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ROZHOVOR

Tradície spájajú malých aj veľkých
Ten čas ale beží! Tento rok oslávi náš detský folklórny súbor (DFS) Jabúčko 5 rokov od
svojho založenia. V jeho radoch sa vystriedalo už veľa detí. Ich vystúpenia, niekoľkokrát
do roka pri rôznych kultúrnych príležitostiach, sú pre našu dedinu vždy krásnym emotívnym zážitkom. Pri tejto príležitosti sme si radi zaspomínali a zamysleli sa nad spôsobom
fungovania súboru s Mirkou Antolíkovou, vedúcou tohto občianskeho združenia.

Mirka Antolíkavá, vedúca občianskeho združenia DFS
Jabúčko

• Ako a kedy sa to presne začalo?
– Spomeniem to najdôležitejšie, že od vzniku po súčasnosť sa už v súbore vystriedalo
32 detí. Na začiatku sme mali aj prípravku,
v ktorej bolo 10 detí v predškolskom veku.
Začiatky neboli jednoduché, ale s pomocou
Obecného úradu sme mohli začať trénovať
a dodnes nám poskytujú bezplatne priestory. Dnes má súbor 14 členov, vo veku 6 – 14
rokov. Každý september prídu na konkurz
noví prváci.
• Čo Vás inšpiruje pri výbere nového
programu a odkiaľ čerpáte nápady?
– Cieľom je zachovávať duchovné bohatstvo a tradície slovenského ľudu. Čerpáme
z mnohých regiónov Slovenska, kde sme sa
zamerali hlavne na oblasť Záhoria, Myjavských kopaníc, Skalice, Liptova a Zemplína.
Tanečnou formou sa snažíme spracovať
a zachovať pre ďalšie generácie piesne, tance a ľudové zvyky z týchto oblastí. Zároveň
sa však súbor stará o voľný čas, kultúrne vyžitie a do určitej miery aj o výchovu aspoň
malej skupiny jablonovských detí.

• Kroje tvoria nevyhnutný doplnok k celkovému umeleckému prejavu. Kde si ich
nechávate šiť?
– Na začiatku nášho pôsobenia sme vyberali
látky sami a šila nám ich krajčírka, ktorú sme
našli v Bratislave. Bolo to dosť náročné, nakoľko na skúšky krojov som ju vozila do Jablonového a nie vždy tam boli všetky deti. Tieto kroje nám stačili počas dvoch rokov. Pribúdaním
tancov bolo potrebné riešiť šitie ďalších krojov, a preto sme sa obrátili na Katku Belzárovú,
ktorá je z Jablonového. S ňou sa nám spolupracovalo dobre, bola veľmi ochotná, stretli sme
sa niekoľkokrát v Bratislave pri výbere látok,
stúh, čipiek a všetkého potrebného materiálu na šitie krojov. Tento rok sme boli pozvaní
na 2. ročník Detského folklórneho festivalu
do Detvy, kde chceme po prvýkrát predstaviť
naše nové pásmo – Detský život na dedine počas štyroch ročných období. V tomto pásme
je zaradený tanec z východného Slovenska
– Karička, ktorý je veľmi náročný na kroje.
Preto sme našli krajčírku s dlhoročnou praxou
v ÚĽUV-e, pani Editu Laššuovú zo Sládkovičova, ktorá si našla pri svojom nabitom programe čas, aby pre nás tieto náročné kroje ušila.

• Aký je záujem rodičov a detí o účinkovanie v súbore a kedy robíte nábor pre
nových záujemcov?
– Nakoľko v Jablonovom nie je ľudová folklórna tradícia v povedomí občanov tak, ako
napr. vo Veľkých Levároch alebo Gajaroch,
je tu náročnejšia práca pri získavaní nových
členov, hlavne chlapcov, do tanečnej zložky.
Podpora zo strany folkloristov tu chýba. Je
tu úzka skupina ľudí, ktorá podporuje naše
snaženie. Množstvo talentovaných detí už
ukončilo činnosť v DFS, čo je veľká škoda
a je to charakteristická črta pre regióny Slovenska, kde sa folklór nerozvíjal. Osobne ma
mrzí odchod štyroch veľmi talentovaných
detí. Vzhľadom na to, že ľudový tanec je dlhodobá, veľmi prácna tvorba kolektívu, ťažko sa nám trénujú nové tance, lebo skúsení

Z vystúpení Jabúčka

tanečníci odchádzajú a prídu noví, s ktorými
musíme ísť od začiatku.

• Ľudové umenie asi skôr ocenia starší, nie?
– Keď sme boli vystupovať v petržalskom
dome seniorov, bol to úžasný zážitok pozerať
sa, ako tí starí ľudia vnímali vystúpenie detí.
Keď vstúpili do sály, spustil sa obrovský potlesk, deti zostali veľmi milo prekvapené, lebo
to ešte nezažili. Počas vystúpenia bolo cítiť
harmóniu medzi obidvomi generáciami. Pri
tancoch detí ich seniori sprevádzali spevom.
• Spolupracujete aj s inými súbormi
a združeniami?
– Pomáha nám Darinka Mladenovová z Malokarpatského osvetového strediska v Modre,
ktorá organizuje školy ľudového tanca, kde
sa stretávajú folkloristi z rôznych folklórnych
súborov a vymieňajú si skúsenosti pri nácviku detí. Na začiatku fungovania súboru sme
využili túto ponuku, ktorá nám pomohla pri
choreografii niektorých tancov. Tento rok
som sa zoznámila s pani Borákovou, ktorá vedie detský folklórny súbor Ratolesť v Detve.
Ona nás pozvala na festival a ich súbor príde
vystupovať na Dni Pomoravia. Ďalej spolupracujeme s Helenkou Balážovou, ktorá je
zástupkyňou riaditeľky Základnej umeleckej
školy v Bratislave a vedie občianske združenie Do Re Mi a ich deti taktiež budú vystupovať tento rok na Dňoch Pomoravia.
• Viem, že táto Vaša dobrovoľná činnosť
sa nedá finančne vyčísliť, ale koľko času
a úsilia venujete tejto práci?
– To je veľmi individuálne, ale už niekoľkokrát
som bola rozhodnutá, že to takouto formou
Pokračovanie na str. 4
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OCÚ INFORMUJE

Hospodárenie obce
Na hospodárenie našej obce dohliada hlavný kontrolór Ing. Branislav Rybjansky. Opýtali
sme sa ho na stav našich financií za uplynulý rok.
Ako hospodárila naša obec v minulom roku?
– Hospodárenie obce Jablonové v roku 2015
sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 10. novembra
2014, uznesením č. 465/11/14. V priebehu
roka bol rozpočet štyrikrát menený a všetky
zmeny boli obecnému zastupiteľstvu riadne
zdokladované a následne ním schválené. Tá
najdôležitejšia informácia pre občanov je, že
rozpočet bol prebytkový a výsledná suma,
teda prebytok 30.861,43 eur bol rozhodnutím obecného zastupiteľstva použitý na
tvorbu rezervného fondu. Ten je následne
určený na výdavky obce v nasledujúcom období a samozrejme jeho použitie podlieha
schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Možno zvlášť spomenúť niektorý realizovaný investičný projekt alebo položky?
– Obec Jablonové je v prípade investičných
projektov výrazne limitovaná dostupnosťou
finančných zdrojov a prípadných dotácií. Napriek tejto skutočnosti sa každý rok vyčleňujú prostriedky na rozvoj obce a nevyhnutné
investície. V uplynulom roku obec realizovala kúpu kamerového systému, bola uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení
v budove školy, bol postavený prístrešok
v školskej telocvični a v neposlednom rade
obec riadne splácala investičný úver z roku
2014, ktorý bol použitý na stavbu telocvične
a splatný je do roku 2018. Z dlhodobého hľadiska je neustále riešenou investičnou prio-

ritou vybudovanie kanalizácie v obci. Ale keďže ide o veľmi finančne náročnú investíciu,
ktorú nemožno z finančných prostriedkov
obce zvládnuť, tak je vyvíjaný neustály tlak
na kompetentných zástupcov štátnej správy,
aby štát formou dotácií v čo najväčšej miere
podporil tento investičný projekt, čím by sa
významný spôsobom zvýšila kvalita života občanov v obci. Ja osobne dávam rád za
príklad Českú republiku, kde vďaka eurofondom má už dnes kanalizáciu už aj každá
Pokračovanie na str. 3

Uznesenie z 10. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové zo 4. 4. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje

Uznesenie č. 158/04/16 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 160/04/16 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 161/04/16 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Stanislav Tesárik
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 162/04/16 – znenie zápisnice
z 9. zasadnutia OZ dňa 1. 2. 2016
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 165/04/16 – Záverečný účet
obce Jablonové a celoročné hospodárenie za
rok 2015 bez výhrad
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 166/04/16 – prebytok rozpočtu v sume 46.824,75 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samospráva a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 167/04/16 – zostatok finančných operácií vo výške 30.861,43 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 168/04/16 – čerpanie rezervného fondu na úhradu splátok účelového úveru na financovanie výstavby školskej
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telocvične, v celkovej výške 12.768,00 EUR,
t. j. mesačne 1.064,00 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 169/04/16 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 1/2016
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
Uznesenie č. 172/04/16 – predaj časti pozemkov parc. č. 1092/1 a 1087 mimo plánovanej cesty a chodníka v lokalite za OcÚ,
za cenu 50,00 EUR / m2, úhrada 1 splátkou,
vypracovanie geometrického plánu uhradí
kupujúci za podmienok ponuky predloženej
do obchodnej verejnej súťaže, kupujúci realizuje výstavbu občianskej vybavenosti
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 175/04/16 – priamy predaj
časti obecného pozemku obecného pozemku – parc. „C“ č. 13 o výmere 550 m2 vedeného na LV č. 628 v k. ú. Jablonové (pod
obchodom p. Kubíkovej), za cenu 50,00 EUR
/ m2 na vybudovanie lekárne, ortopedickej
ambulancie a výdajne ortopedických pomôcok p. Mgr. Zlatici Balážovej, Jablonové 177
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie

Uznesenie č. 163/04/16 – správu audítora
za rok 2015
Uznesenie č. 164/04/16 – správu hlavné-

ho kontrolóra k záverečnému účtu obce Jablonové za rok 2015
Uznesenie č. 171/04/16 – výsledky verejnej súťaže (ANDREA DIRMAN, s.r.o.)
Uznesenie č. 174/04/16 – interpelácie
poslancov
Uznesenie č. 176/04/16 – informáciu o zápise do MŠ a ZŠ
Uznesenie č. 177/04/16 – informáciu
o príprave na vybudovanie zberného dvora

C) Určuje

Uznesenie č. 159/04/16 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje

Uznesenie č. 173/04/16 – 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. 146/02/16, č.
96/09/15, č. 103/09/15 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

E) Poveruje

Uznesenie č. 170/04/16 – komisiu finančnú a investičnú rokovaním a prípravou
zmluvy o poskytnutie dotácie medzi SZUŠ
Jablonové a obcou Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

OCÚ INFORMUJE
Pokračovanie zo str. 2
menšia obec, ale všetko je vec priorít.

Vyskytli sa vo financovaní obce nejaké
nezrovnalosti?
– Našťastie financovanie obce je transparentné a okrem mňa, na všetky finančné
transakcie dohliada finančná komisia obce a,
samozrejme, všetko schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Snáď ako zaujímavosť možno uviesť,
že v roku 2014, keď bol realizovaný úver na
financovanie školskej telocvične, tak táto nová
situácia z pohľadu obce, ktorá sa dlhodobo
vyhýbala úverovému zaťaženiu, tak poslanci

veľmi citlivo analyzovali všetky klady a zápory uvedeného rozhodnutia, a keďže potreba
dofinancovania bola nevyhnutná, zvažovali
sa všetky aspekty možného dopadu cudzích
zdrojov na hospodárenie obce. Výsledok, že
škola má novú telocvičňu a úver pre obec bol
prijatý za veľmi výhodných podmienok, možno hodnotiť ako pozitívum.
Aký je plán činnosti hlavného kontrolóra
obce na rok 2016?
– Prioritou práce kontrolóra obce je dohliadať
na dodržiavanie zákonov a legislatívy kompetentných osôb pri správe obce. Dôležitá je aj

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Distribúcia novín
Redakcia dostala viacero sťažností na zlú distribúciu novín. Niektorým noviny neprišli
už dlhší čas, iní ich dostávajú sporadicky, niektorí ich nedostali vôbec. Redakcia úplnou
náhodou odhalia príčinu. Asi štvrtinu nákladu našla v smetnej nádobe určenej na sklo
v deň, keď sa roznášalo posledné číslo novín. Nevieme, ako dlho výtlačky končili v košoch
namiesto toho, aby končili v jabloňáckych domácnostiach.
Redaktori pripravujú noviny vo svojom voľnom čase bez nároku na akýkoľvek honorár.
Sú presvedčení, že vydávať obecné noviny
má význam. Za roznášanie novín do schránok
obec platí peniaze. Preto je poľutovaniahodné,
že nazmar prichádza dobrovoľnícka práca,
ako aj peniaze obce. Redakcia a vedenie obce
budú hľadať efektívne cesty roznášky, aby sa
zamedzilo podobným nemilým veciam.
J. Roguľová, Jablonovské noviny
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kontrola subjektov, ktoré patria pod správu
obce, resp. majú prostredníctvom obce prideľované dotácie. V roku 2016 mimo štandardnej kontroly ekonomiky obce so zameraním
na obchodné zmluvy, správu pohľadávok a záväzkov, kontroly finančných tokov či personálnych vzťahov bude kladený dôraz na podporu
investičných aktivít, hľadanie možností rozvoja obce a predovšetkým lepšie využívanie
čerpania štátnych dotácií, prípadne eurofondov, aby občania videli na konkrétnych výsledkoch, že obec má rastový potenciál a je
príjemným miestom pre život a bývanie.
-RED-

Táto nálepka nalepená na viditeľnom mieste oznamuje,
že domácnosť má záujem dostávať noviny do schránky.
Kto ju nemá a chce odoberať noviny, môže si ju vyzdvihnúť na obecnom úrade v stránkových hodinách.

Drevený vláčik

Na prechádzke po dedine sme pred jedným domom objavili krásny drevený vláčik. Ako sme zistili, zmajstroval ho Miroslav Prokop, známejší pod
menom Číro, pre svojho vnuka Sebastiána.
-rog-

KALENDÁR
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne

Zber plastového odpadu, ráno treba vyložiť zaviazané vrecia s odpadom na ulicu
Oslava 10. výročia založenia Seniorville, areál Seniorville, od 15,00 hod.
10,00 hod. slávnostná svätá omša v priestoroch Seniorville

20. ročník Sviatkov Pomoravia, 810. výročie prvej písomnej zmienky o obci, Športový areál Jablonové
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Blší trh, organizuje Rodinný klub, pred obecným úradom budú pripravené stránky, môžete tu predať veci,
ktoré nepotrebujete a kúpiť veci, ktoré potrebujete. Kontakt: Martina Masopustová 0903346531,
mail: martinamasopust@gmail.com.
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne

Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva, organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové,
informácie poskytne jej predseda P. Pavlíček na čísle 0902 199 924
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Letný detský tábor

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
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ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
ďalej nejde. Napríklad keď sa učíme nový
tanec do pásma a prestanú chodiť tanečnici
na skúšky. Vtedy mi je veľkou oporou trénerka Maťka, ktorá aj napriek tomu, že pracuje
v zahraničí, nájde si čas a príde na tréning!
Prejdeme si alternatívne možnosti a znovu
sa začíname naplno venovať tejto nesmierne
krásnej a obohacujúcej činnosti. A povieme si:
„Však to robíme pre radosť detí, pre ich zábavu.“ Určite mi dajú naši občania za pravdu, že
keď vidia vystupovať deti, či už na Dňoch zelá
v Stupave, na maškarnom plese v obci Zohor
alebo v Prievaloch, pociťujú to isté. Zároveň

som rada, že tvoríme dobrú partiu s Vierkou
Tarovou a Evičkou Orthovou, ktorá učí naše
detičky spievať a pripravuje po dva roky ich
zborové vystúpenie v obecnom kostole na
1.Vianočný sviatok. A v neposlednom rade by
som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým
tým, ktorí prispievajú na činnosť nášho súboru 2 % z daní.

• Aký význam má, podľa Vás, podpora
a uchovávanie slovenských kultúrnych
tradícií? Čo to prináša Vám, ktoré pracujete na tom, aby zostali súčasťou života aj
dnešného človeka?

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Divadielko v materskej škole
„Kde bolo, tam bolo...“
Do Jablonového dňa 25. apríla 2016 zavítalo
známe divadlo Stražan s predstavením Gašparko a drak. Škôlkari a školáci sa zrazu ocitli
v čarovnej krajine spolu s princom, princeznou, kráľom, Gašparkom a drakom. Spoločne
s Gašparkom sme všetci prežili príbeh o odvahe, hrdinstve, láske a o tom, že dobro víťazí nad zlom a strachom. Predstavenie bolo
zaujímavé nielen príbehom a obsadením, ale
najmä bábkami, kostýmami, kulisami, hudbou
a hovoreným slovom. Na konci sa predviedli
divadelné bábky hrou na hudobných nástrojoch, čo bolo vtipné aj pre nás starších. Určite
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– Často si všímam, že deti na tréningoch sú
spočiatku nesmelé. Niektoré majú obavu
hovoriť do mikrofónu, ale kolektív ich tak
strhne, že zabudnú aj na strach. Postupne sa
osmelia a začnú mať z vystúpení radosť. Keď
sa pripravujeme už tesne pred vystúpením,
vtedy máme častejšie tréningy a deti sú niekedy z toho unavené. Ich tanec na tréningu
vyzerá ako jeden veľký chaos. Vtedy sa pozrieme na seba s Maťkou a tá povie „madree
mia“ ja zas „a s týmto máme ísť vystupovať?“
Ale deti na vystúpení na javisku vydajú zo
seba všetko a my vtedy vieme, že to stojí za to.
Za rozhovor ďakuje Jana Baráková.

Divadelné predstavenie Gašparko a drak

sa tešíme i na ďalšie predstavenie a vo veľkom
odporúčame vidieť a navštíviť.

Deň Matiek
„Všetky kvety do rúk mamy
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy...“
Aj toto sú slová básní, ktorými si naše deti
uctili naše mamky, mamičky. Deň matiek
sme v našej materskej škole oslávili v utorok
10. mája na triedach. Hrami, básňami a spevom sme vyčarili úsmev na perách naším
najbližším. Pre mamičky deti vyrobili jednoduchý darček, ako inak, „srdce zo srdca.“
„Drahé mamy, mamky, mamičky, ďakujeme
Vám za lásku, opateru a úsmev, ktorými nás
deň čo deň obdarúvate.“ 
Vaše deti

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Predplavecký výcvik
alebo ako sme sa učili plávať
„Žabky, včielky, lienočky obliekli si plavôčky,
na plaváreň ideme, do bazéna skočíme.“
Od 6. do 13. mája sa naši škôlkari zúčastnili na predplaveckom výcviku v Plaveckej
akadémii v Devínskej Novej Vsi. Prihlásilo
sa 29 detí od 3 do 6 rokov. Skvelí plavčíci –
tréneri, naučili naše deti základné plavecké
zručnosti – ponáranie, vznášanie, splývanie,
skok do vody s doplávaním späť na okraj bazéne, základy plaveckých techník – technika
plaveckých kopov, paží, dýchania a plaveckej súhry. Všetky aktivity prebiehali hravou
a zábavnou formou. Na konci kurzu deti

získali diplom s malým darčekom. Naše poďakovanie patrí aj vedúcej školskej jedálne
Pavlíne Ďurecovej, školníčke Olinke Pössovej

Musím vlastniť veľa vecí,
aby som bol šťastný?

Skúste sa na chvíľku zamyslieť a sami pre seba si odpovedať na túto otázku. Nie je to úplne
jednoduché, však? Vedeli ste, že čítať sa dá aj prostredníctvom vlastných myšlienok? Naši
školáci to skúsili a zistili, že niet dobrých odpovedí bez správne zvedavých otázok. Ako?
Prostredníctvom Knižky otázok, ktorú nám
prišla predstaviť Pavlínka Feriancová. Deti
mali možnosť zamýšľať sa a uvažovať nad
množstvom zaujímavých otázok o živote, priateľstve, láske, smútku a odvahe. Neverili by ste,
aké nádherné a hlboké myšlienky naši tretiaci
a štvrtáci prezentovali! Skutočne stálo za to sa
na chvíľu zastaviť a vypočuť si ich! Pre mladších čitateľov si Pavlínka pripravila, možno už
aj trochu zabudnutý, príbeh o psíkovi Dášenke
od Karla Čapka. Ukázalo sa, že i napriek tomu,
že toto dielo vzniklo už v roku 1933, stále dokáže zaujať svojich čitateľov. Reakcie a záujem
detí pri čítaní tohto krásneho príbehu o živote
šteniatka nás o tom presvedčili. Prváci a druháci mali možnosť si uvedomiť, že každý tvor si
zaslúži našu pozornosť a milé zaobchádzanie.
Druhá čitateľská osobnosť, ilustrátor Ľuboslav Paľo, ktorý prijal pozvanie a prišiel
medzi nás, zaviedol decká do čarovného sveta, kde fantázia nepozná hraníc. Knižka Adam
a čarovná šmykľavka bola plná nádherných
obrázkov, ktoré vznikli rukou tohto šikovného
pána ilustrátora. Okrem čítania milých príbehov pán ilustrátor trpezlivo odpovedal aj na
Tibor Salay
(2. ročník)

Víťazi

množstvo otázok, ktoré mu školáci kládli. Nazreli sme tak do tajov ilustrátorského umenia
a zistili sme, že vôbec nie je jednoduché.
Obe naše čitateľské osobnosti nás navštívili v rámci akcie Čítanie osobností, ktorá si
už tradične našla svoje miesto v našej škole.
Deti sa na tento deň vždy tešia, pretože vedia, že po vypočutí zaujímavých príbehov sa
z nich stanú ilustrátori, tvorcovia nových príbehov alebo riešitelia kvízov.
Z množstva nádherných ilustrácií porotu
najviac zaujali výtvarné diela od Tiborka Salaya, Filipa Vidu a Vanesky Kimličkovej. Odvahu

a mamičke Katke Cinkaničovej za pomoc počas predplaveckého výcviku.

Počas cesty autobusom sme zlozili našu
plaveckú hymnu:
„Žabky, včielky, lienočky obliekli si plavôčky,
na plaváreň ideme, do bazéna skočíme.
Plávanie je super vec, vie to každý športovec.
Druhý deň je za nami, s vodou sme sa zvítali.
Plavčík je náš kamarát, naučí nás plávať rád.
Žabky, včielky, lienočky, obliekli si plavôčky.
Plávať už viem celkom sám,
diplom za to dostávam.
Ďakujeme tréneri, že sme všetci prežili.
O rok opäť prídem rád, nebudem sa vody báť.
Plávanie je super vec, vie to každý športovec.“
-Kolektív materskej školyna dotvorenie príbehu nabrali len traja štvrtáci,
z ktorých najzaujímavejší príbeh vznikol rukou
Lukáša Sebastiána Kostolanského. Na najviac
záludných otázok v kvíze správne odpovedalo družstvo v zložení Martin Ondrovič, Viktor
Martinkovič, Tomáš Bálent, Jozef Salai a Kristián Kollárik. Všetkým výhercom blahoželáme!
Ninka Brennerová a Lukáš Kostolanský sa
pre tento rok stali našimi detskými čitateľskými osobnosťami. Dúfame, že svojím čítaním
inšpirovali škôlkarov k tomu, že raz, keď už
budú kamaráti s písmenkami, budú sa aj oni
radi púšťať do dobrodružstiev práve prostredníctvom kníh. Ninka a Lukáš ďakujeme!
Našu čitateľskú akciu zakončila Burza kníh.
Vďaka tejto akcii naša škola získala 70 €, ktoré
budú využité pre našich školákov i škôlkarov
na návštevu Planetária. Tento netradičný a veľmi zaujímavý zážitok budú mať decká vďaka
vám, ktorí ste knižky do burzy priniesli, vám,
čo ste si knižku zakúpili, ale i vďaka vám, ktorí
sa podieľali na organizácií tejto akcie. Váš prínos, ochotu, záujem a čas si veľmi vážime!
-Za kolektív ZŠ Barbara TesarikováFilip Vida
(1. ročník)

Vanesa Kimličková
(3. ročník)
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Vítanie malých Jabloňákov

V minulom roku sa v Jablonovom narodilo
22 detí, z toho 14 dievčat a 8 chlapcov. Slávnostné privítanie nových malých obyvateľov do našej obce sa konalo 10. apríla 2016
o 10,30 v sobášnej sieni Kultúrneho domu.
S kultúrnym programom vystúpili naši škôlkari a školáci. Starosta Ondrej Uhliarik povedal: „Dieťa prihlásené u nás na trvalý pobyt je pre obec záväzok. Obec sa bude podľa
svojich možností usilovať, aby sa tu deti cítili
bezpečne. Urobí všetko preto, aby rodičia na
vzdelávanie svojich detí zvolili práve naše domáce zariadenia, našu škôlku aj školu. Želáme si, aby deti aj v dospelosti ostali žiť v našej

obci, aby ju svojimi nápadmi a silou posúvali
ďalej, aby jej boli vždy oporou a aby pomáhali
svojim rodičom, keď budú na ich pomoc odkázaní.“ Starosta zaželal všetkým rodinám
šťastie a pokoj, ako aj veľa trpezlivosti pri
výchove.
Rodičia s deťmi si prevzali dekrét nových
obyvateľov obce a finančné poukážky. Nezúčastnení si môžu vyzdvihnúť dekrét a poukážku pre dieťa na obecnom úrade v úradných hodinách. O pohostenie sa postarali
pracovníčky obecného úradu a chlebíčky zaobstaral poslanec Peter Prokop.
-Komisia kultúrnych a sociálnych vecí OZ-

Biharyovci

Čermákovci

Dusíkovci

Hurbanovci

Jurkovskí

Kimličkovci

Kotesovci

Matyiovci

Pavlíčkovci
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Štyri generácie žien v rodine Orthových
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Brigáda „Čistý chotár 2016“
V sobotu 16. apríla 2016 obecný úrad spolu
s miestnym poľovným združením Jablonové
a Základnou školou Jablonové zorganizoval v poradí 5. brigádu na vyčistenie nášho
chotára. Na akcii sa zúčastnilo 28 brigádnikov, najpočetnejšou skupinou boli členovia
poľovného združenia. Brigádnici vyčistili
jarok pri štátnej ceste od jednej hranice katastra po druhú, vrátane odstavných plôch,
poľných ciest a jarkov. Opravila sa závora
pri prečerpávacej stanici, aby sa zamedzilo
prístupu „bordelárov“. Vyzbieraný odpad sa

hneď umiestnil do pristavených kontajnerov v obci. Ako po minulé roky aj tentoraz
obecný úrad zabezpečil vrecia na odpad,
rukavice, pitný režim a napolitánky pre
deti (ale aj pre dospelákov!). Po ukončení
brigády sme si akciu vyhodnotili na výbornej fazuľovici u Melónka. V čistení chotára
pokračovali deti základnej školy aj v piatok
22. apríla v rámci Dňa zeme a vyčistili ďalšiu
časť nášho chotára. Vyzbieraným odpadom
sa naplnilo 5 plných prívesných vozíkov.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou a for-

Úspech mladých hasičov

Dňa 2. apríla 2016 sa členovia Plameňa,
teda žiackej časť jablonovského Dobrovoľného hasičského zboru, zúčastnili na halovej súťaži o pohár starostu Záhorskej Vsi.
Našu obec reprezentovali Oliver Bilka, Pavol Lízala, František Suchánek, Andrej
Zeman a Timotej Hubek. Súťaž spočívala v zapájaní hadíc, čo sa nášmu družstvu
podarilo vo veľmi dobrom čase. Z 11 družstiev sa umiestnilo sa na treťom mieste.
Úspech našich mladých hasičov nás veľmi teší a srdečne gratulujeme.
-MM-

Členovia Plameňa s víťazným diplomom

Víťaz medzinárodnej súťaže
Prekvapenia v živote človeka prichádzajú, keď ich najmenej očakávame. Tak to bolo aj 5. apríla 2016, keď sa Christian Podmanický z Jablonového, žiak 8. A triedy Základnej školy v Lozorne, stal víťazom medzinárodnej česko-slovenskej súťaže Perokresba Bosákovej školy 2016.
Odborná porota vyhodnotila jeho prácu za
najlepšiu zo všetkých. To, že jeho dielo bolo
ozaj na veľmi vysokej úrovni, vieme s istotou
potvrdiť. Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže sa konalo v piatok 8. apríla 2016 v kongresovej sále Národnej banky Slovenska. Medzi
prítomnými boli guvernér NBS, europoslanec
Eduard Kukan, americký veľvyslanec na Slovensku a pán Bosák, prezident spoločnosti.
Christian bol na vyhodnotení v prítomnosti
pani učiteľky Lazarovej, ktorá na hodinách vý-

Víťazná Christianova kresba

mou zapojili do brigády „Čistý chotár 2016“,
úprimne ďakujeme.
-OcÚ a PZ Jablonové-

Letná fotosúťaž

Blíži sa leto a mnohí fanúšikovia fotografovania sa už tešia na zábery plné slnka, letnej
pohody, dovolenkových zaujímavostí i kuriozít. Aj v tomto roku Kultúrna komisia OZ
vyhlasuje letnú súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu z leta a o lete. Súťažíme v dvoch kategóriách: 1. deti a mládež (do 18 rokov) a 2.
dospelí. Fotky s uvedením autora a kategórie posielajte do 25. septembra 2016 na adresu členov komisie: rusnakova31@gmail.
com alebo jarogul@centrum.sk. Najzaujímavejšie fotky získajú cenu. Vyhodnotenie
prinesieme v našich novinách č. 9 – 10.
-Kultúrna komisia OZpre všetkých účastníkov – čakala ich totižto
návšteva Európskeho parlamentu, na ktorú
sa všetci veľmi tešili. Po jej skončení našich
turistov čakal ďalší nezabudnuteľný zážitok
v podobe návštevy Atomia, čo je 102 m vysoká
stavba predstavujúca 165 miliárdkrát zväčšený model molekuly železa. Počas návštevy
Bruselu zavítali naši cestujúci i do záhrad Bruselu, kde si na svoje prídu milovníci zelene.
Svojím talentom si človek môže prebiť cestu
do sveta. A takto to bolo aj v prípade Christiana Podmanického, ktorý prostredníctvom
svojej záľuby v kreslení mohol vidieť svet.
-Mária Lazarová, ZŠ v Lozorne-

Christian Podmanický v Bruseli

tvarnej výchovy intenzívne dohliadala na jeho
prácu. Hlavná cena v tejto súťaži bola exkurzia
do Bruselu, ktorú získal práve náš Christian.
Túto cestu absolvoval spolu s ďalšími šikovnými žiakmi zo Slovenska v dňoch 26. – 29.
apríla. Po úmornej ceste, ktorá trvala 15 hodín,
si všetci oddýchli a začali spoznávať centrum
mesta. Večer sa všetci stretli a zúčastnili sa na
slávnostnej večeri s pánom Kukanom v reštaurácii La Paon. Nasledujúci deň bol zaujímavý

Christian s europoslancom Eduardom Kukanom
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Okresné športové hry členov Jednoty dôchodcov
Naša základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) bola 19. mája 2016 usporiadateľom okresných športových hier členov JDS, ktoré sa konali v našom peknom športovom
areáli pod záštitou starostu obce Ing. Ondreja Uhliarika. Prítomná bola i predsedníčka krajskej organizácie JDS pani Žofia Lomnická, predsedníčka okresnej organizácie pani Ružena
Mrázová, primátori a starostovia niektorých zúčastnených obcí. Účastníkov už pri vstupe
do areálu vítali žiačky 4. ročníka ZŠ vo folklórnych krojoch a obdarovali ich upomienkovými
medailami – jabĺčkami, ktoré pre nich pripravili v základnej škole. Na úvod sme zaspievali
znelku našej ZO a športovú atmosféru navodilo cvičebné vystúpenie našich členiek.

Jednou z disciplín bola streľba zo vzduchovky.

Otvorenie športových hier.

Na hrách sa zúčastnilo 350 seniorov zo všetkých 15 základných oprganizácií z okresu
Malacky a priamo do súťaženia sa zapojilo
145 športovcov v disciplínach: vrh guľou, hod
válčekom do diaľky, hod granátom na cieľ, kop
do malej bránky, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, hod do basketbalového koša, petang
a hod gumákem do táček. Medzi športovcami
sa nestratili ani naši členovia a získali štyri
medaily. Zlatú získala pani Mária Kočanová
v hode granátom na cieľ, striebornú Stanislav
Jánoš vo vrhu guľou, bronzové Peter Pavlíček
v stolnom tenise a Milan Knotek v hode do
basketbalového koša. Celkove bolo udelených
39 medailí a diplomov. Víťaz disciplíny hod gumákem do táček vyhral cenu – zlaté šampanské, ktorú venoval starosta obce pán Uhliarik.
Počas celého dňa panovala medzi prítomnými

veľmi dobrá nálada, k čomu prispela i výborná kapela D-kvintet Pavla Slezáka, ktorá hrala
nielen na počúvanie ale i do tanca.
Časť účastníkov sa zúčastnila i na turistickej vychádzke obcou s výkladom pani Terky
Idešicovej o dejinách našej obce a histórii
niektorých stavieb. Navštívili Seniorville, pozreli si stálu výstavu na fare a prezreli si i náš
kostol. Súčasťou športových hier bola i akcia
Poštovej banky, ktorá informovala záujemcov
o svojich produktoch. Firma Medirex zase
merala dôchodcom hladinu cukru v krvi.
Základná organizácia JDS v Jablonovom srdečne ďakuje sponzorom, ktorí nám či už materiálne alebo finančne prispeli na toto naše
podujatie a to: Poľovné združenie Brezina Jablonové, L-Trans, Ladislav Martinkovič, Malacky, Berto s. r. o. Vysoká pri Morave, COOP Jed-

Poradie úspešnosti ZO JDS podľa získaných medailí
Názov ZO

Zlato

Striebro

Bronz

Body

Malacky

3

1

1

12

1

8

Lozorno
Veľké Leváre
Zohor
Jablonové
Studienka
Plavecké Podhradie
Stupava
Sološnica
Závod
Plavecký Štvrtok
Záhorská Ves
Plavecký Mikuláš
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1

1

1
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1

1

7
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1

6

1

–

2

–

1

–

–

–

2

1

8

8

1

–

–

–

1

–

–

–

2
1

nota Senica, Reštaurácia U Melónka Jablonové,
Poštová banka, Medirex, Ing. Jozef Horváth,
Mgr. Ľuboš Baník, Zlatka a Robert Balážovci,
Alexander Masarovič, Juraj Sabač, Štefan Masarovič, Ivan Mihaljevič. Naše najväčšie poďakovanie patrí nášmu starostovi Ing. Ondrejovi
Uhliarikovi, pod záštitou ktorého sa športové
hry konali. Ďalej poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií, pracovníkom obecného úradu, základnej školy, materskej školy
a dobrovoľníkom z radov občanov. Bez týchto
všetkých vymenovaných by sme neboli schopní zorganizovať a uskutočniť podujatie takého
veľkého rozsahu. Chcem tiež poďakovať členkám výboru ZO, hlavne podpredsedníčke pani
Oľge Uhliarikovej, ale i všetkým členom základnej organizácie, ktorí priložili ruku k dielu
a obetavo pomáhali tam, kde bolo treba. Počas
dňa sme často mysleli i na našu zranenú členku výboru Aničku Masarovičovú, ktorá venovala príprave športových súťaží veľa času,
no napokon sa na nich nemohla zúčastniť.
Všetkým nám sú odmenou a potešením slová
uznania, spokojnosti a chvály všetkých zúčastnených seniorov.
-Emília Prokopová,
predsedníčka ZO JDS Jablonové-

3

2

2
1

Jabloňácka zlatá medailistka Mária Kočanová v disciplíne hod granátom na cieľ.
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Tábor 2016
– Mauglího dobrodružstvá

Poznáte malého hrdinu Mauglího, ktorý sám prežil v džungli so zvieratami? Áno, Mauglí
bude hlavnou postavičkou nášho letného táborenia. Ak ho nepoznáte, tak vás s ním radi
zoznámime v letnom kine. Aj my sa budeme učiť, ako prežiť v prírode okolo nás, spoznávať naše zvieratá i tie z džungle, predsa chceme byť silní a zdraví ako Baghíra, múdri
ako Balú, vynaliezaví ako Káa… Budeme tvoriť z prírodných materiálov, v rámci výletu
navštívime lezecký park a neobíde nás ani táborové nocovanie v piatok na konci týždňa.
Do našich piatkových popoludňajších hier zapojíme i rodičov. (Rodičia, nezabudnite na
prípravu spacákov, prípadne samostatných stanov!)
Tešíme sa na všetkých kamarátov od 6 do
14 rokov v našom jabloňáckom tábore od
25. do 29. júla 2016.
Prihláste sa na adrese: starosta@obecjablonove.sk alebo priamo na obecnom úrade
do 30. júna 2016, kde sa aj uhrádza poplatok.
Cena denného tábora je 60 Eur.
Prineste, prosím, so sebou ofotenú kartičku poistenca, môžete si ju ofotiť priamo na
Obecnom úrade pri úhrade poplatku a odovzdať ju spolu s prihláškou.

Zraz je v pondelok 25. júla 2016 na ihrisku od 8.00 – 9.00.

Tešíme sa na vás!
•••
HĽADÁME dobrovoľných vedúcich –
Jabloňákov, či našich veľkých kamarátov
z minulých táborov, pridajte sa k nám! Ak
máte záujem, kontaktujte ma: Danka.trginova@gmail.com
-Dana Trgiňová-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Stavíme my máje
O stavaní mája v Seniorville už môžeme hovoriť ako o tradícii. Toho roku bolo ale ešte
o čosi výnimočnejšie. Pýtate sa čím? No najmä tým, že samotný máj nebola breza, ale riadny smrek. Náš údržbár pán Kaňka na to osobne dohliadol, keďže je to skúsený „májo-stavač“. Sám ho pre nás vybral, kmeň očistil a korunu ešte trošku prilepšil, aby bola košatejšia.
Priznám sa, že keď som máj zbadala, skoro som odpadla. Takýto sme ešte nemali.
Stavanie mája sa nemôže zaobísť bez kultúrnej časti, a tak sme si zavolali na pomoc aj
škôlkarov. Pomohli nám máj ozdobiť stužkami z krepového papiera, ktoré dopredu
pripravili naši klienti počas doobednej ergoterapie s Vierkou. Pri máji sme si spoločne
zaspievali, zaspomínali a zvyky a tradície,
ktoré sa zvyčajne s 1. májom spájali a musím povedať, že sme sa aj poriadne nasmiali.
No a potom prišla neľahká úloha – samotné
stavanie mája. Pomáhali deti, pani učiteľky,

ny rovný. Potom sme si ešte zaspievali zopár
pesničiek, spravili spoločné fotografie a poohrievali sa na slniečku. Ďakujeme pánovi
Kaňkovi za úsilie, Lesnej Správe Jablonové za
máj a škôlkarom za to, že nikdy nelenia prísť
k nám a spraviť poriadnu náladu.
-Majka-

klienti, Lukáš a pán Kaňka ešte máj poistil,
aby sa veľmi neohýbal vo vetre a bol parád-

Dňa 17. júna 2016 o 10,00 hodine sa
v priestoroch Seniorville bude konať
slávnostná svätá omša, na ktorú pozývame verejnosť.
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UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Faraón
Tento kakaovo-karamelový zákusok
má veľa mien, hovorme mu Faraón.
Skladá sa z dvoch druhov cesta a plnky.
Recept sme získali od Renáty Bilkovej
z Jablonového.
Základné cesto:
• 5 vajec
• 25 dkg kryštálového cukru
• 25 dkg hladkej múky
• 1 prášok do pečiva
• 5 dkg kakaa
• 5 lyžíc vody
• ½ dcl oleja
Vajcia a cukor vyšľaháme na penu. Pridáme ostatné prísady, rozdelíme na dve časti
a pečieme ako piškótové cesto. Upečieme
teda dva kakaové korpusy z jednej dávky.
Snehové cesto:
• 5 bielkov
• 30 dkg práškového cukru
Bielka a cukor vyšľaháme nad parou do
zhustnutia, asi 10 minút. Masu rozotrieme na plech na papier na pečenie. Sušíme
ju v rúre asi hodinu na 150 °C.

Plnka:
• 20 dkg kryštálového cukru
• 1 palmarin (maslo)
• 5 dkg práškového cukru
• ½ l mlieka
• 1 karamelový puding
Kryštálový cukor skaramelizujeme a zalejeme trochou vody, necháme vychladnúť. Pridávame tuk, práškový cukor, uvarený a vychladený puding. Zo všetkého
vyšľaháme maslový krém.

Po dokončení všetkých prísad dáme na
spodok kakaový korpus, natrieme vrstvu
maslového krému, na ňu položíme snehové cesto, zase natrieme plnkou a položíme druhý korpus. Potom polejeme
čokoládovou polevou.
-RED-

ŠPORT

Futbalová jar sa pomaly končí
Jarná časť futbalového ročníka 2015/2016 sa pomaly chýli ku koncu, je teda čas na vyhodnotenie a rekapituláciu futbalovej sezóny. Po celkovej reorganizácii SFZ (Slovenského
futbalového zväzu) sme vstúpili do súťaže s niečím novým. Prvý raz v histórii Jablonového
naši dorastenci si zahrali tretiu ligu BFZ. Tejto situácie sa zhostili pod novým trénerom
Pavlom Lakim veľmi dobre. Aj keď na začiatku súťaže boli výsledky zápasovú kruté, postupom času bolo vidieť, ako ich výkonnosť ide nahor, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch.
Naše A mužstvo taktiež čakala nová súťaž, kde
si svoje sily zmerali s novými mužstvami prevažne z Bratislavy a okolia. Výbor FK si pred
súťažou dal cieľ umiestniť sa v strede tabuľky a čo najlepšie a so cťou reprezentovať našu
obec Jablonové. Teraz pár kôl pred koncom
súťaže môžem povedať, že sa nám podarilo
náš cieľ splniť. Výsledky jednotlivých zápasov
a umiestnenie v tabuľke nasvedčujú o kvalite
našich súperov. Aj keď niektoré zápasy sme si
prehrali sami, ako sa povie „nedáš gól, dostaneš gól“ a to v našom prípade platilo stopercentne. Treba pozerať aj na vekový priemer
nášho mužstva, ktorý je oproti druhým mužstvám o osem až desať rokov vyšší, taktiež aj
hráčsky káder nášho mužstva pred začiatkom
súťaže bol 14-členný a teraz pred koncom
súťaže dohrávame jedenásti, kde aspoň na
striedačku musíme využívať našich dorastencov, ktorí by mali už novú sezónu nastupovať
v základe nášho A mužstva.
Ako som už avizoval v predošlých článkov
našich novín, keď chceme v Jablonovom chodiť ešte na futbal, musíme hráčsky káder zložiť aspoň z 90 % hráčov našej obce a nie, ako je
to teraz. Keď budú hráči, ktorým sa chce hrať
futbal pre zábavu a hlavne takí, ktorých futbal
baví, nič tomu nebráni, aby sa futbal u nás hral
ďalej. Všetko závisí aj od sponzorskej pomoci
našich podnikateľov. Kto môže akoukoľvek
sumou prispieť futbalu v Jablonovom, prosím,
o zaslanie financií na účet FK alebo priamo
u nášho pokladníka p. Mariana Brichtu. Účet je
vedený v OTP banke č. u. 5274051/5200 alebo IBAN SK75 5200 0000 0000 0527 4051.
Za príspevky vopred ďakujeme. Náš najväčší
výdavok predstavujú cezpoľní hráči, ktorým
sa uhrádza cestovné. V dnešnej ekonomickej
dobe ako jediný sponzor futbalu je obec Jablonové. Zároveň by som chcel v mene výboru FK
poďakovať vedeniu obce za sponzorský dar,

A mužstvo

ktorý nám bol poskytnutý. Naše poďakovanie
by som chcel ďalej vysloviť všetkým ľuďom,
ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili na chode
FK, našim fanúšikom, ktorí nás chodili podporovať počas celej sezóny, všetkým, ktorí nám
poskytli vecné dary na našu zábavu, našim poľovníkom, ktorí nám poskytli mäso na zábavu.
Nedá mi, aby som nespomenul aj našich
najmenších žiakov. Trénerské žezlo po p. Uhliarikovi, ktorému by som chcel poďakovať
za trpezlivosť, čas a roky práce s mládežou vo
futbale, prebral Tomáš Masarovič spolu s Reném Korcom. Po ťažkých začiatkoch, kde žiaci
prehrávali zápasy dvojciferným výsledkom,
prišli aj radostnejšie chvíle. Najväčší problém
je u žiakov s počtom hráčov. Nieže by sme nemali v obci šikovné deti, niektorí rodičia dávajú
svoje deti radšej hrať futbal do susedných obcí,
pritom u nás by boli veľkým prínosom. Ako
sami viete, práca s deťmi je veľmi náročná, preto by som chcel poprosiť rodičov detí, aby chodili svoje ratolesti podporovať v hojnom počte.
Predsa rodič má väčší vplyv na dieťa ako tréner.
Na záver by som chcel pozvať všetkých
športových fanúšikov na výročnú členskú
schôdzu ktorá sa bude konať 25. júna 2016
o 16.00 hod v sále Kultúrneho domu. Hlavný
program schôdze bude budúcnosť futbalu
v Jablonovom.
-Za výbor FK Marian Kimlička-

Na vrch koláča možno dať aj maslový
krém a potom poliať čokoládou.
Dorastenci
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Žiaci

ŠPORT

Pohľad hráča Tomáša Adámka
Dostal som otázku, ako by som hodnotil posledné obdobie/sezónu z pohľadu futbalistu
FK Jablonové. Futbal hrám za Jablonové už
veľmi dlho. Zažil som ako hráč vzostupy a pády
futbalu v Jablonovom a dovolím si tvrdiť, že
v júni 2015 2. miestom v 4. lige dosiahol futbalový klub historický úspech. Tento výsledok bol
dovŕšením určitej etapy a úspechom kolektívu
tvoreného naozaj kvalitnými hráčmi ako futbalovo, tak aj ľudsky. Týmto umiestnením sme sa
kvalifikovali do „novej“ celokrajskej 4. ligy.
Bolo jasné, že naviazať v tejto sezóne na
tento úspech bude veľmi náročné. Novovytvorená 4. liga je po športovej stránke veľmi
kvalitná súťaž. Bohužiaľ, pred sezónou niektorí hráči i ľudia z vedenia klubu sa rozhodli
nepokračovať vo svojej práci v klube. Citeľne
chýbala v mužstve trénerská osobnosť, akou
bol Marián Tóth a keď z funkcionárskych pozícií odišli Jana Jurná a Julo Pavlíček, nastal vážny problém ako ďalej. Samozrejme, z môjho
pohľadu hráča patrí vďaka ľudom, ktorí sa od
leta futbalu v Jablonovom venujú, avšak už od
začiatku sa potvrdilo, že 4. liga je veľmi kvalitná a nezískali sme toľko víťazstiev a bodov, ako
sme čakali. Aktuálne sme na 11. mieste v tabuľke a určite posledné štyri kolá zvládneme
po športovej strán ke tak, že dokážeme udržať
4. ligu aj pre nasledujúcou sezónu. Keďže sme
už konečne začali vyhrávať, tak som o tom pre-

Tomáš Adámek

svedčený. Ak by som mal predčasne hodnotiť
sezónu, tak bola po športovej stránke neutrálna. Nedosiahli sme žiadny prevratný úspech,
ale na druhú stranu ani neúspech.
Osobne považujme za kľúčové už teraz sa pozerať do budúcnosti a hľadať riešenia a cesty
ako viesť futbal v obci ďalej, po skončení aktuálnej sezóny. Ako nájsť správnu cestu. Pre fungovanie klubu nielen z pohľadu hráča je dôležité mať fungujúce spojenie na osi vedenie obce
– vedenie klubu – sponzori – tréner – hráči. Ak
toto prepojenie nebude, je budúcnosť vždy ne-

Turnaj v malom futbale

V sobotu 7. mája sa na našom multifunkčnom
ihrisku uskutočnil turnaj v malom futbale. Organizačne ho zabezpečili starí páni. Obecný
úrad vymenil siete na bránkach, pretože niektorí používatelia multifunkčného ihriska si
ich pomýlili s hojdačkami a pôvodné siete už
nevydržali toto neštandardné „používanie“.
Na turnaj bolo všetko pripravené. Občerstvenie bolo zabezpečené v spolupráci s DHZ,
nakoľko títo zabezpečovali občerstvenie na
vatre, ktorá sa konala ten istý deň. Do prihlasovacích hárkov v reštaurácii sa nahlásilo 6
hráčov. Ale po výzve cez sms bránu a ozname
v rozhlase sa nakoniec ráno dostavilo 17 hráčov, ktorí sa rozdelili na 4 mužstvá po 4 hráčov a hrali systémom každý s každým na malé
bránky. Áno, jeden bol navyše a ten nakoniec
robil časomerača a rozhodcu. O víťazovi nakoniec rozhodlo skóre. Pretože 3 mužstvá dosiahli zhodne po 2 víťazstvá a pri rovnosti bodov
rozhodovalo skóre, kedy o jeden strelený gól

zvíťazilo mužstvo Zdena Gumana (M. Rybár,
M. Prokop, M. Jerguš) pred mužstvom Mareka
Prokopa (I. Mackových, P. Hoffman, P. Knotek).
Tretia skončila partia Pavla Lakiho (M. Baleja,
A. Michalovích, J. Polakovič) a posledné bolo
mužstvo Ivana Mackových ml. (J. Kotes, L. Morávek, Š. Kobolka). Poslednému menovanému
patrí vďaka, že sa podujal udržať tradíciu tohto
vždy vydareného športového podujatia. -OU-

istá. Táto sezóna v plnej miere ukázala, že takto
kvalitnú a náročnú súťaž, čo sa týka športovej
stránky, nedokáže odohrať 12 futbalistov. Je
potrebné mať v kádri 15 – 16 futbalistov. Tu
nastáva problém, kde toľko hráčov nájsť. Bohužiaľ aktuálne v zápasoch nastupuje 5 – 6 futbalistov „jabloňákov“ a zvyšok sú chalani mimo
Jablonového (nerád takto rozdeľujem tím, ktorého som súčasťou), ale daný stav podčiarknutý vekovým zložením mužstva (6 hráčov nad
35 rokov) je tiež problémový. Problémom, pretože 4. liga je sama o sebe určite ekonomicky
náročná súťaž a v dnešnej dobe i na úrovni 4.
ligy posilnenie kádra, ktoré zabezpečí fungovanie družstva seniorov je otázkou financií. Áno,
v dnešnej dobe sú financie rozhodujúce. Preto
je dôležité sa už teraz venovať týmto témam,
aby sme boli v predstihu pripravení na novú
sezónu a sezóny futbalu v Jablonovom.
Osobne som hral a hrám futbal nielen pre
svoje potešenie a zábavu a pre svoj pocit z víťazstva, ale aj pre ľudí, ktorí si pravidelne nájdu
cestu na zápasy, pre ľudí, ktorí sú tak isto vždy
hrdí, keď futbalisti z Jablonového vyhrajú. Futbal v obci má svoju históriu, tradíciu a osobne
si myslím, že do určitej miery je vizitkou obce
a robí dobrú reklamu obci. Napriek vyššie opísaným rizikám pevne verím, že i v budúcnosti
všetci tento pocit hrdosti budeme mať a vždy
partia ľudí, ktorá v obci žije pre futbal, nájde
cestu ako úspešne viesť futbal v obci ďalej.

-RED-

Pohlaď fanúšika
futbalu

Po hrozivom začiatku jarnej časti a páde
na úplné dno sa prebudilo naše A mužstvo a začalo hrať futbal, na ktorý sme
boli zvyknutí. Ako fanúšikovia veríme, že
súťažný ročník dohráme na mieste zaručujúcom účasť v štvrtej lige pre budúcu
sezónu. S radosťou konštatujem, že dorast sa adaptoval na silnú tretiu ligu a začal aj s mužstvami z vrchu tabuľky hrať
vyrovnané zápasy. Je to dobrá správa pre
náš futbal do budúcnosti. Dúfame, že sa
ľuďom, ktorí sa starajú o futbal v Jablonovom, podarí aj do ďalších rokov nastaviť
fungovanie klubu v našich čoraz skromnejších podmienkach.
Držíme palce Jablonovému!
-Július Pavlíček-
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