Narodeninová torta

Jablonovský hasičský zbor v plnej paráde

Šachový majster z Jablonového
Do jablonovskej Základnej školy chodí šachový majster – 9 ročný Sebastián Lukáš
Kostolanský. Na Majstrovstvách Európskej únie získal zlatú medailu a titul Majstra EÚ v kategórii do 10 rokov.
Šampionát Európskej únie sa uskutočnil
na začiatku augusta v dňoch od 5. do 13. augusta v rakúskom meste Mureck. Zúčastnili
sa ho hráči z 15 krajín Európskej únie, ktorí
hrali v oddelených vekových kategóriách do
8, 10, 12 a 14 rokov. Sebastián Lukáš Kostolanský hráva šach iba rok a pol a vo svojej
kategórii z deviatich partií osemkrát zvíťa-

zil a len raz remizoval. Hrať šach ho naučil
dedo a dnes už hráva za šachový klub Slovan
Bratislava „Trénujem každý deň, doma lúštim
šachové diagramy, raz za týždeň chodím do
klubu,“ povedal nám Lukáš, ktorý má doma
už 7 pohárov a 7 medailí z rôznych súťaží.
„Najbližšie by som rád vyhral Majstrovstvá
Slovenska, ktoré budú v roku 2016,“ dodal
na otázku, aké výzvy má momentálne pred
sebou. Na otázku, s kým si v Jablonovom
okrem dedka pomeral sily, povedal: „Zatiaľ
s nikým naozaj dobrým. Ale rád si zahrám, ak
- RED by mal niekto chuť!“

Majster EÚ Sebastián Lukáš Kostolanský
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Holubárske stretnutie
V sobotu 5. septembra 2015 sa v našej obci uskutočnilo pod záštitou ZO SZCH Jablonové
tretie letné stretnutie chovateľov holubov – veľkých hrvoliakov. Stretnutia sa zúčastnilo
56 chovateľov z klubov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Nemecka.
Stretnutie malo predstaviť odchovy mladých
holubov vyliahnutých v roku 2015, zároveň
boli k videniu i staršie holuby ako aj celé
chovné páry. Návštevníci mohli obdivovať
asi 120 kusov holubov plemien Hanácky hrvoliak, Saský hrvoliak, Anglický hrvoliak, Pomoranský hrvoliak a Český hrvoliak sedlatý
papučatý.
Chovatelia si medzi sebou vymenili holuby,
ktoré použijú k ďalšiemu chovu v nasledujúcej chovateľskej sezónne. Najviac účastníkov
stretnutia bolo zo Slovenska a Českej republiky. Potešujúce je, že stretnutia sa zúčastnil
i predseda Klubu chovateľov v Nemecku
a zároveň najväčší chovateľ týchto holubov
v Európe Karl Zausinger. Boli vyhodnotené
najlepšie tri mladé holuby roku 2015, ktoré
vyberali všetci zúčastnení a chovatelia boli
ocenení pamätným pohárom. Najznámejší
slovenský veterinárny lekár a odborník na
chov holubov MVDr. Miloš Struhár, predniesol odbornú prednášku k problematike
vakcinácie chovu holubov a zároveň zodpovedal na veľa otázok zúčastnených. Taktiež
predstavil svoju novú knihu venovanú chorobám holubov, ktorú si zakúpili takmer všet-

DFS Jabúčko
vás čaká

Prváci, ktorí radi tancujete a spievate - 6. ok
tóbra 2015 o 17,30 hod. nás môžete prepadnúť na tréningu v sále Kultúrneho domu
Jablonové, aby ste sa stali novými členmi folklórneho súboru. Tešíme sa na vás!
- Vedenie súboru -

DFS Jabúčko prijíma nových členov
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ci účastníci stretnutia. Prítomní chovatelia,
hlavne zahraniční, obdivovali prostredie nášho športového areálu, v ktorom sa stretnutie uskutočnilo. Po oficiálnom programe pri
družnej debate všetkým chutil guláš, ktorý
pripravili členovia Slovenského klubu.
- P. Pavlíček -

Veľký hrvoliak

Chovatelia
pozývajú
na výstavu
Výbor Základnej organizácie Slovenského
zväzu chovateľov vás srdečne pozýva na
XII. PODHORSKÚ VÝSTAVU hydiny, holubov, králikov a iných zvierat.
Výstava sa uskutoční v dňoch 2. - 4. októbra
2015 v areály Farskej záhrady a môžete si
počas nej zakúpiť vystavené zvieratá určené k odpredaju, chovateľské potreby, krmivá
a pod. Výstava bude otvorená nasledovne:     
• Piatok, 2.10.: od 11.00 do 12.00 h pre Zá
kladnú a Materskú školu, od 14,30 h otvorenie výstavy pre verejnosť.
• Sobota, 3.10.: od 8.00 do 18.30 h
• Nedeľa, 4.10.: od 8.00 do 14.00, h, kedy sa
uskutoční aj odovzdanie cien najúspešnejším
zvieratám.
Tešíme sa na Vašu účasť!
- Výbor ZO SZCH Jablonové -

Rodinný klub
v plnom prúde
Naši milí priaznivci Rodinného klubu,
leto nám ubehlo ako voda a máme sa čím
pochváliť.
Letnú sezónu sme začali naším už tradičným
Bazárikom oblečenia. Ten sa stal celkom obľúbeným a preto už ostane dlhodobo rozšírený aj o dospelácke veci a hračky. Skoro nové
nohavice za 50 centov do roboty? To sa naozaj nedá odolať.
Leto sa už tradične nesie v znamení letného týždenného tábora pre deti. Aj tento rok
RK prispel svojou kreativitou, silou a nápadmi a vznikol z toho úžasný zážitok nielen pre
deti, ale aj dospelákov. Ja som sa teda vybláznila v svete rytierov statne.
Rozjazdový september sme spestrili v poradí druhým Jabloňáckym blšákom, kde sa
predáva naozaj všeličo. Tu sa ešte len rozbiehame a zvykáme si nato, že sa veci naozaj
môžu predávať za pár drobných a spraviť
veľa radosti druhým. Jedna mamička z Rohožníka pravidelne prispieva a vyraďuje pre
ňu už nepotrebné veci. Peniažky za stánok RK
na blšáku hneď čiastočne pokryjú náklady na
ďalšiu akciu Jablkové hodovanie. Tak budeme samozrejme tvoriť v plnom prúde. Téma
bude jablko (ako inak) a technika nová. Očakávame u nás všetkých zvedavcov a tvorilcov.
A čo chceme ešte tento rok stihnúť: v októbri šarkaniádu, v novembri lampiónový
sprievod a bazárik oblečenia a v decembri
moju srdcovku vianočné trhy a zdobenie vianočného stromčeka pre zvieratá.
Presné termíny budú vždy uverejnené na Facebooku Rodinný klub Jablonové a v novinách.
- Za rodinný klub Martina Masopustová -

Najbližší Bazárik oblečenia bude v novembri

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Zámok Lednice

Seniori ďakujú Mazutkou cez Jablonové
Obec Jablonové i v tomto roku urobila radosť
svojim starším občanom a zorganizovala
v spolupráci so ZO Jednoty dôchodcov pre
nich jednodňový výlet do krásneho zámku
v neďalekých Ledniciach. Zámok slúžil tamojšej šľachte ako letné sídlo. Prezreli sme
si reprezntačné sály i apartmány. Upútali
nás najmä drevené vyrezávané stropy, schody a obloženia stien. So záujmom sme si tiež
vypočuli odborný výklad pri prehliadke rozsiahlej záhrady s množstvom zaujímavých
rastlín a stromov. Neobišli sme ani skleník,
v ktorom sa nachádza aj 400 ročná palma.
Po prehliadke sme boli unavení a hladní, tak
sme navštívili i Zámockú reštauráciu, kde
nás čakal chutný obed – moravský vrabec –
a nápoje podľa vlastného výberu. Výdavky
za obed i nápoje boli hradené z prostriedkov
rozpočtu Obce Jablonové, ako i náklady za
dopravu. Vďaka príspevku obce 45 seniorov
prežilo jeden pekný a nezabudnuteľný deň.
Ďakujeme.
- M. Prokopová -

Klub priateľov historickej železničnej dopravy (www.kphzd.sk) každoročne organizuje
jazdu historickým rušňom Mazutkou z Bratislavy hl. stanice do Plaveckého podhradia.
Za Mazutkou ú pripojene historické rušne,
ktoré ešte viac umocňujú atmosféru a zážitok z cesty. Na výlet sa k nám pridal aj môj
vyše 60 -ročný otec, ktorý si takéto rušne
a vagóny pamätá z detstva a tesil sa z výletu
takmer toľko, ako jeho 5 -ročný vnúčik. Vlak
začína svoju jazdu na Bratislavskej hlavnej
stanici a pokračuje do Zohoru - Lozorna Jablonového a ďalších staníc. V Jablonovom
sa dá pristúpiť, časový harmonogram býva
koncom augusta zavesený na stránke www.
kphzd.sk a obvykle je jazda naplánovaná
na sviatok 15.9. alebo víkend po tomto sviatku. Takže keď uvidíte čierny dym stúpajúci

Seniori na zámku Lednice

Na tejto Mazutke sa môžete previesť aj vy

nahor v blízkosti koľají, tak viete, že Mazutka
prichádza do Jablonového. Vstupne stoji pri
nastúpení v Jablonovom cca 2 EUR na osobu
za spiatočný lístok. Mašinka ďalej pokračuje
popod Karpaty, s výhľadmi na okolité kopce
a počas svojej jazdy puta pozornosť mnohých
okoloidúcich. Svoju cestu zakončí v Plaveckom Podhradí, kde je niekoľko hodinová prestávka, počas ktorej sa dá vystúpiť na Plavecky hrad alebo niekedy majú zorganizovaných
aj jaskyniarov, ktorí vás sprevádzajú jaskyňou pod hradným bralom s čelovkami na hlavách. Po prehliadke hradu alebo prechádzke
po okolí vyráža vláčik späť do Bratislavy. Je
to milý zážitok a zároveň akýsi skok do minulosti. Je výborné, že sa nájdu nadšenci, ako ti
z Klubu priateľov historickej železnice.
- M. Straková -
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Nazrite s nami do rytierskeho
Letného denného tábora 2015
4. ročník Letného denného tábora je za nami, poďakovanie patrí všetkým, čo priložili
ruku k dielu. O rok dovidenia!
- D. Trgiňová, foto: M. Masopustová -

Jabloňácka rytierska hymna, ktorú sme
si každý deň spievali a vítali ňou i vzácne
návštevy:
My sme slávni rytieri
v Jabloňovskom chotári,
ak chceš s nami večer jesť,
prisahaj na svoju česť!
Priateľovi neublížiš,
i keď nepriateľa zničíš.
Ženy, deti ochrániš,
Jablonové zachrániš!

A svoje pocity z tábora vyjadril Mário Malovec z Lozorna (pribúda nám detí z okolitých obcí, dobré chýry o tábore azda letia
až za chotár).

Nech žije náš tábor, o rok dovidenia!

My sme slávni rytieri,
nás sa každý hneď bojí.
Králi sa hneď vzdávajú,
keď ich muži umierajú.
Šíky k zemi padajú,
keď našich rytierov zbadajú.
Lukostrelci strieľajú
a obrancovia z hradieb padajú.
Rytieri vzbury potlačia
a hnev tak zatlačia.
Je to tak už štvrtým rokom
stretneme sa v Jablonovom.
Taký tábor to mi verte,
v celom svete nenájdete.
Všetci sa tu dobre máme,
o rok sa sem zas chystáme.

Náš slamený hrad sme si vyzdobili rodovými vlajkami

Pasovanie do Rádu jablonovských rytierov samým starostom (pricválal v plnej zbroji)
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Výroba vlastných bezpečných mečov s Pavlom Masopustom

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Vyrobili sme si aj vlastné „tróny“ pomaľovaním starých stoličiek

Šermiarska skupina URSUS s jabloňáckymi šermiarkami Monikou a Táňou Jánošovými

Chvíľa rytierskeho osvieženia

Hula hop s lektorkou Majou Verešovou

Kreatívne okienko a technika decoupage s lektorkou Monikou Strakovou

Vzácna návšteva - najstarší slovenský rytier a šermiar pán Koza

Rytiersky súboj preveril, čo sme sa za týždeň naučili

Stredoveká hostina, zúčastnilo sa i pečené prasa :)
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Sviatky Pomoravia sa opäť vydarili
V dňoch 27. – 28. júna 2015 sa uskutočnila naša najmasovejšia akcia roku – 19. ročník
Sviatkov Pomoravia. Na príprave tohto projektu začala komisia kultúry a sociálnych
vecí pracovať už od januára. Na zasadnutiach komisie sa zúčastňoval aj starosta obce.
Slávnosti sa začali v sobotu v poobedňajších
hodinách už tradične futbalovým turnajom
„Memoriál Štefana Masaroviča“ za účasti
dorastencov z Devínskej Novej Vsi, Modry,
Rohožníka a Jablonového. Pohár si vybojovali mládenci z D.N.V. Zaujímavý bol aj zápas
„starých pánov futbalistov“ z Jablonového
a D.N.V, kde však výsledok nebol rozhodujúci,
tu išlo viac o stretnutie bývalých futbalistov
a o zábavu. Veľmi pozitívny ohlas malo vystúpenie známeho slovenského speváka mladšej
generácie Adama Ďuricu, ktorý správne naštartoval večerný program. A potom už bolo
veselo na tanečnom parkete, kde sa stretlo
množstvo zábavných a skvelých ľudí.
Nedeľný program sa začal v dopoludňajších hodinách slávnostnou sv. omšou v kostole s. Michala Archanjela. Popoludňajší
program v športovom areáli na pódiu otvoril
v príhovore starosta obce a potom sa predstavili s programom naši najmenší a najmilší
– deti z materskej, základnej, umeleckej školy,
tanečná skupina S3T KIDZ, škola japonského
bojového umenia. Príjemným zážitkom bolo
aj vystúpenie mužského speváckeho zboru
ENEM TAK od susedov z Lozorna. Mimoriadne kladné hodnotenie a ohlas u návštevníkov
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malo záverečné hudobné vystúpenie Otta
Weitera s Andreou Fischer.
Najzaujímavejšie však boli vystúpenia 10
súborov v rámci 5. ročníka „Festivalu Podhoran“, ktorý sme organizovali v spolupráci
s Občianskym združením Podhoran, ktorého
členom je naša obec. Po celom areáli zneli
krásne hlasy mladých i starších spevákov
z nášho regiónu, ale aj v maďarčine (partneri
OZ Podhoran), hudba, tanec a tie nádherné
kroje, no skrátka nezabudnuteľný zážitok.
Ďakujeme za reprezentáciu detskému folklórnemu súboru Jabúčko.
V rámci festivalu sa konali aj sprievodné akcie:
Na stolnotenisovom turnaji o pohár predsedu OZ Podhoran sa zúčastnilo len 6 hráčov
(nás reprezentoval Stanislav Tesárik), ale
niektoré zápasy mali vysokú športovú úroveň. Preto už teraz vyzývame nádejných pingpongistov, aby trénovali na budúci ročník.
Vo vyhodnotení súťaže „Čistý chotár 2015“
sa naša obec umiestnila na krásnom 3. mieste. To je zároveň inšpirácia, aby sa v roku
2016 na tejto akcii zúčastnilo ešte viac občanov a vyčistili sme väčšie plochy.
Predstavili sa aj remeselníci – napr. škola
modelovania z hliny, ďalší predávali svoje

produkty – keramiku, výrobky z drôtu, šperky, mydlá, med, medovníky, zákusky, mäsové
výrobky a pod.
Neodmysliteľnou súčasťou našich slávností je výstava domácich zvierat a výstava dobových fotografií z cyklu „Jablonové kedysi“.
Pre deti boli zabezpečené zábavné atrakcie
(nafukovacia lezecká stena, gladiátori, tyčový
futbal, kolotoče.
Program tohtoročných slávností bol mimoriadne bohatý. V športovom areáli vládla
príjemná atmosféra, dobrá nálada. Preto veľká vďaka patrí starostovi obce, členom komisie kultúry a sociálnych vecí, poslancom, zamestnancom obecného úradu, škôl, denného
centra, moderátorom, hasičom, chovateľom,
športovému klubu, obvodnej zdravotnej sestre, reštaurácii „u Melónka“, fy Štefana Masaroviča, fy Alma-Press-Hittman a ostatným,
ktorí sa podieľali na bezchybnej príprave
a priebehu 19. ročníka Sviatku Pomoravia.
Srdečne sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom tohto podujatia a pevne veríme,
že si z tohtoročných slávností odniesli domov
hrejivý pocit a spolu s nami sa tešia na jubilejný 20. ročník Sviatkov Pomoravia.
Sidónia Rusnáková
predsedníčka komisie kultúry a sociálnych vecí
PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
členka komisie kultúry a sociálnych vecí

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Najúspešnejšie fotky
výstavy Jablonové
kedysi 2015
Pred dvoma rokmi sme založili Jablonovskú zbierku historických fotografií (JZHF). Jej význam spočíva v tom, že prostredníctvom fotiek spoločnými
silami rekonštruujeme dejiny našej obce. Z pôvodných pár desiatok kusov
sa zbierka rozrástla a dnes má vyše 350 fotiek. Zbierku sme prvýkrát prezentovali na minuloročných Sviatkoch Pomoravia a na tohoročných slávnostiach sme pokračovali v tejto tradícii, čo sa opätovne stretlo s pozitívnym ohlasom. Návštevníci výstavy si vybrali najkrajšie vystavené fotky. Tu
sú ukážky najúspešnejších z nich:
Č. 1: Florián Kotes
(1956, JZHF, časť Helena Kotesová)
Č. 2: Zájazd Jabloňákov do Brna a k priepasti Macocha
(1959, JZHF, časť Helena Kotesová)
Č. 3: Železničná stanica v Jablonovom
(20. roky 20. storočia, JZHF, časť Martin Entner)
Č. 4: Zabíjačka
(80. roky, JZHF, časť Štefánia Matúšková)
Jaroslava Roguľová

2

3

4

Zaspomínajme si
na leto!

1

Leto sa pominulo a nám neostáva nič iné, len naň
spomínať. Aby sme pripomenuli čo najviac teplých
a slnečných dní, Kultúrna komisia OZ vyhlasuje súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu, ktorú ste si urobili
na dovolenke, stanovačke alebo kdekoľvek, kde ste
príjemne trávili leto. Fotky posielajte do 8. novembra
2015 na adresu členov komisie:
- rusnakova@inmail.sk, alebo:
- jarogul@centrum.sk.
Vyhodnotenie a najzaujímavejšie zábery prinesieme vo
vianočnom čísle novín.
Ďakujeme.
- Kultúrna komisia OZ -
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Leto v Seniorville Jablonové

Objavuj poklady

Poriadne vysoké teploty nám toto leto pripomenuli prímorské oblasti. Škoda, že zatiaľ
bez osviežujúceho mora na dohľad.

Všetci, ktorí sú hladní po zážitkoch z odhaľovania krás okolia Bratislavy, sa môžu
tešiť na 300 pokladov ukrytých na 108
príťažlivých miestach. Odštartoval sa
3. ročník súťaže Objavuj poklady bratislavského regiónu.
Úspešných nálezcov nečaká len dobrý pocit
z hľadania, ale aj 94 okamžitých a 206 zlosovateľných cien ako vstupy na lezeckú stenu,
jazdy na motokárach, vstupenky do ZOO,
degustácie, lety balónom, víkendové pobyty,
degustácia v tme a iné. O výhercoch 3 automobilov Volkswagen na mesiac sa rozhodne
losovaním na Vajnorskej šarkaniáde 10. októbra 2015.
Bratislava, Podunajsko, Malokarpatsko
a Záhorie sú plné atraktívnych pamiatok,
kultúrnych či historických objektov. Práve tu
a v týchto chvíľach škriatkovia z organizácie
Turizmus regiónu Bratislava poctivo zakopávajú posledné z troch stoviek pokladov.
Každý piatok k nim na webstránke www.objavujpoklady.sk odhalia 75 súradníc, a je len
na hľadačoch, ktoré z krásnych miest objavia
cez víkend. Hra je ako stvorená pre rodiny s
deťmi, športovcov a aktívnych ľudí, ktorí toto
spojenie turistiky a zábavy určite ocenia.
Všetky podrobnosti a pravidlá budú zverej
ňované na stránke www.objavujpoklady.sk .
- zdroj: BRT -

Ale poďme k dôležitejším veciam. Obyvateľke Jablonového a našej klientke, pani Márii
Eisenhutovej, udelil minister obrany Slovenskej republiky pamätnú medailu k 70. výročiu ukončenia SNP. Odovzdať ju prišiel
účastníčke odboja pán starosta, Ing. Ondrej
Uhliarik. Bola to veľmi príjemná slávnosť
a my sme hrdí na našu odvážnu klientku.
O dva týždne sme oslavovali s pani Máriou
opäť – krásne jubileum 95 rokov.
Ďalšia oslava sa u nás konala 23.7.2015,
kedy sme sa stretli na príjemnej záhradnej
slávnosti. Horúčavy si dali na pár dní príjemnú pauzu a my sme mohli spolu osláviť
9. narodeniny Seniorville. Do dobrej nálady a chvíľami i do tanca nám hrala kapela
Jazzers, nechýbal slávnostný obed a vyni-

kajúca torta. Už sa tešíme na budúcoročné
okrúhliny!
Do tretice sme v lete oslavovali posledný
augustový týždeň - 26.8.2015 – a pripomenuli si 3. narodeniny Alzheimer oddelenia
Avalon. Oslavu sme si poriadne užili všetci
spoločne aj napriek chladnému počasiu. Precvičili sme si pamäť, zaspievali si, pochutnali si na grilovaných dobrotách a úžasnej
štrúdli so zmrzlinkou, diskutovali na tému
Alzheimerovej choroby a krásny deň zavŕšili
nádherným romantickým filmom. Sme veľmi
radi, že sme mohli prijať medzi seba aj niekoľko Jablonovčaniek, ktoré k nám chodia
na obedy. Prajeme Avalonu všetko najlepšie,
nech je aj naďalej láskavým domovom!
- Mgr. Viera Valašteková – terapeut -

Podujatia
Župnej jesene
Seniorville má 9 rokov

OKTÓBER
2. - 4.: Slávnosti kapusty „Deň Zelá“
10.: Jablkové hodovanie 2015
10.: Deň Horného Podunajska
10.: Vajnorská župná šarkaniáda
do 11.: 51. Bratislavské hudobné slávnosti
2015 Sezóna husacích špecialít

NOVEMBER

6. - 8.: Svätomartinské dni Bratislava 2015
20. - 21.: Deň otvorených pivníc MVC
21.: Európska noc divadiel Sezóna husacích
špecialít

DECEMBER

Účastníčka odboja Mária Eisenhutová
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Župné Vianoce v Stupave
4. - 5.: Adventná Modra - Vianočné inšpirácie
12.: Varenie kapustnice
12.: Farmársky deň Doľany Sezóna husacích
špecialít
Bližšie informácie o podujatiach nájdete tu:
www.tourismbratislava.com/zupna-jesen.
- Zdroj: BRT -

ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
prípravu detí na prežitie. To zahŕňa okrem
zručností hlavne pohyb – ktorý je v dnešnej
dobe nielen u detí neuveriteľne zanedbaný,
ďalej stravu, otužovanie, jazyky a podobne.
• Spoluzakladal si Rodinný klub Jablonové,
snažil si sa robiť pravidelné aktivity pre
deti v Kultúrnom dome a podobne. Po čase
si od nich okrem tábora upustil. Prečo?
- Ako deti dorastajú, väčšinu aktivít a projektov máme v Bratislave. Neupustili sme ale od
všetkého, ale keďže sa tu toho rozbehlo už
pomerne dosť, nemôže všetky aktivity robiť
stále iba tá istá hŕstka nadšencov. Škoda, že si
všetci rodičia neuvedomujú, aké je to pre deti
strašne dôležité, a nepriložia ruku k dielu.
Nejde tu o medaily, ani o prestíž a zásluhy, ale
o čosi oveľa podstatnejšie. Chce to len opustiť
svoju zónu komfortu.
• Doba sa trochu zmenila, človek nemôže
svoje deti len tak vypustiť hrať sa na ulicu,
detstvo je viac uzatvárané do vnútra dvorov. Ty ale stále máš víziu, že jablonovské
deti a rodičia by sa mali stretávať a zažívať dobrodružstvá spolu? Prečo?
- Čo ostane z detstva, ak nie spomienky
na dobrodružstvá a pár modrín? Dieťa sa
má pohybovať pre radosť a nadšenie z pohybu, nie pre výkon a pre ambície rodičov.
Lenže ak presedí celé detstvo pri obrazovkách, nikdy tú radosť neobjaví a všetky prínosy ho obídu.
Pohyb pomáha pri budovaní vôľových vlastností, pomáha budovaniu mozgu, sebadisciplíne, vedie k samostatnosti, kontrole
nad telom, zdravím, myslením a dodáva
energiu na životne dôležité kroky... ale to by
už chcelo samostatný článok.
• Mimoriadnou udalosťou tohoročného
tábora bolo založenie Rádu jablonovských

rytierov. Všetky deti boli v posledný deň
tábora pasované za rytierov a ich „rytierskym kráľom“ sa stal Samko Jankových
alias Samko I. Rád však nebol založený len
kvôli táboru. V čom je jeho podstata?
- Je to platforma na akúkoľvek aktivitu, ktorú
deti vymyslia. A vopred je jasné, že prebehne
férovo, čestne a s nasadením. Týmto chcem
posmeliť všetky deti a rodičov, aby každý
z nich vymyslel raz ročne aspoň jednu akciu
– napr. šach, zber hríbov, šplhacie stromy,
kŕmenie diviny, vyrezávanie palíc, natieranie
plotov, púšťanie lodiek, čokoľvek. Každá akcia
deti posunie.
• Aká bude teda najbližšia akcia Rádu Jablonovských rytierov?
- Výroba čudesných vtačích búdiek a vtáčej
potravy. Cez zimu chceme organizovať rytierske turnaje v badmintone, sálovom futbale,
ping-pongu, Človeče nehnevaj sa, v stavaní snehuliakov, založiť a strážiť jablonovský poklad.
Mám aj ďalšie tipy, no musím sa poradiť s novým jablonovským kráľom a zároveň veliteľom
Rádu jablonovských rytierov Samom I.
• Je podľa teba Jablonové rytierske miesto?
Je v našej obci dosť „rytierskosti“?
- Ako asi všade, je tu určite veľa čestných,
odvážnych, vzdelaných a verím, že aj statočných ľudí, ktorí sú dostatočnými vzormi pre
deťúrence. No žiaľ, vyskytujú sa aj tu javy a
veci, ktoré by sa radšej deti učiť nemali... Napríklad na tohoročnom tábore niekto počas
noci vylomil okno a ukradol všetko jedlo nachystané pre decká. To im asi nevysvetlite....
• Keby si mohol mávnuť čarovným prútikom a splniť si tri priania, čo by si si prial
pre jablonovské decká – aké možnosti trávenia voľného času?
1. Akýkoľvek pohyb, ale každý deň (najlepšie,
keď to vidia u svojich rodičov...).

2. Dobudovať viacero športových náradí v špor
tovom areáli: skatepark, bikecross, basketbalové koše a k tomu detskú klubovňu.
3. Môj tajný sen – vybudovať skvelý, obrovský
skákací, šplhací, preliezací, šmýkací, húpací, šialený, drevený jablonovský hrad...

Rád Jablonovských
rytierov zvoláva

Všetkých rytierov a rytierky na výrobu lesného bunkra a zber materiálu
na vtáčie búdky.
Kedy: V nedeľu 11. 10. 2015 o 14:00
Kde: Stretávka na ihrisku
Čo si treba priniesť: niečo na pitie
a tašku na materiál
Heslo: Nech žijú Jablonovskí rytieri!

• Prvý tábor bol športový, druhý a tretí
mal indiánsku tému, tohoročný sa zaoberal stredovekom a ideou rytierstva. Aký by
mal byť ten nasledujúci?
- Tém na tábor je veľmi veľa. Ja preferujem
kombináciu : pohyb – pohoda – poznatky –
história – prvky prežitia – zručnosti. Určite
je vhodné vypočuť si, čo by preferovali deti.
Keby sa zapojili viacerí rodičia, je tu priestor
aj na viacero turnusov. Len si musíme uvedomiť, že tieto akcie robíme všetci zadarmo
a cez vlastné dovolenky. Na aktivity a nápady a na spojenie s nami môžete použiť aj
Facebook Rodinného klub Jablonové, kde sa
dozviete o všetkých aktivitách alebo ma prípadne len tak zastavte na ulici. Takže, kto sa
chce pridať?!
Za rozhovor ďakuje
- Z. Ferenczová -
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ŠPORT

Športové aktivity v sále KD Jablonové
Keby ste mali záujem sa na ktorúkoľvek z aktivít prihlásiť alebo potrebujete viac informácií, neváhajte kontaktovať trénerov / vedúcich:
Pondelok

NINJUTSU
16:00 – 17:30

POWER JOGA
20:00 – 21:00

Utorok

DFS Jabúčko
18:00 – 19:00

SENIORKY – cvičenie
19:00 – 20:00

Streda

NINJUTSU
17:00 – 18:30

Štvrtok

DFS Jabúčko
17:30 – 18:30

ZUMBA
18:30 – 19:30

POWER JOGA
20:00 – 21:30

Piatok

-

-

-

ČI – KUNG
18:35 – 19:35

Kontakt Power Joga:
Gejza Zošťák, tel.: 0905 492 682
cena: 3 EUR/ hod.

Kontakt Jabúčko:
Mirka Antolíková, tel.: 0905 478 590
Cena: 5 EUR/ mesiac

Kontakt Seniorky: tel.: 034/ 77 87 137
Anna Masarovičová, 0915 058 763
cena: zadarmo

Kontakt Ninjutsu:
Jaroslav Davidík, tel.: 0949 141 819
cena: 40 EUR/ mesiac

Kontakt Zumba:
Mirka Hílková, tel.: 0919 170 350
cena: 2 EUR/ hod.

S.O.S. pre futbal v Jablonovom!

Keďže šport je, bohužiaľ, stále úzko prepojený s financiami, každá nová sezóna prináša
otázky ďalšieho financovania, podpory a dobrovoľnej, neplatenej práce v športe. Táto
činnosť vyžaduje veľa sebaobetovania a každý, kto sa venoval alebo venuje takejto činnosti si zaslúži náš obdiv a uznanie.
Nová futbalová sezóna 2015/2016 priniesla zmeny vo vedení nášho futbalového klubu. O týchto informáciách sa s nami podelil
člen Výboru futbalového klubu Marián Kimlička: „Futbalový klub potrebuje na svoje
fungovanie aspoň 20.000 EUR ročne a veľa
dobrovoľníckej práce. V našom futbale došlo
k niekoľkým zmenám. Z rodinných dôvodov
ukončila svoju činnosť prezidentky klubu
Jana Jurná a zo zdravotných dôvodov Július
Pavlíček. Z výboru odišli celkovo 4 členovia,
ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať za ich doterajšiu prácu pre klub. Na členskej schôdzi boli dovolení noví členovia a nový
výbor má nasledujúce zloženie: Igor Baláž,
Marián Brychta, Štefan Hílka, Roman Jánoš,
Marián Kimlička, Ivan Mackových a Juraj Sabač. Dúfame, že doterajší sponzori ako Ivan
Jurný, Štefan Masarovič, Ladislav Martinkovič
a ďalší, zachovajú svoju náklonnosť futbalu a budú pokračovať vo finančnej podpore
športu v našej obci. Máme prísľub z Obecného
úradu, že v rozpočte budú počítať s finančnou
podporou, ktorej výška bude závisieť od možností a stavu čerpania rozpočtu. Veľmi by sme
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ocenili, keby sa našli dobrovoľníci, ktorí by
nám pomáhali organizačne a aj s prípravou
žiakov. Dlhoročnému trénerovi žiakov Rudovi
Uhliarikovi vypomáha s prípravou Ľudo Polakovič a pridal sa aj Tomáš Masarovič. Pre
žiakov nie je povinnosť mať certifikovaného
trénera, a tak sú vítaní ochotní rodičia, ktorí
by chceli pomáhať s prípravou žiakov. Dorast
úspešne vedie Peter Cinege. Do družstva dorastu dochádzajú 4 chlapci mimo našej obce
a 4 posilnili káder seniorov. U mužov došlo
k zmene na trénerskom poste. Mariána Tótha
nahradil vo funkcii Rastislav Bednárik. Všetci
dúfame, že nasledujúcu sezónu úspešne zvládneme a rodičia aj diváci budú mať zo svojich
detí a z futbalu radosť.“
Cieľom každej športovej aktivity by mala
byť v prvom rade radosť z pohybu, kolektívne úsilie dosiahnuť úspech a budovanie
spoločného športového ducha, ktorý nás učí
byť k sebe tolerantní a ohľaduplní. V súčasnom svete, kedy nielen dospelí ale hlavne
deti sedia viac ako je pre telo zdravé, sa stáva
čoraz naliehavejšou potreba zdravého, pravidelného pohybu. Príslovie „V zdravom tele

zdravý duch!“, platí dnes viac ako kedykoľvek
predtým. Riziko, že deti budú tráviť čas činnosťami, ktoré nie sú pre ne ani zdravé ani
bezpečné, je v dnešnom svete vysoké. Chceme, aby naše deti športovali? Zaujímajme sa,
kde a ako trávia svoj čas a podporme ich pohybové aktivity. Tým, že rodičia prídu za deťmi na ihrisko ich povzbudiť, podporujú ich
v motivácii športovať a stále sa zlepšovať. Zo
športujúcich detí vyrastie športujúci dorast
a z dorastu športujúci seniori.
Vedenie futbalového klubu plánuje počas
nasledujúceho roku niekoľko akcií, výťažok, z ktorých pomôže pokryť časť nákladov. Jablonovský futbal ale môže podporiť
každý, kto má záujem: môžete si prenajať
priestory športového areálu na firemnú alebo súkromnú akciu, osobnou organizačnou
pomocou alebo aj finančne. Ak máte záujem
podporiť náš futbalový klub cez sponzorský
alebo členský príspevok, môžete tak urobiť
celoročne na účet: Futbalový klub Jablonové,
5274051/5200 OTP banka, alebo v období
daňového priznania podporou 2% z dane
na účet OZ Športový klub Jablonové. -RED-

ŠPORT

Karate
v Lozorne
Karate klub ZOKU prijíma od septembra
2015 nových členov! Karate nie je iba šport,
ale bojové umenie vhodné pre všetky vekové
kategórie.
Do nášho klubu prijímame deti už od 5.rokov. Tréningy budú prebiehať v telocvični ZŠ
Lozorno v dňoch: UT-ŠT-PIA vždy od 17:30
-19:00. Deťom sa budú venovať kvalifikovaní
tréneri a dlhoroční reprezentanti SR a držitelia 3.Dan-ov v karate – manželia Kotekoví
z Jablonového. Nábor nových členov sa uskutočnil bude prebiehať v dňoch 17.-18.septembra 2015 v telocvični ZŠ Lozorno v čase
od 17:30 – 19:00.
Ale ak máte záujem stať sa členom našej
karate rodiny – KK ZOKU, môžete kontaktovať trénerku Jarmilu Kotekovú na tel. čísle:
0904 622 742 alebo e-mailom na adrese:
karatezoku@gmail.com ; info@karatezoku.eu.
Viac info na: www.karatezoku.eu
-J. Koteková-

Úspešní zverenci karate klubu Zoku: Katka Majdlenová a Dominik Kotek

Nábor
nových členov
na Ninjutsu

Zdravotné
cvičenie
pre dospelých

Už 3. školský rok pokračujú v Jablonovom
tréningy japonského bojového umenia. Škola
Ninjutsu poriada v mesiacoch september a október nábor nových členov. Veková hranica
detí je od 6 rokov. Každý nový záujemca o tréningy si môže vyskúšať 2 tréningy zdarma.
Tréning je rozdelený na:
Nástup – vzájomný pozdrav a krátka koncentrácia
Rozcvička – rozohriatie tela na tréning
Technika – tréning techniky v dvojici
Bojové hry – rozvoj pozornosti, postrehu
Ukončenie – upratovanie v dojo
Súčasťou tréningu je okrem techniky aj
dodržiavanie disciplíny a etiky v dojo a vzájomného rešpektu žiakov. Tréningy prebiehajú v sále Kultúrného domu v Jablonovom,
každý pondelok a v stredu. Všetci záujemci
o tréningy sú srdečne vítaný.
Viac informácií nájdete na:
www.ninjutsu8smerov.sk.
- Jaroslav Davidík, tréner -

Cvičenia pre dospelých budú pokračovať
každú stredu po tréningu detí v čase od:
18:35 do 19:30 hod. Na cvičenie stačí prísť
v športovom oblečení. Cvičenia pre dospelých budú obohatené okrem už známeho Tislogee – pohybového energetického cvičenia
pochádzajúce z indiánskeho kmeňa Apačov
a šľachovo-svalového čchi – kungu aj o jeden
z najstarších systémov čchi-kungu: Čung
juan (veľký strom).
Čung juan čchi-kung (veľký strom) je názov školy čchi-kungu, ktorá patrí medzi najstaršie a najkomplexnejšie školy čchi-kungu
v Číne. Pochádza z oblasti Šaolinu a jej vek sa
odhaduje na viac ako 7 000 rokov. Je inšpirovaná pôvodnými šamanskými technikami,
zahŕňa taoistické aj budhistické praktiky, nie
je však nábožensky orientovaná. Dalo by sa
povedať, že je určitým filozofickým pohľadom na svet a jej cieľom je skutočné pochopenie života v tom najširšom zmysle slova.
- Jaroslav Davidík, tréner -

Ninjutsu privíta nových členov
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