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Náš Klub dôchodcov
V Jablonovom funguje Klub dôchodcov. Vedie ho Beáta Lízalová, s ktorou sme sa porozprávali o aktivitách a význame tohto zariadenia pre našu seniorskú komunitu.
nosili vo varniciach. Dnes prispieva dôchodcom na obedy obec. Je to služba občanom.
Má na ňu nárok každý dôchodca s trvalým
pobytom v obci. Musí sa však na Obecnom
úrade preukázať potvrdením zo sociálnej
poisťovne, že je dôchodca, v prípade imobility aj potvrdením od lekára, a zahlásiť sa na
odber obedov. Cena obeda závisí od výšky
poberaného dôchodku. Niektorí si obedy
vyzdvihujú v reštaurácii u Melónka, alebo sa
najedia priamo tam a posedia si. Nemobilným dôchodcom rozvážame obedy my.

Beáta Lízalová, vedúca Klubu dôchodcov

• Komu je určený Klub dôchodcov?
– Denné centrum či Klub dôchodcov, ako mu
hovoríme, je určený pre všetkých dôchodcov v našej obci. Má dlhoročnú tradíciu. Ja
ho vediem zhruba 10 rokov. Klub spravuje
a finančne zabezpečuje náš Obecný úrad. Je
otvorený od 10. do 15. hodiny.

• Aké služby poskytujete dôchodcom?
– Niektorí dôchodcovia sa k nám chodievali
pravidelne sprchovať a kúpať. Ak potrebovali pomoc, asistovali sme im. Dôchodcovia si
u nás môžu vyprať, lebo máme automatickú
práčku so sušičkou. Na masážnom kresle sa
môžu nechať pomasírovať. Toto využívajú
skôr na jeseň, keď prídu dažde a ich začnú
bolieť kĺby. V lete oň nie je veľký záujem, lebo
vtedy im pomáha slniečko, keď začnú s motyčkami robiť v záhrade. Tieto služby ponúkame za minimálny poplatok. Ak majú nemobilní dôchodcovia záujem zúčastniť sa na
niektorej z obecných akcií, stačí sa nahlásiť na
Obecnom úrade a my im zabezpečíme odvoz.

• Denné centrum zabezpečuje dôchodcom aj obedy. Ako to funguje?
– Dávnejšie sa dôchodcovia stravovali priamo tu v našich priestoroch. Obedy sa sem

• Na čo všetko dôchodcovia využívajú
Klub?
– V Klube sa nachádza spoločenská miestnosť. Dôchodcovia sa tu zvyčajne zastavia
na kus reči, keď idú z obchodu. Môžu si dať
kávu alebo čaj, niektorí si nosia aj vlastné,
veď jeden potrebuje taký čaj, druhý zase
iný. Máme knižnicu, takže si môžu požičať aj
knihy. Ak naši dôchodcovia organizujú akciu,
u nás sa pečú koláče, napríklad na naše tradičné Katarínske posedenie, varíme tu guláš
aj kapustnicu. Naše priestory využívajú aj
na nácvik rôznych aktivít. Napríklad pred
športovými hrami seniorov cvičili triafanie
šípkami do terča, naše speváčky sa u nás pripravovali na spevácku súťaž, stretávajú sa aj
kvôli nácviku piesní pri posledných rozlúčkach s našimi obyvateľmi. Každý pondelok
o 18. hod. sa tu stretávajú matky na modlitby
za rodinu.
Naše zariadenie úzko spolupracuje aj so
Seniorville. Pozývajú nás na ich akcie, ako
napr. posedenie pri vianočnom stromčeku,
zúčastnili sme sa aj na ich športových hrách,
ktoré organizovali pre svojich klientov. V ich
priestoroch mávajú každú sobotu kaplnku, kde si aj naši dôchodcovia dávajú slúžiť
omšu. Boli sme pozvaní aj na oslavy 10. výročia jeho založenia.
• Využíva sa Klub aj inak?
– Áno. Naše priestory prenajímame na rodinné akcie ako krstiny či kary. Cenník je na
Obecnom úrade. Využívajú ich aj rôzne naše
obecné združenia na organizovanie svojich

Naše dôchodkyne pri varení gulášu na Okresných
športových hrách seniorov v Jablonovom v máji 2016

schôdzí, napr. jabloňácki hasiči a drobnochovatelia. Aj tunajší záhradkári u nás mávajú schôdze.

• Denne sa stretávate s dôchodcami. Čo
ich, podľa vás, najviac trápi?
– Niektorí starší ľudia si dokážu veľa vecí
zorganizovať sami. Našu novú generáciu dôchodcov tvoria často ešte praktické, zručné
a veľmi čulé ženy, hoci aj 80-tničky. Je naozaj
obdivuhodné, koľko toho dokážu. Neviem
si to ani predstaviť. Síce sa unavia, ale vedia
si aj odpočinúť a fungujú ďalej. Tí, ktorých
už telo menej poslúcha, sa posťažujú, že by
chceli viac robiť, ale nemôžu. A tak posedávajú a sú z toho nešťastní, že už toľko nevládzu a roľa nie je obrobená, pomodlia sa
a pozrú si televízor.
Rozprávame sa spolu o všeličom – o psoch,
o počasí, preberáme politiku, také a hentaké
choroby, lieky, aj sa zasmejeme. Potrebujú
sa rozprávať. Sú radi, keď majú spoločnosť,
lebo najviac ich trápi samota. Veľa hovoria
o svojich deťoch. Trápi ich, že sú často preč
a nemá sa o nich kto postarať. Majú obavy aj
z toho, že keď sa im zdravotne pohorší, rodina ich odloží do ústavu. Pritom sú naučení
na to svoje a nechcú ísť do cudzieho, neznámeho prostredia.
Za rozhovor ďakuje
Jaroslava Roguľová.
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BIO/BRKO odpad – zákon – obec – občan
V mesiaci jún poslanci OZ osobne kontaktovali našich občanov s dotazom o kompostovaní.
Na vysvetlenie motívov a cieľov tohto prieskumu uvádzame pár slov na úvod. Ďalej odpovedáme na dve najčastejšie otázky, ktoré odzneli od občanov.
Zákon ukladá obci povinnosť zabezpečovať
triedený zber BIO/BRKO – biologický a biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Čo je obsahom tohto druhu odpadu? Zelený a drevný
odpad (tráva, konáre, lístie a pod.), to asi väčšina chápe. Ale zložkou tohto odpadu sú aj oleje
a kuchynský odpad. Zákonodarca chcel – aspoň
dúfajme – pomôcť zákonnom nariadiť triedený
zber tohto druhu odpadu. A nový zákon, aspoň
ako bol prezentovaný v médiách, má ušetriť
občanom na poplatkoch tým, že firmy, najmä
pôvodcovia obalov majú povinnosť hradiť likvidáciu odpadu. Plastové obaly, papier a pod. to
je už relatívne zabehnutý systém, ale v biologickom odpade je úplne iná situácia. Ale ako ho
realizovať v praxi, to už nedomyslel nikto. Majú
sa s tým potrápiť obce.
Aby sme dodržali zákon, riešením je postaviť v obci väčšie 1 100 l kontajnery alebo
do domácností menšie 120 l kontajnery na
biologický a kuchynský odpad. Cyklus vývozu
po predbežnej konzultácii so zberovou spoločnosťou by bol +/- 2 týždne až mesiac. To
si viem predstaviť. Ale tiež si asi vieme všetci
predstaviť aromatický výsledok z biologických
procesov v takýchto zberných nádobách. Jednoducho, túto stránku veci zatiaľ nikto nedotiahol do rozumného, praktického a finančne
prijateľného riešenia. Prikazovať zákonom, aby
sa vykonával zber bioodpadu na dedine je bez-

Kompostovanie
Kompostovanie je prirodzený a riadený proces, ktorým premieňame bioodpad a inú organickú hmotu na kvalitné hnojivo. Domáce
kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo
si do kompostu dáme a výsledný kompost
ostáva priamo využiteľný pre naše potreby.
Záhradke môžeme takto vrátiť živiny, ktoré
sme z nej formou úrody odobrali.
Kde umiestniť kompostovisko?
• Na tienisté miesto – najlepšie pod stromy,
pri kríkoch a pod. – aby nebolo vystavené
priamemu slnku, ktoré môže kompostovaný materiál rýchlo vysušiť, čím sa kompostovanie zastaví.
• Pokiaľ kompostujeme na voľnej hrobli alebo
v otvorenom kompostéri, je dobré kompost
prikryť priedyšnou geotextíliou. Geotextília chráni kompost pred nadmerným premočením dažďom a taktiež pred vyschnutím. Kompostovací proces prebieha lepšie
a rýchlejšie. Namiesto geotextílie môžeme
kompost prikryť celtou alebo strieškou.
• Kompostovaný materiál by mal mať kontakt
so zemou, aby k nemu mali prístup organiz-
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ohľadné a nekorektné. Určite v každej druhej
domácnosti sa pokosená tráva a zvyšky šupiek
zo zeleniny a ovocia kompostujú v hrobliach
alebo v kompostovacích zásobníkoch. Jednoducho sa zužitkujú spôsobom, ako to robili naši
dedovia a pradedovia – ukladajú sa na jedno
miesto, kde prehnijú a výživa pre našu záhradu
či kvetinový záhon je na svete. Prečo podporovať rôzne „firmy“, aby sa obohatili na úkor
obyčajných ľudí? Takže, aby sme neporušili
zákon a nezaťažili obec prípadnými sankciami
a vzhľadom na to, že sme obec, kde si občania
s takýmto odpadom vždy vedeli poradiť, či už
kompostovaním alebo prikrmovaním domácej
hydiny, bolo by nerozumné zaťažiť občanov
ďalšími poplatkami, ktoré by bolo treba zvýšiť
na nákup prípadných nádob a ich likvidáciu
(po prepočtoch až +49 EUR). Tak sme využili možnosť, ktorú nám zákon ponúka a to: ak
sa preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov
kompostuje vlastný odpad, považuje sa to za
splnenie zákona v tejto oblasti. Takže toto bol
hlavný dôvod kampane.
1. Súvisí to so zberným dvorom?
Na najčastejšiu otázku, „či to má súvis s vybudovaním zberného dvora?“, je jednoznačná
odpoveď: nemá to súvis. Obec musí zberný
dvor vybudovať a v súčasnosti sa rozbieha proces stavebného konania na vybudovanie zberné-

my, ktoré napomáhajú rozkladu materiálu –
dážďovky, roztoče, chvostoskoky a pod.
• Donášková vzdialenosť by nemala byť príliš
veľká, aby neodrádzala od nosenia bioodpadu na kompostovisko.
• Okolo kompostoviska by mal byť dostatočný
priestor na manipuláciu s fúrikom a iným
náradím najmä pri prehadzovaní.

Materiál vhodný na kompostovanie:
odpad z kuchyne

ho dvora. Zber drevnej hmoty – konárov, kríkov
sa do vybudovania zberného dvora vykonáva
a bude vykonávať v dvoch kampaniach – jedna
na jar, jedna na jeseň. Takisto v prípade náhlej
potreby zlikvidovať takýto odpad je možné po
dohode s pracovníkmi obecného úradu takýto
odpad odviezť na zberné miesto, kde sa podrví.

2. Ochrana osobných údajov
Na otázku o ochrane osobných údajov, ktorá
bola tiež častým dotazom. V každom čestnom
prehlásení pre hocakú inštitúciu musí byť
uvedený identifikátor na overenie totožnosti
osoby čo čestne prehlasuje, že uvedené skutočnosti sú pravdivé, Vaše rodné číslo poprípade dátum narodenia sa nikde nezverejní,
pracovníci úradu i vaši poslanci nemôžu takéto informácie poskytovať tretím osobám.
A sú založené v zložke pre prípadnú kontrolu
z odboru životného prostredia, nijako inak sa
s tými údajmi nepracuje.
V tomto roku prišlo k zmene zákona o odpadoch, od 1. 7. ako som už vyššie spomenul
zámerom bolo zaviesť zodpovednosť výrobcov
a zníženie poplatkov. Ale prax je taká, že nové
veci potrebujú čas, aby sa zabehali a vyriešili sa
nedomyslené praktické časti. Rovnako organizácie, ktorým vznikli nové povinnosti s nemalými nákladmi s tým bojujú po svojom. Takže
sa obaľme trpezlivosťou. Separácia odpadu
a jeho následné spracovanie má svoj význam
pre čistotu životného prostredia, a obec Jablonové chce k tomu tiež prispieť, ale rozumne
a prakticky!
-OU-

• Okolo kompostoviska odporúčame mať
spevnený podklad umožňujúci pohodlný
prístup aj počas dlhodobejších dažďov, či
jarnom topení snehu.
Ako zistíte či je kompost vyzretý?
Približne po 6 – 12 mesiacoch vyzretosť zistíme tak, že do nádobky s dobre prevlhčeným kompostom vysejeme semienka rýchlo
klíčiacich rastlín (napr. žerucha), pritlačíme
a zakryjeme fóliou.
Ak počas týždňa väčšina semien vyklíči
a má intenzívne zelené lístky, môžeme
usúdiť, že kompost už neobsahuje nijaké
látky škodlivé pre rastliny a môžeme ho už
použiť.
-IF-

odpad zo záhrad

iný organický odpad

– zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny

– kvety

– popol z dreva

– čaj, kávový výluh

– zhnité ovocie

– hnoj a trus

– zvyšky jedál (malé množstvo)
– potraviny (malé množstvo)

– potravinami znečistený papier

– pokosená tráva
– konáre, lístie

– vypletá burina

– hobliny

– drevené piliny
– vlasy, perie

– papierové obrúsky, servítky
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Uznesenie z 11. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 27. 6. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje

Uznesenie č. 178/06/16 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 180/06/16 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, Petra Hittmana
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 181/06/16 – návrhovú komisiu
v zložení: Ing. Martin Rybár, Stanislav Tesárik

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 182/06/16 – znenie zápisnice
z 10. zasadnutia OZ dňa 4. 4. 2016
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 183/06/16 – Všeobecne záväzné
nariadenie obce Jablonové č. 2/2016 o úhradách
za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Jablonové  Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 184/06/16 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 185/06/16 – 1. zmenu rozpočtu
obce Jablonové na rok 2016
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 188/06/16 – nájomnú zmluvu
s PhDr. Martinou Ondrovičovou – EKONOMA,
IČO: 40643336 na prenájom priestorov bývalého OcÚ o výmere 23 m2 , za cenu 100,00 EUR
mesačne

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 189/06/16 – nájomnú zmluvu
so spoločnosťou Dr. Pavel, s.r.o., Jablonové 241,
IČO:47831006 na prenájom priestorov bývalého OcÚ o výmere 35 m2, za cenu 150,00 EUR
mesačne Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 190/06/16 – kúpnu zmluvu
s ANDREA DIRMAN spol. s r.o., IČO:35718251,
so sídlom Jablonové 191, zastúpené konateľkou Janou Baníkovou, PSČ 900 54, SR, na predaj

obecných pozemkov vedených na LV č. 628 ako
parcely registra „C“ označené:
– parc. č. 1087/4, zastavané plochy a nádvoria
– 95 m2, ktorá je predmetom prevodu, a vzniká
odčlenením z parcely č. 1087, zastavané plochy
a nádvoria – 2107 m2, na základe geometrického plánu o odčlenení novoutvorenej parcely,
– parc. č. 1091/2, zastavané plochy a nádvoria –
229 m2, ktorá je predmetom prevodu, a vzniká
odčlenením z parcely č. 1091, zastavané plochy
a nádvoria – 2188 m2, na základe geometrického plánu o odčlenení novoutvorenej parcely, t. j.
spolu 324 m2, za cenu 50,00 EUR/m2, t. j. spolu
16 200, slovom šesťnásťtisícdvesto euro. Pričom cena za 1m2 a zámer stavby občianskej vybavenosti boli stanovené verejnou obchodnou
súťažou.

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 191/06/16 – kúpnu zmluvu
s BALARTRADE s.r.o., IČO: 46 736 573, so sídlom Jablonové 177, zastúpené konateľkou
Zlaticou Balážovou, PSČ 900 54, SR, na predaj
obecných pozemkov vedených na LV č. 628 ako
parcely registra „C“ označené:
– parc. č. 13, ostatné plochy o výmer 609 m2,
ktorá bola menená GP č. 99/2016 tak, že z nej
bolo odčlenené novoutv. C-KN parc. č. 13/1, ostatné plochy o výmere 551 m2, ktorá je predmetom prevodu, za cenu 50,00 EUR/m2, t. j. spolu
27.550,00 EUR, slovom: dvadsaťsedemtisícpäťstopäťdesiat euro, pričom sa jedná o prevod
majetku obce podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, t.j. jedná
sa o prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom dôvodom osobitného zreteľa je, že
na predmetnom pozemku kupujúci vybuduje
objekt ambulancie, lekárne a jej príslušenstva,
na iný účel nie je možné pozemok využiť.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 192/06/16 – zmluvu s Enviro-

mentálnym fondom – dotácia na výstavbu časti
kanalizácie – 204.496,00 EUR
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 193/06/16 – čerpanie rezervného
fondu na úhradu:
– projektovej dokumentácie na „zberný dvor“
v sume 6.000,00 EUR,
– projektovej dokumentácie na „nadstavba materskej školy“ v sume 11.000,00 EUR,
– spoluúčasť obce na nadstavbu materskej školy
v sume 11.000,00 EUR,
– spoluúčasť obce na vybudovanie úseku kanalizácie v sume 12.000,00 EUR,
– zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne
v sume 6.000,00 EUR
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 194/06/16 – dotáciu v sume
5.000,00 EUR na činnosť Futbalového klubu Jablonové v II. polroku 2016
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie

Uznesenie č. 187/06/16 – interpelácie poslancov

C) Určuje

Uznesenie č. 179/06/16 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje

Uznesenie č. 186/06/16 – 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: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

E) Poveruje

Uznesenie č. 195/06/16 – starostu obce rokovaním o odkúpení pozemkov parc. č. 10 za cenu 1,00
EUR/m2. Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Letná fotosúťaž

Kultúrna komisia OZ pripomína, že prebieha letná 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: rusnakova@inmail.sk alebo jarogul@centrum.sk. Najzaujímavejšie fotky
získajú cenu. Vyhodnotenie prinesieme v našich novinách č. 9 – 10. -Kult. komisia OZ-
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JABLONOVSKÉ OKIENKO
AprílSt
Po Ut

Št

Pi

2016

So Ne

19. august
19. august
21. august
24. august
3. september (sobota)
4. september
6. september
16. september
18. september
28. september
30. september
30. september
September
8. október
14. október
14. október

KALENDÁR
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Zber plastového odpadu, ráno treba vyložiť zaviazané vrecia s odpadom na ulicu
Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva, organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové,
informácie poskytne jej predseda P. Pavlíček na tel. čísle: 0902 199 924
Zber skla
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Hody, Beh o pohár starostu

Prvý tréning futbalovej predprípravky – 17,00 hod. na futbalovom ihrisku

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva, organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové,
informácie poskytne jej predseda P. Pavlíček na tel. čísle: 0902 199 924
Zber skla
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne

Jablonovská šarkaniáda
Bazárik oblečenia, organizuje Rodinný klub, kontakt: Martina Masopustová 0903 346 531,
mail: martinamasopust@gmail.com.
Jablkové hodovanie
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Zber plastového odpadu, ráno treba vyložiť zaviazané vrecia s odpadom na ulicu
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Okresná športová olympiáda
„prišiel som, videl som, zvíťazil som...“
Dňa 8. júna 2016 sa uskutočnila okresná športová olympiáda malých športovcov. Súťaž sa
konala na štadióne ZŠ Záhorácka Malacky. Počasie nám prialo a za našu materskú školu, na
základe triedneho olympijského kola, boli vybraní tento rok Gregor Antal, Barbora Kučinská a Lukáš Morávek. Začiatok bol umocnený
slávnostným nástupom všetkých účastníkov

a zapálením olympijského ohňa. Deti zložili
športovú prísahu a následne začali súťažiť
v jednotlivých športových disciplínach. Naše
deti boli úspešné v behu na 40 m – Gregor
Antal získal 1. miesto a v behu cez prekážky
Barbora Kučinská získala 3. miesto. Aj touto
cestou chcem poďakovať deťom za úspešnú
reprezentáciu našej materskej školy.
-Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

Ako sme sa na indiánov premenili

„Hav hav kola, tonik tuka he“, to boli prvé indiánske slová – pozdravy, ktoré sa naše deti naučili
v škôlke pred samotným indiánskym dňom. Konal sa 24. júna 2016. Aké to bolo? Tradíciou našej materskej školy je indiánska noc, ktorá býva na konci školského roka. Je to deň aj noc, kedy
sa predškoláci a pani učiteľky zmenia na indiánov a škôlka na indiánsky tábor.
Pani učiteľky už niekoľko dní chystajú a pripravujú deti na ich veľký deň. Učíme sa o indiánoch, zisťujeme a pátrame, ako žili a čím
boli výnimoční. Tvoríme, pracujeme, zmeníme
si mená, oblečenie a bývame v indiánskom
típí. S pomocou rodičov sme postavili indiánske príbytky. Vyrábali sme indiánske čelenky,
náramky priateľstva a rôzne prívesky z hliny.
Spievali sme indiánske piesne a vymýšľali indiánske tance. Deti boli rozdelené do dvoch
táborov – Komanči a Apači. Každý tábor mal
svoj príbytok típí s totemom. V táboroch si
deti vyvolili svojho náčelníka a šamana. Večer
sme otvorili indiánskou prísahou, na ktorej sa
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zúčastnili aj pozvaní hostia – učitelia zo základnej školy. Všetci sme súťažili v ľahkých, ale
i v ťažkých disciplínach, kde sa preverila indiánska sila, obratnosť, šikovnosť, rýchlosť. Malí

Reprezentanti jablonovskej škôlky Barbora Kučinská,
Gregor Antal a Lukáš Morávek

indiáni sa učili, ako spolupracovať v tábore,
ako sa vyrovnať aj s prípadným neúspechom.
Plávali sme v kanoe cez jazero Titikaka, lovili bizóna, strieľali z luku, prechádzali horami,
púšťou a jaskyňou. Vrcholom večera bola veľká
hostina, opekačka a nočná hra na schovávačku
s hľadaním pokladu. Deti sa tešili z pokladu, ale
ešte niečo veľké ich čakalo. Mnohí z nich prvýkrát spali bez rodičov. Prespali v škôlke. Bola to
noc odvahy a prekonávania samého seba. Malí
indiáni to zvládli. Bez plaču a nárekov unavení
ľahli a pokojne spali až do nasledujúceho rána.
A pani učiteľky? Boli sme šťastné, že sa deťom
páčilo všetko, čo sme pripravili a že sme všetci
prežili v zdraví. Nasmiali sme sa na mnohých
vtipných situáciách a rozlúčili sa s našimi predškolákmi. O rok nás čakajú už iní indiáni, ktorí
budú rovnako výnimoční a úžasní. Ďakujeme
všetkým rodičom, učiteľom a kuchárkam, ktorí
prispeli a pomohli urobiť indiánsky deň výnimočným. -Za kolektív MŠ Mirka Mazúrová-
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Zápis detí do MŠ Jablonové

V dňoch 2. až 5. mája 2016 v čase od 13. do 16.°° hod. sa uskutočnil v budove Materskej školy
Jablonové zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017. Na tento školský rok bolo
podaných 27 „Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“. Z toho sú 3 deti,
ktoré k 31. augustu 2016 dosiahnu 5 rokov veku = predškolský vek; 3 deti, ktoré dosiahnu 4
roky; 13 detí, ktoré dosiahnu 3 roky a 8 detí, ktoré k tomuto dátumu dosiahnu 2 roky života.
Základnou podmienkou pri prijímaní do
materskej školy bol dosiahnutý vek – 3 roky
dieťaťa. Podmienky pri prijímaní do materskej školy, schválené pedagogickou radou
MŠ Jablonové, znejú nasledovne:
Pri vyššom počte detí sa prednostne prijímajú:
– prednostne deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku,
– deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
– deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky č. 308/2009 určuje riaditeľka MŠ
po prerokovaní na pedagogickej rade školy
ostatné podmienky prijímanie detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie
detí do materskej školy sa budú na základe
žiadostí zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto
podmienky:
a) deti zamestnaných rodičov,
b) d
 eti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
c) deti s trvalým bydliskom v obci.
Materská škola Jablonové má dve triedy, ktoré môže navštevovať 38 detí + navýšenie o 3
deti v každej triede, takže každoročne je v danom školskom roku v materskej škole 44 detí.
Prevádzka MŠ v školskom roku 2016/2017
sa začne v pondelok 5. septembra 2016.
-Kvetoslava Rusnáková-

Prvenstvo je naše!

Počuli ste v piatok 24. júna 2016 hlasné výkriky a potlesk, ktoré sa niesli z areálu nášho
športového ihriska? Neviete, čo to bolo? No predsa radostný prejav našich detí z výhry
vo Veselej olympiáde málotriedok (VOM), ktorá sa tento rok konala u nás v Jablonovom!

V toto horúce piatkové ráno sme privítali
135 súťažiacich žiakov zo šiestich málotriednych škôl zo Záhoria, aby zabojovali
o putovný pohár VOM.
Zúčastnené školy
ZŠ Jablonové

ZŠ Pernek

ZŠ Plavecké Podhradie

ZŠ Malé Leváre

ZŠ Plavecký Mikuláš

ZŠ Marianka

Umiestnenie
1.

Decká súťažili v šiestich športových
disciplínach – hod gumákom do „táček“, basketbal, florbal, preskoky cez švihadlo, skok
z miesta a zhyby.
Počet získaných bodov na jedného žiaka
36,06

2.

34,11

4.

31,27

6.

26,94

3.

5.

31,75

27,42

Ďakujem
Ďakujem za spoluprácu:
– Ďakujem rodičom detí a všetkým priaznivcom materskej školy za spoluprácu,
sponzorské dary a Váš voľný čas, ktorý ste ochotne venovali svojim deťom
v školskom roku 2015/16, čím ste
prispeli k bezproblémovému priebehu
akcií pripravovaných nielen pre deti,
ale i pre obec.
– Starostovi obce, zamestnancom OcÚ
Jablonové a obecnému zastupiteľstvu
za spoluprácu a starostlivosť o vnútorné i vonkajšie priestory materskej
školy.
Ešte raz srdečná vďaka všetkým, ktorí
nám ochotne pomáhajú skvalitniť nielen
výchovno-vzdelávací proces, ale i podmienky pobytu detí v materskej škole.
-Kvetoslava Rusnáková,
riaditeľka MŠ-

Po slávnostnom otvorení olympiády a zaspievaní hymny VOM sa žiaci pustili do plnenia úloh s plným nasadením. Pani učiteľky zo všetkých škôl poctivo zapisovali body
jednotlivým súťažiacim. Každá škola kontrolovala jednu disciplínu, aby sa zachovala objektivita dosiahnutých výsledkov. Slniečko
poriadne hrialo, súťažiaci sa potili, ale atmosféra bola perfektná.
Okolo obeda sa napätie stupňovalo – blížilo sa vyhodnotenie a vyhlasovanie víťazov.
Naše deti opäť, tak ako aj minulý rok, zabojovali natoľko, že prvé miesto patrilo práve im.
Tiež sa nám podarilo získať najviac prvých
miest za jednotlivých žiakov. Vyhodnocovali sa najlepší z každého ročníka – chlapec
i dievča. Najviac bodov spomedzi prvákov
získal Alan Gubric a Sofia Šarközyová, naj
tretiačkou sa stala Nina Brennerová a najlepšími v kategórií štvrtákov sa stali Izabela Zárecká a Kevin Vágai. Ďakujeme, decká!
Vďaka však patrí VŠETKÝM zúčastneným
žiakom, pretože k prvenstvu školy prispel
každý jeden bod každého jedného žiaka.
Decká, ste proste jedničky! Naše veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí nám pomohli či
už s občerstvením, prípravou, upratovaním,
organizáciou, nákupom, povzbudzovaním
alebo fotením (vďaka, pán Masopust, fotky
sú nádherné). V neposlednom rade obrovská poklona nášmu pánovi riaditeľovi za
bezchybnú organizáciu a zabezpečenie celej
akcie!
Držte nám palce znovu o rok!
-Za kolektív ZŠ Barbara Tesariková-
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Nové krúžky pre školákov
Základná škola v Jablonovom rozšíri od začiatku školského roku svoju krúžkovú činnosť. Dotazníkový prieskum realizovaný medzi rodičmi školákov ukázal, že najväčší
záujem je o pohybový krúžok a krúžok angličtiny a škola sa rozhodla tieto dva krúžky
od septembra otvoriť.
Pohybový krúžok sa bude konať dvakrát týždenne, jedna hodina týždenne bude striedavo venovaná loptovým a raketovým športom
a skákaniu cez švihadlo a druhá hodina sa
bude venovať všeobecnej pohybovej príprave s prvkami gymnastiky, ľahkej akrobacie,
parkouru a capoeiri – deti sa vďaka nej stanú
fyzicky zdatnejšími, silnejšími a mobilnejšími a získajú dobré základy potrebné pre rozvoj akéhokoľvek iného športu.
Loptové a raketové hry bude viesť riaditeľ
školy Pavol Škoda, skákanie cez švihadlo Ján
Unger, predseda Slovenskej rope-skippingovej
asociácie a na všeobecnú pohybovú prípravu
sa podarilo získať skvelého profesionálneho trénera Milana Benedikoviča z Bratislavy
(ktorého mohli jablonovské deti stretnúť aj na
tohoročnom Dennom letnom tábore!)
Krúžok angličtiny bude viesť Barbara
Tesariková a bude ladený ako doplnkový
program k hodinám angličtiny počas vyučovania.

Tréner krúžku pohybovej prípravy Milan Benedikovič

Krúžky sú vhodné pre deti vo veku od 6
do 10 rokov. Termíny a ceny krúžkov budú
spresnené v septembri. Rodičia, neváhajte
a prihláste svoje deti!

-ZŠ-

Začiatok
školského roka
Je august, prázdniny v plnom prúde, no treba myslieť na školu. Priznajte sa, žiaci, však
vám chýba? Treba si poznačiť do kalendára 5. september. Vtedy sa v našej jablonovskej škole uskutoční slávnostné zahájenie
školského roku 2016/2017. Stretneme sa
o ôsmej hodine. Školskú tašku nepotrebujete, ani desiatu, ale potrebujete prezuvky. Už
o deviatej sa vám školské povinnosti skončia
a vrátite sa s rodičmi domov. Podľa rozvrhu
sa začne vyučovať od utorka, 6. septembra.
Otvorí sa ranný aj poobedný školský klub,
pani kuchárky vám pripravia prvú desiatu
a chutný obed. Ďalšie informácie o novom
školskom roku môžete sledovať na našej
webovej stránke zajablonove.edu.sk.
V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin, z ktorých 5 dní pripadne na
sviatky, a ďalších 5 voľných dní sviatkov.
Užívajte si prázdniny, budeme mať 188
školských dní, aby ste nám o vašich zážitkoch mohli rozprávať. Tešíme sa na Vás.-PŠ-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Deň detí
Aj tento rok pod záštitou starostu obce pripravili poslanci, zamestnanci Obecného úradu,
škôl v spolupráci s Rodinným klubom a ostatnými združeniami v obci oslavu Medzinárodného dňa, ktorá sa konala 4. júna 2016 v športovom areáli.
Pre deti boli pripravené rôzne súťažné
disciplíny: streľba z luku a zo vzduchovky,
hod gumákom do fúrika, striekanie hasičskou hadicou na cieľ, kop loptou na bránu,
v ktorých si deti vyskúšali svoju šikovnosť.
Za splnenie disciplíny deti dostávali pečiatky
do kartičiek.
Po absolvovaní všetkých súťaží ich čakalo
občerstvenie – hot-dog, zmrzlina, palacinky,
džús a iné dobroty alebo si nechali namaľovať na tvár pekný motív. Ako obyčajne, veľmi
obľúbené boli veľké nafukovacie atrakcie.
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Organizátori konštatovali, že na akcii sa objavilo mnoho nových detských i dospelých

tvárí, zrejme nových Jabloňákov, ktorí sa
o našej akcii dozvedeli.
Veríme, že všetci, ktorí prišli, strávili veselé popoludnie plné hier a radosti z pohybu.
-Komisia kultúrnych
a sociálnych vecí OZ-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Sviatok Pomoravia 2016
V dňoch 18. – 19. júna 2016 sa konal jubilejný 20. ročník najväčšieho podujatia organizovaného obcou Sviatok Pomoravia. Bol spojený s 810. výročím prvej písomnej zmienky
o obci.
Slávnosti otvorili futbalové zápasy všetkých
našich družstiev, ktoré si zmerali sily s tímami Rohožníka, Devínskej Novej Vsi, Malaciek
a Vysokej pri Morave. Hlavným ťahákom sobotného večerného programu bol Peter Nagy
so skupinou Indigo, ktorý potešil všetky vekové kategórie. Hlavný program prebiehal
v nedeľu. Začal sa dopoludnia slávnostnou
sv. omšou v kostole s. Michala Archanjela.
Príhovorom starostu obce sa otvorila popoludňajšia časť. V úvode sa už tradične predstavili naše deti z materskej a základnej školy.
S novým pásmom vystúpil folklórny súbor
Jabúčko a svojím tanečným umením im kontrovali ich kamaráti z Tanečného súboru ZUŠ
J. Albrechta Bratislava, Detského folklórne-

ho súboru Ratolesť z Detvy, ale povedzme si
úprimne, naše deti sú naj, čo potvrdila aj novozaložená Jablonovská dievčenská tanečná

Rodinný klub v lete
Rodinný klub zorganizoval na konci júna Blší trh pred Obecným úradom Jablonové.
Splnili sme všetky podmienky správneho blšáku, pretože sa predávalo naozaj všeličo.
Od topánok, hračiek, kníh, kuchynských spotrebičov až po dospelácke oblečenie, keramiku a šperky od sympatickej skoro Jabloňáčky. Stánkov sme mali 5. Dá sa naozaj
kúpiť niečo minimálne používané za euro – dve? Dá, a to v Jablonovom na akciách
Rodinného klubu. Náš stánok daroval peniažky Základnej škole – síce len 10 eur, ale
niekde sa začínať musí, že?
Návštevnosť bola približne rovnaká ako
vždy. Priemerná až nízka. A tak sa v duchu
pýtam, čo vždy robia všetci tí ľudia v domoch v Jablonovom? Počujem veľa Jabloňákov a NovoJablonákov frflať, že sa tu
nič nedeje…
Asi budem veľmi kritická, keď sa opýtam: A čudujete sa?
My sa nevzdávame a dúfame, že vás
presvedčíme k väčšej účasti. V septembri
pre vás zorganizujeme bazárik oblečenia.
Presný termín bude vyhlásený v rozhlase
(nastavte si rozhlas cez sms alebo mail –
obecjablonove.sk), na facebookovej strán-

ke Rodinný klub Jablonové a na plagáte.
Naše heslo – daruj, vymeň, predaj stále platí. Kúpili ste si nové nohavice, ktoré ste nevrátili, ale nesedia vám dobre? Tak takých
sme našli aj vo veciach darujem. Niektoré
mali aj visačky… V mesiaci jún sme odviezli
aj 5 vriec oblečenia do Krízového centra
pre opustené ženy s deťmi v Handlovej.
Ďakujem týmto úplne každej dobrej duši...
a nesmiem zabudnúť na tých, čo nezahadzujú vázy do smetiaka a nechajú ich vedľa.
Veľká vďaka – váza bude u nás v darujem
a určite ešte niekoho poteší.
-Za Rodinný klub Martina Masopustová-

skupina. Veľký úspech zaznamenala energická česká hudobná skupina Maxim Turbulenc.
Sviatky Pomoravia sprevádzali rôzne akcie,
na ktoré sme boli zvyknutí z minulých rokov –
výstava drobnochovateľov, ďalšie dobové fotografie, ktoré pribudli do našej jablonovskej
zbierky, pre deti zábavné atrakcie. Novinkou
boli – prednáška a názorné ukážky pre pestovateľov Prof. Ing. Ivana Hričovského, PhD,
predaj pamätných magnetiek s vyobrazením Jablonového, ktoré dala vyhotoviť obec
pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. V prípade záujmu si môžete
magnetky kúpiť na Obecnom úrade.
Na slávnostiach vládla príjemná atmosféra,
dobrá nálada a prialo aj počasie. Poďakovanie
za ich organizáciu patrí starostovi obce, členom komisie kultúry a sociálnych vecí, poslancom, zamestnancom obecného úradu, škôl,
denného centra, moderátorovi, hasičom, chovateľom, členom miestneho poľovného združenia, športovému klubu, obvodnej zdravotnej
sestre, reštaurácii „u Melónka“, fy Štefana Masaroviča, fy Alma-Press-Hittman a ostatným.
Vďaka patrí aj Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu. Zároveň sa chceme srdečne poďakovať návštevníkom podujatia za vysokú účasť a pevne veríme, že sme ich
potešili a z akcie si odniesli dobré dojmy.
-Komisia kultúrnych
a sociálnych vecí OZ-
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Jabloňácky tábor
alebo deti v pohybe
Obecné ihrisko vyzdobené atraktívnymi maľbami či kolážami z džungľového sveta, žinenkami a lanami – lianami, plné detí i našich hostí – veľkých kamarátov, ktorí nám
pomohli spestriť tohoročný tábor.

Život je džungľa ty musíš prežiť
Či prší, je teplo alebo sneží
Nestrácaj čas lebo čas beží
Tak hýb sa nech si stále svieži
(text: raper Azurit)

Aj takto môže vyzerať aktívna spolupráca
miestneho Obecného úradu a partie dobrovoľníkov z radu rodičov a komunity Deti
v pohybe, ktorí už šiesty rok venujú miestnym deťom týždeň zo svojej dovolenky a pripravujú pre deti tematický tábor.
Téma Mauglího z Knihy džungle nás inšpirovala, aby sme vzbudili v deťoch záujem
budovať v sebe pocit komunity a spolupatričnosti s táborovým heslom z našej hymny:
Silou vlka je svorka
Silou svorky je vlk,
Ak chceš prežiť, dodržuj ho,
inak umrieš ako tĺk!

Na tábore sme si vytvorili svoj džungľový
svet, táborovú hymnu, rapovali s raperom
Azuritom, cvičili pod dohľadom trénerov
free run, školy pohybu (Tribe), cirkusovej
školy Cirkus-ku, tvorili s hlinou, hrali sa spoločné hry s Milanom zo školy Fantázia pri
balalajke, boli sme v kine na Knihu džungle
a na záver pripravili deti vystúpenie pre rodičov. Program prispôsobujeme téme, i keď
občas sa „naruší“ bláznivou neplánovanou
zábavou, naháňačkou a oblievaním sa, ktorú
deti milujú. Tento rok sa práca s hlinou zmenila na bahenné súboje a kúpele.
A takto sa my vedúci – dospeláci, mladí
tréneri a obec snažíme inšpirovať deti, aby
udržovali „ducha“ svorky v rámci obce a časom prevzali táborovú štafetu. Ďakujeme vám
decká – panteri, vlci, medvede i opice, boli ste
úžasné! Ďakujem všetkým, ktorí boli s nami
i tým, ktorí nám pomáhajú a tešíme sa o rok!
-Dana Trgiňová-

Foto: Dano Veselský a Kaja Rybianska
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Už 10 rokov tvoríme
spoločný príbeh
Štvrtok 16. júna 2016 boli otvorené dvere Seniorville v Jablonovom pri Bratislave všetkým ľuďom, ktorí tvorili príbeh Seniorville počas uplynulých desiatich rokov, a takisto
tým, ktorí sa chceli prísť pozrieť a osláviť spolu s nami 10. výročie vzniku Domova pre
seniorov, kde by ste radi žili aj vy.
10 rokov je naozaj dlhý čas, za ktorý sa nazbiera mnoho ľudí, ktorým patrí vďaka: „Projekt Seniorville je nie o desiatkach, ale o stovkách ľuďoch, ktorí prispievajú k tomu, aby
tento domov seniorov, bol domovom plným
lásky“, hovorí riaditeľka zariadenia Ing. Denisa Morgensternová, ktorá uvítala vyše 200
hostí, klientov spolu s ich rodinami, obchodných partnerov, priateľov, podporovateľov,
zamestnancov. Osobne privítala i starostu
obce Jablonové Ing. Ondreja Uhliarika spolu
s kolegami a kolegyňami z obecného zastupiteľstva, vedúcu Klubu dôchodcov, riaditeľa
školy a riaditeľku škôlky spolu s učiteľmi,
klientov z Jablonového, ktorí chodia k nám
v rámci denného stacionára na obedy a aktivity, a mnohých ďalších z obce a blízkeho
okolia, ktorí nás prišli pozrieť a osláviť spolu
s nami 10. jubileum.
Významným 10. jubileom fungovania Seniorville, v malebnej dedinke na úpätí Malých
Karpát v Jablonovom, sme si uctili a poďakovali sa za prácu všetkým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom a nejakým dielom prispeli
k tomu, že vznikol a budoval sa láskyplný domov pre seniorov – Seniorville. „Som hrdá, že
vytvárame skutočný domov. Domov, ktorý má
srdce, lebo tam, kde je naše srdce, tam je domov“, dodáva riaditeľka zariadenia.

Návštevníci si užili skvelé jedlo a atmosféru,
o ktorú sa postarali majstri Slovenska v dogdancingu, slečna Monika Krajčírová a jej psík
Rosi, zaspieval nám folklórny súbor Bystričan,
koncertom starej hudby nás previedla sólistka Petra Noskaiová a fantastický večer sme
ukončili žánrom pre všetkých so skupinou

Beatlemánia. Oslava podobného významu sa
nezaobíde bez poriadnej torty, a tá naša naozaj bola. Vyše 200 porcií sladkého potešenia.
Naši seniori – vyše 60 obyvateľov zariadenia – boli dojatí a mnohí dodnes spomínajú,
že sa konala veľká sláva. Zanechalo to hlbokú stopu v ich srdciach.
A ako to už na oslavách býva zvykom,
predstavitelia a obyvatelia Seniorville prijali
množstvo gratulácií, darčekov a prianí do budúcnosti. Starosta obce Jablonové Ing. Ondrej
Uhliarik sa zveril: „Seniorville vnímam najmä
cez ich klientov, ktorých stretávam v dedine.
Cez ich oči, z ktorých sála láska a potreba byť
pochopený, cez ich tváre, ktorých každá vráska hovorí životný príbeh. Cez ich postavy často
zhrbené. Nečudujem sa. Toľko ťarchy, koľko
museli niesť tie plecia, toľko problémov, starostí sa musí niekde odzrkadliť. Je to však sladká
poklona prírode, poklona Bohu ako vďaka za
všetko, čo človek mohol prežiť.”

Vdp. Milan Naď, správca farnosti, pozná
mnohých klientov Seniorville a Alzheimer
Home Avalon osobne: „Želám Vám, aby ste
tu zažívali svoj domov, aby vám pán Boh dal
ešte mnoho krásnych dní, aby Boh vám dal
zdravie, to svoje požehnanie, to, čo len on vie
prichystať a dať do duše. Svoj pokoj.“
Riaditeľ Harmónie života, n. o. Ing. Martin Hantabál, ktorý prevádzkuje Seniorville
a Alzheimer Home Avalon, a ktorý v tento
významný deň hral spolu so svojimi synmi
v kapele Beatlemania, povedal: „Dnes sa hovorí o tom, že pridávať roky k životu je možné
vďaka pokroku v medicíne, pokroku v životnej
úrovni a podobne. Ale pre nás nie je dôležité

iba pridávať roky k životu, ale aj život k tým
rokom. A to je naše hlavné krédo.“
Už desať rokov poskytujeme klientom kvalitnú a najmä komplexnú zdravotnú, sociálnu,
ošetrovateľskú, rehabilitačnú a terapeutickú
starostlivosť, pretože len tak vieme ľuďom
s rôznymi zdravotnými problémami, alebo
ľuďom s Alzheimerovou chorobou skutočne
pomôcť a zvýšiť ich kvalitu života. Každý deň
majú klienti zabezpečený program plný aktivít, vytvárame im motivačné prostredie, ktoré
ich posúva vpred. Vieme, čo klienti potrebujú,
a vieme, ako im pomôcť. Rodiny sú pre nás
partnerom. Sme tu pre ľudí, ktorí nás potrebujú, je to naše poslanie. Snažíme sa im vytvoriť
skutočný domov, plný lásky a empatie. „Každodenná práca zamestnancov je neuveriteľne
ťažká – či už je to práca ľudí zdravotného, sociálneho alebo technicko-hospodárskeho úseku.
Patrí im naša obrovská vďaka“, dodáva riaditeľka zariadenia Ing. Denisa Morgensternová.

V Seniorville v súčasnosti rozbiehame
inovatívne projekty, akými sú Alzheimer
Kaviareň Avalon pre širokú verejnosť a snoezelen terapeutickú miestnosť pre seniorov
a pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Aktívne využívame canisterapiu, muzikoterapiu,
ergoterapiu, petterapiu, validačnú terapiu
a mnohé ďalšie.
Máme mnohé ciele a vízie v oblasti rozširovania a skvalitňovania poskytovaných sluPokračovanie na str. 10
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Zájazd seniorov
Už tradične naši seniori v mesiaci jún absolvujú jednodňový zájazd, ktorý im zorganizuje
Obec Jablonové. Tento rok bola našou cieľovou stanicou metropola Maďarska Budapešť.

Pokračovanie zo str. 9
žieb. Veríme, že ďalšie roky naplnené prácou
a láskou k tým, ktorí nás potrebujú, budú
plodné a prinesú radosť a spokojnosť našim
klientom a ich rodinám.

Časť účastníkov pred Pamätníkom milénia

Všetky tieto ciele by sa nám však nedarilo
napĺňať a realizovať bez podpory obce Jablonové a inštitúciám v nej zriadené ako i samotným obyvateľom obce. Ďakujeme pánovi

Už ráno o 6.00 hod. sme vyrážali s cestovnou kanceláriou DAKA Šamorín. Na odpočívadle pred Budapešťou nám dobre padlo
občerstvenie v podobe koláčika a chutnej
kávičky, ktorú pre nás ráno pred odchodom
do termosiek pripravila členka výboru Oľga
Uhliariková s manželom. Po príchode do Budapešti sme navšívili Hradný vrch s Rybárskou baštou, Chrámom kráľa Mateja a sochou
Svätého Štefana. Pokochali sme sa výhľadom
na mesto a pozreli sme si fontánu so sochou
Mateja Korvína. Počas autobusovej prehliadky mesta nám sprievodca pán Šperka podrobne a pútavo porozprával o pamiatkach,
okolo ktorých sme prechádzali – Parlament,
Reťazový most, Kráľovský palác a iné. Ďalšou
našou zastávkou bolo obchodné centrum
Campona, kde sme mali zabezpečený obed.
Jedlo i pitie si každý účastník vybral podľa
svojej chuti. Po obede sme si pozreli najväčšie
stredoeurópske morské akvárium Tropicarium Oceanium, v ktorom nás najviac zaujalo

žraločie akvárium s 11 m dlhým tunelom. Bol
to úžasný zážitok, keď pri prechode cez tento
tunel plávajú žraloky a ryby nad hlavami a po
oboch bokoch návštevníkov. Našu pozornosť
však zaujal i prales s tropickou búrkou, jaštery, hady, aligátory, malé tzv. hodvábne opičky,
exotické vtáctvo, množstvo druhov rýb, žaby
a rôzne chrobáky. Proste bolo čo obdivovať.
Pred odchodom na spiatočnú cestu sme sa
ešte zastavili na Námestí hrdinov s Pamätníkom milénia, pripomínajúcim príchod Maďarov do Karpatskej kotliny.
Zájazd bol určite obohatením a spestrením života pre 48 seniorov, členov JDS Jablonové, ktorí sa na ňom zúčastnili. Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu za úhradu
výdavkov za dopravu a za vstupné do akvária z rozpočtu obce. Obed bol hradený z prostriedkov ZO JDS, ktoré sme získali predajom
občerstvenia na krajských športových hrách.
Naši seniori určite zažili jeden pekný a nezabudnuteľný deň.
-Emília Prokopová-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Cukinovo-paradajková pochúťka
Na prípravu rýchlej letnej cukinovo-paradajkovej večere či pohostenia pre nečakanú
návštevu potrebujeme: cukiny, paradajky,
syr napríklad ovčí alebo cheddar, výraznú
zmes korenia, napr. provensálske alebo arménske – adžika, olivový olej. Cukinu a paradajky nakrájame na kolieska, posypeme
syrom, ochutíme korením, pokvapkáme
olivovým olejom a dáme do rúry zapiecť
na cca 10 – 15 min. na 200 stupňov. Dospe-
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lákom ponúkneme k občerstveniu pohár
vína. Dobrú chuť!

-Dana Trgiňová-

starostovi Uhliarikovi a zamestnancom Obecného úradu za skvelú spoluprácu, vedeniu
školy a škôlky v Jablonovom za krásnu spoluprácu a vzťah medzi deťmi a seniormi, vedúcej
Klubu Dôchodcov za aktívny prístup k našim
seniorom, členom zastupiteľstva obce, majiteľovi reštaurácie U Melónka a mnohým občanom obce Jablonové, ktorí nás podporujú
a držia nám palce.
Sme radi, že sme súčasťou komunity v Jablonovom. Ďakujeme.
-Kolektív Seniorville-

ŠPORT

BEACH VOLEJBAL
– JABLONOVÉ OPEN 2016
V horúcu júlovú sobotu 30. júla 2016 Obecný úrad Jablonové usporiadal 5. ročník beach
volejbalového turnaja Jablonové open 2016.

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Darovanie
prebytkov úrody
Ak sa vám v záhrade urodilo priveľa ovocia alebo zeleniny a nemôžete, nechcete
alebo nevládzete ju pozbierať a spracovať, môžete ju darovať. Stačí kontaktovať
Obecný úrad telefonicky alebo osobne
a požiadať ho, aby vyhlásil v obecnom
rozhlase váš oznam o darovaní úrody. Záujemcovia si môžu prísť nazbierať úrodu
k vám alebo ju nazbierate vy. Vaše kontaktné údaje sa vyhlasovať nebudú. Záujemcovia, ktorí zareagujú na vašu ponuku,
ich dostanú od pracovníčok úradu. Poplatok sa za takéto vyhlasovanie nevyberá,
keďže ide o nezištnú pomoc.

Účastníci Jablonové open 2016

Zúčastnilo sa na ňom 5 tímov, pravidlom bolo,
aby v každom trojčlennom zoskupení bola
aspoň jedna žena. Vlaňajší víťazi obhájiť neprišli, ale herná úroveň turnaja tým neutrpela. Naopak, oproti minulému ročníku úroveň
narástla, na hráčoch bolo vidieť, že intenzívne využívajú pieskovú plochu v športovom
areáli. Tímy odohrali turnaj systémom každý

s každým, čím sa jasne určil víťaz a neboli pochybnosti o silnejšej či slabšej skupine. Hral sa
veľmi kultivovaný volejbal na vysokej úrovni.
Všetky tímy dostali na záver ocenenie za snahu a výsledky. Prvé tri tímy dostali medaily
a rodinné športové ceny, štvrtý tím v poradí
získal novú volejbalovú loptu a piaty tím získal sadu vín od Vinárstva Klamo.
-OU-

Výsledky Jablonové open 2016:
1. Miesto: Tím Rybičky 2016: Martin Rybár, A. Ondrisková, P. Janák
2. Miesto: Tím AP+: M. Prejsa, L. Kučerová, J. Antal
3. miesto: Tím Rybičky 2: Miroslav Rybár, A. Bilkovičová, S. Bilkovič
4. miesto: Tím JAMA: A. Nevorál, M. Prokopová, V. Kondrk
5. miesto: Tím Čírovci: M. Prokop, M. Bilačičová, Z. Guman

Podeliť sa o úrodu môžete aj individuálne, napr. si pred dom vyložíte stolček s uhorkami, tekvicami, hroznom
a s nápisom Darujem alebo Ponúknite
sa. Nespotrebovaná úroda vám zbytočne
nebude hniť v záhrade, pod kríkmi, stromami alebo v komposte a môžete sa tak
podeliť s niekým, kto by vaše prebytky
rád zužitkoval.
-J. Roguľová, Komisia Kultúrnych
a sociálnych vecí OZ-

Otvára sa futbalová predprípravka

Futbalový klub Jablonové
otvára od septembra 2016
tréningy Futbalovej predprípravky pre deti vo veku od 5 do
8 rokov. Tréningy sa budú konať od septembra počas celého školského roka dvakrát týždenne na futbalovom ihrisku.
Klubu sa podarilo získať kvalitného
mladého trénera Tomáša Masaroviča, ktorý má s trénovaním detí skúsenosti a v sú-

časnosti je študentom FTVŠ UK v Bratislave.
Viac informácií o konaní tréningov sa dozviete na prvom stretnutí.
TERMÍN PRVÉHO TRÉNINGU:
Utorok 6. septembra 2016 o 17:00 na futbalovom ihrisku.

CENA: Mesačný členský poplatok 20 eur.
-FK-
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Tvrdá skúška pre karatistov
V piatok 24. júna 2016 podstúpili karatisti z Karate klubu ZOKU skúšky technickej vyspelosti (páskovanie), ktoré preverilo ich technickú, fyzickú, ale aj duševnú zdatnosť. To, čo
sa za 10 mesiacov naučili, museli ukázať skúšobným komisárom a dlhoročným reprezentantom SR – Mgr. Kristíne Mackovej, PhD. (4. DAN), Mgr. Jurajovi Gažovi, PhD. (2. DAN)
a samozrejme aj svojim trénerom – manželom Kotekovým (obidvaja 3. DAN). Skúšky
prebehli verejne v školskom areáli ZŠ Lozorno a cvičilo sa na tatami pod holým nebom.
Páskujúce deti tak mohli podporiť aj ich príbuzní a priatelia. Všetkým bojovníkom sa
podarilo spáskovať (získať nové farby opaskov) a na záver ich ešte čakalo aj oceňovanie
pre najlepších za tvrdú prácu a bojovnosť počas celého šk. roka 2015/16, ale i chutné
ocenenie pre všetkých v podobe fantastickej klubovej torty.
V školskom roku 2015/16 sa karatistom
z Karate klubu (KK) ZOKU podarilo, aj napriek tomu, že začali trénovať iba v septembri 2015, získať až 37 medailí (z toho 15
zlatých, 17 strieborných a 5 bronzových) z 5
súťaží, na ktorých sa zúčastnili. Najcennejší
kov sa podarilo vybojovať Šimonovi Drahošovi na Majstrovstvách Slovenska v Poprade
v kategórii „karate-agility“, kde Šimon vyhral
svoju kategóriu a odniesol si tak zo súťaže
titul Majstra Slovenska! Dominik Kotek vybojoval v kategórii 6 – 7-ročných chlapcov
do 22 kg (kumite-športový zápas) titul Majstra Bratislavy a na Majstrovstvách Slovenska, ktoré boli v máji v Poprade skončil na
6. mieste. Katka Majdlenová v kategórii 8 –
9-ročné dievčatá (kata-pokročilé) obsadila
na Majstrovstvách SR nepopulárne 4. miesto.
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Počas šk. roka 2015/16 tréneri KK ZOKU
odviedli 109 tréningov, ktoré prebiehali
v telocvični ZŠ Lozorno 3x do týždňa. Každý mesiac boli volení NAJ karatisti mesiaca,
ktorí získali za svoju snahu drobné prekvapenie. Členom KK ZOKU sa tiež podarilo

v marci 2016 zorganizovať súťaž pre celý
Bratislavský kraj v Kultúrnom dome Jablonové. V apríli 2016 si mohli rodičia spolu
s deťmi zašportovať na „Dni ZOKU rodiny“.
Začiatkom augusta nás ešte čaká spoločné
sústredenie s ŠŠK Bratislava a 1. KC Pezinok
v Moštenici pri Banskej Bystrici, kde budú
mať možnosť si deti nielen zacvičiť, ale aj
spoznať nových kamarátov.
Veríme, že pre všetkých členov a priateľov
klubu to bol krásny a nezabudnuteľný rok.
V septembri sa tešíme na „starých“, ale aj
nových členov, ktorých radi privítame do našej karate-rodiny (ZOKU = po japonsky „rodina“). Touto cestou sa chceme poďakovať
starostovi obce Jablonové – Ing. Ondrejovi
Uhliarikovi za pomoc a podporu.
Viac informácií o akciách a blížiacom sa
nábore nových členov na FB: Karate klub
ZOKU. 
-tréneri-

