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Moja babka a ja
Žijú medzi nami. Mladí ľudia, ktorých poznáme osobne alebo len z videnia, sú šikovní a tvoriví. Jednou z takýchto Jabloňáčiek je Lucia Kostková. Jej maturitný projekt sa
premietol do výstavy fotografií, ktorú si možno pozrieť v podchode na Trnavskom mýte
v Bratislave. Výstava oslovila verejnosť a zaujala mnohých ľudí najmä silným príbehom,
lebo k jej vypracovaniu ju viedla bolestivá strata milovanej osoby, jej starej mamy. V našich novinách vám predstavujeme kreatívnu, vnímavú a mimoriadne podnetnú mladú
ženú s veľkými plánmi a sľubnou budúcnosťou.
na mne. Hľadala som, skúšala som presvedčiť svoju myseľ, že sa onedlho vráti, alebo
som sa utápala v smútku. Nakoniec som sa
nasťahovala do jej domu. Jej prítomnosť,
ktorú som tam cítila, mi pomáhala zmierniť smútok. Po pár mesiacoch nadišiel čas
prebrať babkine staré veci. Pri ich triedení
sme objavili množstvo starých dokumentov,
fotiek a hlavne 42 listov od dedka. Ich čítanie
mi zobralo veľa síl, ale na oplátku mi to dalo
to, čo som potrebovala najviac – spôsob, ako
vyrovnať sa s jej smrťou. Dedko písal babke
listy a ja som sa rozhodla vytvoriť pre ňu fotografie.

Lucia Kostková

• O čom bola vaša maturitná práca?
Moja maturitná práca a výstava Linea recta (Pokrvné príbuzenstvo) boli výpoveďou
o láske k blízkemu človeku a o vyrovnávaní
sa s jeho smrťou, o hľadaní vzájomných súvislostí a prepojení našich životov, o rodinných väzbách. Práce som koncipovala tak, že
každá fotografia na jednej strane zachytávala babkin život a na druhej fotografii bola tá
istá situácia, len v mojom prevedení.

• Ako ste prišli na tento nápad?
Najprv som chcela spraviť úplne niečo iné.
Chcela som, aby moja záverečná práca bola
o tom, ako zvládnuť úzkosti dospievania,
dosť so mnou trieskala puberta. Chcela som
spraviť video o tom, ako sa cíti mladý človek.
Bohužiaľ, v decembri mi zomrela babka. Bola
pre mňa všetko na svete a veľmi mi chýba.
Spomínam si, že keď zomrel dedko, babka
čítavala jeho listy z vojny. Bol to jej spôsob,
ako sa s jeho stratou vyrovnať. Teraz bol rad

• Ako ste sa dostali k štúdiu fotografie?
Rozhodovala som sa medzi troma umeleckými školami v Bratislave. Medzi fotografiou,
maľbou a kostýmovou tvorbou. V jeden deň
však boli talentové skúšky na všetkých troch.
Nakoniec som sa rozhodla pre Súkromnú
strednú umeleckú školu dizajnu v Bratislave, odbor fotografický dizajn. Aj keď rodičia
boli proti, vedela som, že potrebujem niečo
kreatívne, kde sa môžem vybúriť. Po pár mesiacoch sa aj oni zmierili s tým, že zo mňa ani
právnička ani policajtka nebude. Na Vianoce som dostala poloprofesionálny fotoaparát nikon d7000 a v podstate toto rozhodlo
o všetkom. Začala som sa venovať fotografii,
nezanedbávala som ani kresbu a tak isto sa

Listy

Lucia s rodinou

doteraz venujem aj štylistike oblečenia, najviac pánskej móde.

• Na čo sa ako fotografka zameriavate?
Nemám nič konkrétne v hľadáčiku. Robila
som ilustrácie k básňam, dokumentárnu
knihu o tetovacom štúdiu, kalendár, svadobné fotografie, fotila som architektúru,
portréty v ateliéri, aj módu. Mám skúsenosti
s luminografiou, teda s maľbou svetlom, veľa
z toho som robila pre školu, s autoportrétmi,
ktoré boli súčasťou mojej výstavy. Robila
som vlastné pohľadnice či plagáty. Zaujímavou skúsenosťou bola práca v tmavej komore. Rovnako ma bavilo štúdium dejín umenia
a dejín fotografie.

• Čo plánujete do budúcna?
Budem sa venovať štúdiu, momentálne som
prijatá na dve vysoké školy. Umenie bude pre
mňa skôr koníčkom. Nehodlám túto svoju
stránku len tak zahodiť. Rozbieham výrobu
vlastnej prírodnej kozmetiky, chcela by som
vytvoriť vlastnú kolekciu pánskeho oblečenia a pod. Veľa toho mám v pláne, tak uvidíme, čo z toho vyjde.
• Nejakú dobu ste žili v zahraničí? Čo vám
to dalo?
Áno, žila som v Holandsku v mestečku Velp
rok a pár mesiacov. Vždy ma lákalo zahraničie, túžila som spoznávať novú kultúru
Pokračovanie na str. 4
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Uznesenie zo 17. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 12. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 286/06/17 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 288/06/17 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, PaedDr. Mariána
Tótha Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 289/06/17 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Marián
Kimlička
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 290/06/17 – znenie zápisnice
zo 16. zasadnutia OZ dňa 24. 4. 2017
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 291/06/17 – čerpanie rezervného fondu na:
– doplatok ÚP – 770,00 EUR
– kamerový systém na cintoríne –
1.000,00 EUR
– miestna komunikácia – 3.220,00 EUR
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 292/06/17 – 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2017
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 295/06/17 – zámer odpredať
priamym predajom časť obecného pozemku
– parc. č. 600/205 o výmere 401,61 m2, za
cenu 50,00 EUR/m2 na vybudovanie prístupovej komunikácie a parkoviska (k pozemku
susediacemu parc. č. 1201/44)
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 294/06/17 – interpelácie
poslancov
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 296/06/17 – informáciu starostu obce o projektoch:
– požiarna zbrojnica
– protipovodňové opatrenia
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Kam s použitým olejom
z vysmážania?

Ak si lámete hlavu s tým, kam so zvyškami použitého oleja, rozhodne ich nevylievajte do
výlevky a ani ich nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. V prípade, že chcete
prispieť k ochrane životného prostredia, ideálnym riešením je priniesť zvyšky oleja do
pristavených 120 l – hnedých nádob označených nálepkou pri Kultúrnom dome.
Zberajú sa všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a iné),
ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní
na panvici alebo vo fritéze, poprípade oleje,
ktoré slúžia ako nálev potravín (sušené paradajky, ryby, syry a pod.).
Vychladnutý použitý rastlinný olej alebo tuk zbavený hrubých nečistôt, ktorý nesmie obsahovať vodu, víno, kečup a zvyšky
jedál, nalejte do plastových PET fliaš, ktoré
zatvoríte a uložíte do pristavenej zbernej
nádoby.
Prečo odovzdávať použitý olej alebo tuk:
1. Pri vylievaní použitého kuchynského

oleja do výlevky sa znečisťuje odpadové
potrubie, kde sa vytvárajú nánosy hustej
hmoty, ktorá zužuje priemer potrubia. Tým
poklesne prietoková kapacita kanalizačného
potrubia a v konečnom dôsledku sa odpadové potrubie upchá a náklady na prečistenie
sú vysoké.
2. Olejový odpad má nepriaznivý dopad
na čistenie odpadových vôd, kde vytvára
nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu
schopnosť mikroorganizmov v aktivačných
nádržiach – čističkách, kde 1 liter oleja, tuku
znečistí niekoľko tisíc litrov vody.
-OcU-

Zberné kontajnery na textil, oblečenie, obuv,
hračky sú umiestnené na priestranstve pri
Kultúrnom dome. Použitý textil, odevy, obuv,
tašky, hračky a doplnky sa vkladajú do zber-

nej nádoby zabalené, suché a čisté. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne 1 krát za dva týždne.
-OcU-

Zberné kontajnery
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Uznesenie č. 297/06/17 – informáciu starostu obce o zápise detí do materskej školy
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 298/06/17 – správu komisie
kultúry a sociálnych vecí o príprave 21. roč.
SP
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 299/06/17 – informáciu
prednesenú členmi DHZ Jablonové.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
C) Určuje
Uznesenie č. 287/06/17 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú

D) Konštatuje
Uznesenie č. 293/06/17 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ č.
52/03/15, č. 103/09/15, č. 146/02/16, č.
203/09/16, č. 206/09/16, č. 222/11/16,
č. 246/12/16 nie sú splnené a zostávajú v platnosti a uznesenia č. 104/06/07, č.
305/10/08, č. 306/10/08, č. 307/10/08, č.
480/10/09, č. 481/10/09, č. 485/10/09 sú
dlhodobého charakteru.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková
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So Ne

25. august
31. august (štvrtok)
2. september:
14. september (štvrtok):
22. september:
29. september:

September:
7. október:
13. október:
20. október:
27. október:
Október:

KALENDÁR
Zber plastov
Zber skla
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Hodová zábava

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber plastov
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla
Beseda pre deti o chove zvierat vo Farskej záhrade
Jablkové hodovanie

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber plastov
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla
Šarkaniáda

Čo sa stavia?

V našej obci sú vo výstavbe dve budovy, ktoré budú slúžiť na zlepšenie občianskej vybavenosti a skvalitnenie života. Opýtali sme sa, čo nové sa stavia, na čo to bude slúžiť a kedy
sa to sprevádzkuje.

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Letná fotosúťaž
Kultúrna komisia OZ aj v tomto roku
vyhlasuje letnú súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu z leta a o lete. Súťažíme v dvoch kategóriách.
1. fotky, ktorých autormi sú deti a mládež (do 18 rokov)
2. fotky, ktoré urobili dospelí.
Fotky s uvedením autora a kategórie
posielajte do 24. septembra 2017 na
adresu členov komisie: rusnakova@
inmail.sk alebo jarogul@centrum.sk.
Najzaujímavejšie fotky získajú cenu.
Vyhodnotenie prinesieme v našich novinách č. 9 – 10.
-Kultúrna komisia OZvyhrala odbornosť a hlavne dlhoročné skúsenosti. Na Dipl. Ing. Arch. Juliána Hauskrechta
som dostala kontakt, za ktorý veľmi pekne ďakujem, lebo skĺbiť požiadavky vyhlášky MZSR
o správnej lekárenskej praxi s mojimi požiadavkami bravúrne zvládol. V budove bude pripravená časť aj pre ortopedickú ambulanciu,
kedy a či bude prevádzkovaná, bude záležať
na zazmluvnení so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Predpokladaný termín dokončenia
stavby je v máji 2018.“

Fitness, ubytovanie, obchod

Vizualizácia lekárne

Lekáreň Jablonka
Pri potravinách smerom na Pernek sa stavia
lekáreň, o ktorej nám viac povedala Zlatka Balážová: „Prvotným zámerom bolo vybudovať
Výdajňu zdravotníckych pomôcok, avšak po
konzultácii s odborníkmi so Štátneho ústavu
pre kontrolu liečiv a požiadavkami trhu, keď-

Vizualizácia polyfunkčného objektu

že v každej dedine na okolí, okrem Perneka, je
prevádzka lekárne, som sa rozhodla pre „Lekáreň so zdravotníckymi pomôckami“. Čo je síce
z legislatívneho hľadiska náročnejšie, či už na
sortimentné, priestorové a personálne vybavenie. Na vytvorenie individuálneho projektu
som oslovila niekoľko architektov, pri výbere

O stavbe firmy Andrea Dirman s r. o., ktorá
rastie vedľa Kultúrneho domu a pri Reštaurácii u Melónka, nám povedala viac Janka
Baníková.
„Tešiť sa rozhodne je na čo. Staviame polyfunkčný objekt, ktorý bude citlivo zakomponovaný do okolia. Ide o nízkopodlažnú budovu
v tvare „U“, s presahujúcou strechou, popod ktorú sa vytvorí prechod okolo celej budovy, čo je
veľmi príjemným prvkom stavby. S prácou nášho architekta sme veľmi spokojní. O realizáciu
stavby sa stará Štefan Masarovič z Jablonového. Objekt sa bude skladať z 3 častí, ktoré vytvoria malé átrium. Dominantná časť bude fitness
centrum, ktoré je plánované pre ženy, pričom
átrium môže byť využité na hru pre deti, kým si
mamičky zacvičia. V prednej časti bude priestor
pre malý obchodík, ktorý bude po ukončení
stavby ponúknutý do prenájmu (pravdepodobne aj prostredníctvom vašich novín). Takže ak
má niekto dobrý nápad a chuť podnikať, radi
sa dohodneme. No a poslednú časť bude tvoriť
ubytovací priestor, ktorý bude pozostávať zo
4 izieb. Veríme, že naša stavba bude prínosom
pre obec a spokojnosť bude na oboch stranách.
Termín dokončenia zatiaľ nie je stanovený.“
-RED-
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JABLONOVSKÉ OKIENKO
Pokračovanie zo str. 1
a ľudí, zažiť iný život, žiť bez toho, aby som
vedela, čo ma tam čaká. Bola to pre mňa
úžasná skúsenosť. Odišla som, keď som
mala 18 rokov. Keď som sa vrátila, dopredu
ma hnala potreba dokončiť si strednú školu,
lebo pred odchodom som prerušila štúdium.
Mojím pohonom bol aj priateľ, ktorý mi
ustavične naznačoval, že je ma škoda, a treba doštudovať a zmaturovať. Tak som doštu-

dovala a zmaturovala. Myslím, že som tam
dosť dospela, zmenila sa, hlavne veľa vecí
som si uvedomila a začala som žiť iný život.
Prostredníctvom telefonátov a skypu sa nám
s mojimi rodičmi podarilo vybudovať harmonický vzťah, taký, aký potrebujeme. Mám
naozaj úžasných rodičov. Moje životné skúsenosti a cesty ma priviedli k poznaniu, že si
treba vážiť ľudí, ktorých milujeme. Nebudú
tu večne a nikdy nevieme, kedy to bude po-

sledný deň. Toto posolstvo som chcela vyslať
aj svojou výstavou.
Za rozhovor ďakuje Miroslava Mazúrová.
Reportáže a fotografie z výstavy si môžete
pozrieť na stránkach:
http://hentak.sk/
http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/
http://www.kamdomesta.sk/bratislava

Gratulácia Márii Kukučíkovej
k 99. narodeninám
Do redakcie Jablonovských novín nám napísal pán Rudolf Kukučík a predstavil nám svoju
mamu pani Máriu Kukučíkovú, rodenú Dávidovú, ktorá je, ak nie najstaršou, tak určite
jednou z najstarších rodákov z Jablonového. Narodila sa 3. augusta 1918 a prednedávnom
oslávila 99. narodeniny. Pán Kukučík nám priblížil jej životný príbeh. Hoci sa z našej obce
odsťahovala v mladom veku, vždy bola s Jablonovým spojená a cítila sa ako Jabloňáčka.
Mária Kukučíková, za slobodna Dávidová je
dcérou Jozefa Dávida a Terézie, rodenej Gašparových. Ich dom sa nachádzal oproti bývalej reštaurácie u Brestiča. Detstvo prežila so
svojimi súrodencami Ignácom, Anastáziou
a Antonom. V Jablonovom chodila na základnú školu, ktorá stála v budove dnešnej
pošty. Rástla ako ostatné jablonovské deti –
s rodinou vykonávala poľné práce, pásavala
husi, so svojimi vrstovníčkami chodievala do
kostola. Jej najbližšou priateľkou bola Štefánia Hittmanová, ktorá rovnako ako pani
Mária patrí medzi najstaršie Jablonovské
rodáčky. Ako 17-ročná odišla pracovať do
Malaciek k obchodníkovi Táborskému. Potom žila, pracovala a vydala sa v Bratislave.
Jej prvorodený syn Rudolf sa narodil v Jablo-
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novom, kde aj chodil do školy. Keď ovdovela,
s druhým manželom sa presťahovala do Veľkého Medera a od 50. rokov žila v Bratislave.
Okrem syna má dve dcéry.
Mária Kukučíková sa do Jablonového stále vracia. Po celý život podporovala svojich
rodičov, ktorí dnes odpočívajú na miestnom cintoríne. Vracia sa do nového domu,
v ktorom býva jej pravnuk Martin s rodičmi.
Chodieva aj na akcie, ktoré pripravujú panie
učiteľky v škôlke a škole. Tieto sa odohrávali väčšinou v Kultúrnom dome, kde sa zišla
skoro celá dedina. Boli to veľkolepé stretnutia! Na posedeniach doma sa spomínali
dávne časy, keď väčšina dediny pracovala
na družstve a ráno na svojich pionieroch už
o piatej štartovala na družstvo ošetriť kra-

Mária Kukučíková s rodinou

vičky. Ani sme sa nenazdali
a naša Marka Dávidka (ako
ju familiárne oslovovali) má
svojich deväťdesiatdeväť!
Veľa zdravia k tomuto jubileu našej oslávenkyne želá
celá naša rodina.
Ku gratulácii
sa pridáva redakcia
Jablonovských novín.

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Drahý otec, dedo, pradedo Štefan Rusnák,
v týchto dňoch si oslávil nádherné životné jubileum – deväťdesiatedruhé narodeniny. A my, Tvoji najmilovanejší Ti chceme k tomuto
sviatku popriať len to naj, naj, naj, aby sme Ti pri tejto príležitosti vzdali slová vďaky, lásky a obdivu.
Celý svoj život si zasvätil rodine a práci. Musel si prekonať mnoho prekážok – trpké a boľavé chvíle v detstve, prežiť aj veľký žiaľ zo
smrti matky, neskôr aj manželky, ale najbolestivejšia bola pre Teba smrť Tvojho prvorodeného syna Petra. Spolu s nebohou mamou ste
vychovali štyri deti, tvrdo ste pracovali, aby ste pre nás postavili dom, aby sme mohli študovať. Celý život si pracoval so železom ako
kotlár – 35 rokov si cestoval za prácou do Bratislavy, neskôr si 15 rokov odpracoval v dielni na družstve. Popritom si v domácej dielni
vyrábal brány, kotle, zavádzal si ústredné kúrenia pre známych, pomáhal si synom postaviť rodinné domy. A ešte ako šikovný a čiperný
dôchodca si vypomáhal svojim deťom v obchode. Mal si však aj svojho veľkého koníčka a to je futbal, či už ako funkcionár a teraz už len
v televízii. Ale hlavne si Ťa pamätáme ako usmiateho a pohodového človeka.
Drahý otec, dedo, pradedo sme nesmierne vďační za to, že Ťa máme a tešíme sa, že si jeden z tých vyvolených, ktorý sa dožil krásnych
92 rokov. Myslíme si, že my všetci Ti nevrátime to, čo si Ty s mamou pre nás urobil. Ale sľubujeme Ti, že sa nemusíš ničoho obávať, že sa
vždy o Teba postaráme tak, ako si to urobil Ty, keď sme to my potrebovali. Prajeme Ti hlavne zdravie, veľa krásnych dní plných šťastia
a pohody, pretože si to zaslúžiš a hlavne buď ešte dlho medzi nami
Tvoje dcéry Sida, Kveta, syn Štefan s manželkou Annou, nevesta Terka, vnučka Beátka s pravnukom Davidkom, vnuk Štefko s manželkou Ivanou a pravnučkou Nelkou. Ku gratulácii sa pripája sestra Mária s rodinou, švagriná Hermína s rodinou a synovec Laco s rodinou.
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Hurá na výlet!
Pamätáte sa, keď ste sa ako deti tešili na koncoročný školský výlet? A presne takto sa
cítili naše deti 27. júna 2017 ráno pred 8. hodinou, keď nastupovali do autobusu, ktorý
ich na takýto výlet mal odviezť.
Tentokrát to nebolo ani ZOO, ani zámok či
hrad, ale Kidshause čiže „detský dom” v Bratislave. Na deti tam čakalo prekvapenie v podobe niekoľkých atrakcií – napr. loptový bazén,
nafukovacie a skákacie hrady, trampolína,
lezecké steny, šmykľavky a ďalšie športové
aktivity. Všetko bolo upravené a pripravené
pre potreby detí a na potešenie ich dušičiek.
Zabezpečený pitný režim, detské WC a stolíky

so stoličkami na občerstvenie boli samozrejmosťou. Deti sa úžasne zabávali, veľmi sa im
atrakcie páčili, ale najviac boli prekvapené
z miestností zariadených podľa rozprávok –
Medovníkový domček a Červená Čiapočka.
Cítili sa tam naozaj ako v rozprávke.
Ale ako to tak býva, aj tu zazvonil zvonček
a my sme sa museli vrátiť späť do škôlky.
-Iveta Mackovičová-

Od indiánskej noci

Poďakovanie

Každý rok sa naši predškoláci vo veľkom pripravujú na indiánsku noc. Je to deň a noc,
kedy sú bez rodičov, spia v škôlke a premenia sa na indiánov na čele so svojimi učiteľkami – náčelníčkami. Vymyslieť a vytvoriť kulisy, indiánsku výzdobu, totemy, zohnať a postaviť skutočné indiánske típí, zorganizovať samotný indiánsky deň, bolo časovo náročné. S pomocou šikovných rodičov, kolegýň či kamarátov mimo škôlky sme to však zvládli
(Marián a Grétka, ďakujeme za típí).

Ďakujem za spoluprácu:
– všetkým rodičom detí a priaznivcom
materskej školy za spoluprácu, sponzorom za skenery, dary a Váš voľný čas,
ktorý ste ochotne venovali svojim deťom
v školskom roku 2016/17, čím ste prispeli k bezproblémovému priebehu akcií pripravovaných nielen pre deti, ale i pre obec,
– pánovi starostovi, zamestnancom OÚ
Jablonové, obecnému zastupiteľstvu za
spoluprácu,
– pánovi Petrovi Prokopovi – „Reštaurácia u Melónka“ za sponzorské príspevky
pre deti materskej školy.
Ešte raz srdečne ďakujem všetkým, ktorí nám ochotne pomáhajú skvalitniť nielen výchovno-vzdelávací proces, ale i podmienky pobytu detí v materskej škole.
-Kvetoslava Rusnakova,
riaditeľka MŠ Jablonové-

A bolo ich trinásť. Najodvážnejších z odvážnych. Pripravení v úžasných indiánskych kostýmoch slávnostne nastúpili do indiánskej
osady. Počas indiánskej prísahy prijali nové
mená vystihujúce ich vlastnosti. Prisahali
dodržiavať indiánske pravidlá a správať sa
čestne a priateľsky k všetkému živému. Rozdelili sa na dva tábory – Apačov a Siuxov. Zvolili si svojich náčelníkov a totemy označujúce
kmene vyfarbili s pomocou učiteliek. Jediným
našim spoločným nepriateľom v ten deň bolo
až príliš horúce slnko, tak sme v prvom rade
museli dohliadať na bezpečnosť detí a predchádzať úpalom. Dodržiavali sme pitný a melónový režim a kúpanie v našich jazerách bolo
nám záchranou. Deň sme si užívali výrobou
náhrdelníkov, náramkov priateľstva a lapačov
snov. A nesmela chýbať ani pamätná plachta
označená odtlačkami rúk a nôh našich indiánov či indiánskymi kresbami. V podvečer
súťažili kmene medzi sebou, lovili bizóna,
strieľali z luku, lovili ryby či plávali v kanoe.
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Privítali sme i návštevu z iných osád – priatelia zo základnej školy a náš starosta nás potešili darmi a dobrotami. Spoločne sme hľadali
poklad prostredníctvom indícií indiánskych
znakov a symbolov. Večerou nám bol upečený
bizón – špekáčiky a slanina, či deťmi obľúbená pizza (ďakujeme ujovi Peťovi). Tesne pred
spánkom nesmeli chýbať tance a spevy pod
nočnou oblohou okolo ohňa, či nočné hry na
skrývačku a hľadanie pokladu. Šťastné, unavené a spiace deti nám boli odmenou. Všetko
zvládli a ukázali, akí sú šikovní škôlkari, a teraz už aj budúci prváci.
Každý rok je indiánska noc malou rozlúčkou predškolákov so škôlkou a škôlkarským
životom. Celý rok sa pripravujú na vstup do
základnej školy a veríme, že sa im bude dariť vo všetkom, do čoho sa pustia. Želáme
im veľa dobrých kamarátov, chuť do učenia,
kopec radosti a zábavy, učiteľom a rodičom
láskavú trpezlivosť a úsmev na tvárach.
-Za MŠ Mirka-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Sviatok Pomoravia 2017
V dňoch 17. – 18. júna 2017 sa konal 21. ročník najväčšieho podujatia organizovaného
obcou Sviatok Pomoravia.

Sobota, deň, ako ktorýkoľvek iný. Nie však
pre usporiadateľov tohto podujatia, tí musia
na 17,00 hod., kedy to všetko vypukne, upraviť športový areál k spokojnosti návštevníkov. Slávnosti sa začali futbalovým zápasov
starých pánov. Mrzí nás, že sa nepodarilo
zorganizovať tradičný futbalový turnaj dorastencov (futbalový klub musel z dôvodu
nedostatočného počtu hráčov družstvo dorastencov odhlásiť zo súťaže). Naplánovaný
bol aj žolíkový turnaj na spestrenie sobotného programu, no pre nezáujem sa musel

zrušiť. Novinkou bola zaujímavá prezentácia Klubu klasických motocyklov Jablonové, ktorého členovia vyznávajú pohodovú
a bezpečnú jazdu. Vyvrcholením prvého dňa
slávností bolo hudobné vystúpenie Mariána
Čekovského so skupinou. A potom sme už
tancovali a zabávali sa za doprovodu hudobnej skupinou Eminent.
Program v nedeľu sa začal dopoludnia
slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Michala
Archanjela. Nedeľňajšie popoludnie otvoril príhovorom starosta obce. V kultúrnom

programe sa už tradične predstavili naše
deti z materskej a základnej školy a folklórny súbor Jabúčko. Z ďalších účinkujúcich to
boli hip-hopová tanečná skupina DEVILS,
tanečná skupina JUNIOR BREAKER, ženský
spevácky súbor LOZA z Lozorna, Jablonovské mažoretky, detský folklórny súbor KLNKA z Bratislavy a na záver krásne vystúpenie
nevidiaceho speváka Maroša Banga. Sviatky
Pomoravia sprevádzali rôzne akcie, na ktoré
sme boli zvyknutí z minulých rokov – výstava drobnochovateľov, ďalšie dobové fotografie, pre deti zábavné atrakcie, predajné
stánky.
A čo na záver? No, koniec dobrý, všetko
dobré. Poďakovanie za organizáciu tohtoročných slávností patrí starostovi obce, členom
komisie kultúry a sociálnych vecí, poslancom, zamestnancom obecného úradu, škôl,
denného centra, moderátorovi, hasičom,
chovateľom, športovému klubu, motoristickému klubu, reštaurácii „u Melónka“, fy Štefana Masaroviča, ostatným dobrovoľníkom,
účinkujúcim a hlavne Vám, návštevníkom
podujatia za účasť a pevne veríme, že sme
Vás potešili.
Sidónia Rusnáková, predsedníčka komisia kultúrnych a sociálnych vecí OZ
PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD., členka
komisie kultúrnych a sociálnych vecí OZ

Predškolička
Milí rodičia!
Hľadáte opatrovanie pre Vaše dieťatko?
Pod záštitou Rodinného klubu Jablonové
ponúkame od septembra 2017 možnosť
opatrovania detičiek vo veku od 2 rokov
do 3,5 roka, v tzv. Predškoličke v malom
kolektíve detí, v domáckom prostredí
s každodenným pobytom v prírode – vo
veľkej zázračnej záhrade.
Predškolička má slúžiť ako prvotná
socializácia a navykanie detí na kolektív.
Školička, inšpirovaná prírodnými škôlkami, bude využívať prvky alternatívneho
vzdelávania.
Deťom poskytneme:
– Láskavé domácke prostredie
– Veľa pobytu na čerstvom vzduchu
– Zdravý pitný režim
Cena: Poldeň – 12 Eur
Celodenné opatrovanie po dohode. Je
možné navštevovať Predškoličku aj len
zvolené dni v týždni.
Viac informácií Vám rada poskytnem
na adrese:
danka.trginova@gmail.com
alebo tel. čísle 0903 414 229.
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Ako bolo na obecnom letnom tábore 2017

Hýb sa a povedz svoj príbeh!

Tento ročník tábora bol venovaný najmä street artu – príbehom, pohybu, hudbe, tancu a pokusom o graffiti (na papierovú stenu!), ale i dennej futbalovej miniškole so Samom a Šimonom. Decká dali svetu vedieť, čo ich v Jablonovom štve a čo sa im páči. Gangové postrehy
potom zrapovali, nahrali s Patrikom, s Jurajom nacvičili choreografie, vyrobili kulisy a nakoniec z nich urobili krátke predstavenie pre rodičov v štýle tanečného klipu. Takže ako bolo?

Žiadna sranda! – vravím vám,
čeliť letným nástrahám.
Pravdu poviem, moji milí,
skoro sme sa uvarili!
Parkúr, futbal, brejk sme dali,
Graffiti sme maľovali,
pritom sme sa i nasmiali,
všetci sme sa tetovali.
Nahrali sme pesničku,
Nápis gangu na tričku...
Výzva bola Tarzánia,
liezť vo výške to je sila!
Od strachu sa potili
i najväčší rebeli.

Na priehrade v Kuchyni
vo vode sme upotení skončili.
Nočné kino
a noc v stane,
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vedúcim moc nepristane.
Decká sa však bavili,
ako sme ich strážili.

Odkaz od detí:
V Jablonovom skatepark chýba!
Rovná cesta tam, kde bývam
Parkúrove ihrisko,
tam kde je dnes smetisko!
Smrdí potok, hej pán sused!
Ak ti chýba euríčko
našpor si a nevypúšťaj
do potoka hovníčko!
(A ja šepkám ešte tíško,
bodlo by i kúpalisko..:)

Naše veľké ĎAKUJEM patrí za dobrovoľnú
pomoc mladým Jabloňákom i novým vedúcim nášho obecného tábora: Monike Strakovej, Jurajovi Bujnovi (brejk), Kaji Rybianskej.
Ďakujeme, mládež, ste úžasní: Laura Parízeková, Sofia Tyrpáková, Samo Jankových,
Šimon Švejda, Maťa a Andrea Uhliarikové
i vašim kamarátkam zo školy. Vďaka pánovi
starostovi a Ivine Uhliarikovej za každodennú pomoc. A nakoniec nesmieme zabudnúť
na našu školskú jedáleň – variť v tých horúčavách bola skutočná obeta. Ďakujeme deťom, i my sa stále pri nich učíme.
Dôležitá poznámka na záver: Tábor je určený prednostne pre deti a vnukov obyvateľov Jablonového. Tento rok sme zaznamenali
veľký záujem po naplnení kapacity tábora, tak
prosíme, v budúcnosti sledujte Jablonovské
noviny. Termín avizujeme dostatočne vopred.
-Starí vedúci: Danka, Zuza, Milan-

Obecná
obývačka
Vďaka Danke Trgiňovej z Rodinného klubu Jablonové a jej úspešnému projektu,
ktorý získal grant z Nadácie Orange, budeme mať na ihrisku paletovú obývačku.
• Ako vznikol nápad vytvoriť obývačku na ihrisku?
Všetky veľké obecné akcie i aktivity dobrovoľníkov pre deti z Jablonového sa konajú
väčšinou hore v športovom areáli. Ten sa
vďaka obci i súkromným sponzorom postupne zapĺňa rôznymi prvkami na aktívne
trávenie voľného času pre všetky vekové
kategórie. Už dlho nosím v hlave nápad,
ako využiť tento otvorený priestor a vytvoriť z neho miesto, kde sa budú konať
pravidelné komunitné aktivity. Vymyslela
som vytvorenie vonkajšej obecnej obývačky pre všetkých. Jej zariadenie bude vyrobené z paliet, starého nábytku, pneumatík,
farieb a rôznych nápadov. Vypracovali sme
grant so žiadosťou o finančnú podporu
tohto nápadu a predložili sme ho Nadácii
Orange v rámci programu „Spojme sa pre
dobrú vec“. Nadácia náš projekt podporila.
• Kto sa podieľal na príprave a realizácii?
Už samotný názov programu „Spojme sa
pre dobrú vec“ vystihuje podstatu realizácie projektu Obecnej obývačky. S montovaním základného sedenia z paliet,
s čalúnením, vymaľovaním stien a podobne počas júla pomáhali dobrovoľníci. Palety maľovali deti v rámci letného tábora.
Všetkým patrí veľká vďaka.
• Kto bude môcť obývačku používať
a ako to bude v zime?
Priestor bude slúžiť mamičkám s malými
deťmi, mladým, ale aj starším, aby sme sa
mali kde stretávať. Chceli by sme tu robiť
rôzne prednášky, cvičenia, alebo vytvoriť
priestor na spoznávanie sa a nadviazanie
nových kontaktov, keďže mladých rodín
tu pribúda. Budem šťastná, ak sa nám
časť Obývačky podarí na zimné mesiace
presunúť i do vnútorného priestoru.
• Ihrisko sa nám pekne zapĺňa, ostáva
priestor pre ďalšie možnosti?
Verím, že nápady i spoločné aktivity
budú pribúdať. Ak má niekto nápad,
šikovné ruky, alebo je ochotný poskytnúť finančnú či materiálnu pomoc na
dotvorenie priestoru, môže ma kontaktovať 0903 414 229 alebo Martinu Masopustovú za Rodinný klub Jablonové:
0903 346 531.
-RED-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Činnosť seniorov – členov JDS

Výlet na Baťov kanál
Ani počas letných dní aktívny život seniorov
– členov Jednoty dôchodcov Slovenska neochabuje. Vďaka výdatnej finančnej pomoci
obce Jablonové sme si 26. júna, po niekoľkých rokoch, zopakovali plavbu po Baťovom
kanáli. Z prístaviska v Skalici sme sa plavili do Strážnice. V prístavisku Petrov sme
zažili i prechod cez plavebnú komoru. Na
palube lode bola medzi 48 účastníkmi výborná nálada, o ktorú sa postaral pán Kočan

so svojou harmonikou. Nechýbal ani tanec
a občerstvenie, do ktorého prispeli rôznymi
dobrotami naši členovia. Po chutnom obede
v Strážnici sme pokračovali autobusom do
Skalice, kde sme si prezreli historický stred
mesta, ku ktorému nám odborný výklad
podala sprievodkyňa mesta. Navštívili sme
i výrobňu tradičných skalických trdelníkov.
Ďakujeme starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za pekne prežitý deň.

Prehliadka Skalice

Na lodi

Krajské športové hry
Po športových úspechoch našich členov na okresných športových hrách, boli na krajské
športové hry, ktoré sa konali 3. júla 2017 v Malackách, vybraní naši členovia p. Ing. Ondrej Jurčák, Mária Kočanová a Anna Masarovičová.
v hode granátom na cieľ a bronzovú medailu
v streľbe. Všetkým trom srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezntáciu nielen našej základnej organizácie, ale i okresu
Malacky. Na celoslovenské športové hry, ktoré budú 15. – 17. augusta 2017 v Trenčíne,
bolo na reprezentáciu Bratislavského kraja
vybraných 11 seniorov, medzi nimi i naša
členka Mária Kočanová.

Turnaj
v hre petang
Naša základná organizácia bola dňa
12. júla 2017 usporiadateľom turnaja v hre petang, ktorý sa uskutočnil
v športovom areáli, pod záštitou starostu našej obce.
Okrem predsedníčky Krajskej organizácie JDS Bratislava p. Žofie Lomnickej,
predsedníčky Okresnej organizácie JDS
Malacky p. Ruženy Mrázovej, starostu
obce Ing. Ondreja Uhliarika sa na ňom
zúčastnili seniori – členovia JDS z organizácií v okrese Malacky.
Celkove súťažilo 24 seniorov z Plaveckého Mikluláša, Lábu, Lozorna, Vysokej
pri Morave, Stupavy, Kostolišťa a Jablonového.
Hlavnými rozhodcami turnaja boli Ing.
Rudolf a Oľga Uhliarikovci, za čo im patrí
naša vďaka.
Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie – chutný guláš, o ktorý sa postaral Karol Petrík, výborné štrúdle od pani
Márie Brichtovej, káva, pivo, vínko a iné.
Pre súťažiacich boli pripravené poháre
za I., II. a III. miesto a pamätné medaile
pre všetkých súťažiacich, ktoré venoval starosta obce Ing. Ondrej Uhliarik.
Prvé miesto a zlatý pohár získal pán Pavol Chvíla z Plaveckého Mikuláša, druhé
miesto a strieborný pohár získala pani
Mária Kočanová z Jablonového a tretie
miesto a bronzový pohár pán Juraj Slivka
v Plaveckého Mikuláša.
Všetkým srdečne blahoželáme! Výbor
ZO JDS Jablonové ďakuje všetkých svojim
členom, ktorí sa aktívne zúčastnili prípravy a pomoci pri samotnej akcii.
-Emília Prokopová-

Medailisti zľava Mária Kočanová, Ondrej Jurčák,
Anna Masarovičová

Sme na nich právom hrdí, pretože pri konkurencii 90 štartujúcich nezostali bez medailí.
Pán Ing. Jurčák získal dve strieborné medaile
a to vo vrhu guľou a v hode granátom na cieľ.
Pani Mária Kočanová získala striebornú medailu v hode válčekom do diaľky a p. Anna
Masarovičová získala striebornú medailu
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Supermarket COOP Jednota –
fakty a fámy
V minulom čísle našich novín bol zverejnený návrh riešenia prestavby dnešných potravín COOP Jednota Senica. Pôvodne mal byť zverejnený len na úradnej tabuli a vývesných miestach obce. Zvolili sme však zverejnenie cestou našich novín, aby sa tento
zámer dostal do každej domácnosti. Túto cestu považujeme za najotvorenejšiu, aká
len môže byť. Účel bol splnený – otvorila sa diskusia. V niektorých prípadoch dosť neobjektívna. Uvádzam na doplnenie pár základných faktov bez emócií, ktoré niektorí
diskutujúci vyvolali.

So zámerom rekonštrukcie predajne potravín nás oslovila spoločnosť Coop Jednota SD
Senica na začiatku roka 2017. Základný zámer bol predstavený na obecnom zastupiteľstve 6. februára 2017. Všeobecne bol zámer
modernizovať predajňu a rozšíriť sortiment
hodnotený ako prínosný pre obec a jej obyvateľov.
Najväčšiu diskusiu vyvolalo riešenie parkovania pre nový supermarket. Zverejnený

plán investora si vyžaduje výrub 2 stromov
– gaštanov.
Poslanci, rovnako ako niekoľko občanov,
vyslovili návrh, aby sa vypracovalo variantné riešenie parkovania tak, aby stromy ostali
zachované. Variantné riešenie je rozpracované. Podľa neho sa určite zníži počet parkovacích miest.
Druhou témou diskusií je umiestnenie
parkoviska. Podľa vyjadrenia investora

Zapekané lahodné kuracie rezne
Prinášame vám veľmi rýchly, jednoduchý a chutný recept na kuracie rezne.
Potrebujeme:
600 g kuracích pŕs
1 cibuľa
5 paradajok
250 g syra na strúhanie (gouda, eidam)
4 lyžice majonézy alebo šľahačka
soľ
čierne korenie

Postup:
Naklepané kuracie rezne poukladáme na
vymastený plech, osolíme a okoreníme,
potrieme majonézou alebo šľahačkovou
smotanou. Posypeme cibuľou, nakrájanou
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nadrobno. Obložíme krúžkami paradajok
a posypeme bohato syrom. Pečieme cca 20
min. na 200 °C.

-DT-

– COOP Jednota SD Senica rekonštrukcia
predajne na supermarket bez vytvorenia
dostupného parkovania neprichádza do
úvahy. Terajšie parkovisko pred predajňou
je už teraz nedostatočné a je prístupné cez
most, ktorý je v zlom technickom stave. Investor (Jednota) je pripravený investovať
do parkoviska, ktoré bude vybudované na
obecnom pozemku a bude verejne prístupné a pomôže riešiť možnosti parkovania aj
pre veriacich pri parkovaní, keď prídu na sv.
omšu autom.
V pôvodnom návrhu investora bolo parkovisko umiestnené ešte bližšie ku kostolu, než
to bolo v plániku uverejnenom v minulom
čísle novín. Na základe našich pripomienok
a pripomienok správcu farnosti, s ktorým
bol zámer konzultovaný v marci 2017, sa
vypustil chodník popri budove potravín
a tým sa posunulo parkovisko ďalej od kostola na stav, aký bol zverejnený v novinách.
Riešenie parkoviska bolo konzultované aj
s nezávislým dopravným inžinierom, ktorý
potvrdil, že nie je možné viac zmenšiť rozmery ciest a parkoviska, pretože navrhované
riešenie je v minimálnych technicky prípustných rozmeroch. So zverejneným zámerom
správca farnosti stále nesúhlasí, čo vyjadril
na stretnutí s predstaviteľmi COOP Jednota
a aj na sv. omši. Rekonštrukcia si bude vyžadovať stavebné povolenie, v ktorom sa
budú môcť vyjadriť všetky dotknuté strany.
Žiadosť o stavebné povolenie Jednota ešte
nepodala.
Budova predajne, pozemok pod predajňou, dvorom a parkoviskom je vo vlastníctve
COOP Jednota SD Senica. Komu a za akých
podmienok prenajme svoje nehnuteľnosti
alebo ich časti, rozhoduje výhradne Jednota.
V rámci jednaní sme požiadali Jednotu, aby
sa pokúsila dohodnúť prevádzku mäsiarstva Bertovič v rámci nového supermarketu.
Zmluvu s mäsiarstvom Bertovič však obec
nemá zákonnú možnosť ovplyvniť a otázka zachovania mäsiarstva záleží od dohody
jeho majiteľa s Jednotou.
Čo si sľubuje obec od rekonštrukcie? Tým
základným cieľom je sprístupnenie väčšieho
sortimentu potravín našim občanom, najmä
tým, ktorí nemajú možnosť „skočiť“ si nakúpiť do malackých alebo stupavských supermarketov.
A tým pridruženým cieľom je aj odstránenie „neverejného“ WC, ktoré používajú
niektorí „klienti“ predajne. Tento rok sa
však s najväčšou pravdepodobnosťou rekonštrukcia realizovať nebude, takže dlhoročný
boj s prítomnosťou a vykonávaním potreby
„alko-klientov“ bude ešte pokračovať.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Z Jablonového za kúpaním
na bicykloch
V letných horúcich dňoch dobre padne osvieženie v studenej vode. Ak chcete spojiť kúpanie spolu so športom, tak vám možno prídu vhod 3 tipy na kúpanie v okolí Jablonového,
ktoré sa dajú zvládnuť na bicykli aj s deťmi od 5 rokov vyššie.

Tip kúpanie na Kamennom mlyne
a v Plaveckom Štvrtku
Tento výlet vám bude trvať asi 30 minúť, s deťmi treba počítať s minimálne 1 hodinou. Cesta sa začína vo vojenských lesoch za bývalým
JRD. Hneď za rampou sa dajte doľava, pôjdete
okolo senníka a horárne, tú budete mať po ľavej ruke, senník po pravej. Držte sa stále hlavnej cesty, nikde neodbočujte. Cesta je miestami
piesčitá, takže niektoré úseky budete musieť
prekonať pešo. Inak je to veľmi príjemná lesná
cesta, počas slnečných dní oceníte jazdu pod
korunami stromov. Keď prídete na lesnú trojuholníkovú križovatku, dajte sa doprava smerom na zvernicu a k diaľnici. Cesta vľavo by vás
zaviedla do Lozorna. Pokračujte ďalej až k prídete k horárni a k nadjazdu ponad diaľnicu
D2. Za nadjazdom zabočte doľava, prejdete asi
100 – 200 km po hlavnej ceste vedúcej z Bratislavy do Malaciek. Pri odpočívadle Kamenný mlyn je biobazén Borovica (http://www.
kamennymlyn.sk). Vstupné pre túto sezónu je
6 Eur pre dospelého a 4 Eur pre deti od 6 do
12 rokov. Platba je možná len v hotovosti. Je to
veľmi príjemný areál, s detským aj plaveckým
bazénom, preliezačkami pre deti. Je tu veľa
stromov, takže sa dá nájsť aj miesto v tieni.
Ak preferujete prírodné vodné plochy, tak
môžete pokračovať do Plaveckého Štvrtku,
kde je veľmi pekné kúpanie v pieskovni. Jazero je obklopené borovicovými lesmi, takže
opäť nie je problém nájsť tienisté miesto. Sú

tu pieskové pláže, aj časti s plytšou vodou na
hranie pre deti. K jazeru sa môžete dostať 2
spôsobmi. Za diaľničným nadjazdom sa dáte
doprava a po hlavnej ceste prejdete cca 1,5 km
a následne odbočíte vľavo do dediny Plavecký
Štvrtok. Za železničným priecestím odbočte opäť doľava a pokračujte okolo rodinných
domov stále rovno, až prídete k lesíku pred
jazerom. Ak sa chcete vyhnúť jazde po hlavnej
ceste, môžete z diaľničného nadjazdu prejsť
krížom cez cestu, po pár metroch sa dajte doľava a pri ďalšej križovatke opäť zabočte vľavo,
cesta vedie lesíkom až prídete k poľu, kde vás
poľná cesta dovedie k prechodu cez koľaje. Po
ich prejdení odbočte vpravo a pokračujte stále
rovno, jazero budete mať po svojej ľavej ruke.

Tip na kúpanie na kúpalisku
v Malackách

Pred nedávnom sme si deťmi prešli túto trasu. Cieľom bolo nájsť cestu do Malaciek, ktorá
povedie úplne mimo hlavných ciest. Cestu sme
objavili a vyústila pri malackom kúpalisku.
Začiatok cesty je vo vojenských lesoch za bývalým JRD. Prejdete cez rampu a pokračujete
stále rovno po hlavnej ceste, tento úsek má asi
12 km. Na konci cesty budete križovať hlavnú
cestu Malacky – Pernek, následne pokračujte
asi 100 m po štrkovej ceste. Na prvej odbočke
sa dajte doľava do lesa, po piesčitej ceste sa
dostanete k rázcestiu s tromi lesnými cestami.
Dajte sa na cestu vedúcu vľavo až prídete na

makadamovú cestu vedúcu popri výjazde na
diaľnicu. Táto cesta je zvodidlami oddelená
od hlavnej cesty, takže je pre deti bezpečná.
Pokračujte po nej až k ďalšiemu rázcestiu, kde
odbočíte doľava k drevenému mostíku ponad
potok a ďalej popod diaľnicu. Pred samotným
prechodom popod diaľnicu odporúčam zísť
z bicyklov, lebo cesta vedie popri kanáli s vodou a miesto na prejazd je pomerne úzke. Za
podchodom pokračujte stále rovno po úzkej
poľnej cestičke vedúcej cez lúku, ktorá vyústi
pri záhradkárskej osade. Pri prvej odbočke sa
dajte vľavo, prídete do novej štvrte s rodinnými domami. Pokračujte stále rovno, cesta vás
zavedie ku kúpalisku. Vstupné na túto sezónu
je 2,80 Eur pre dospelých a pre deti v závislosti
od veku sa vstupné pohybuje od 1,10 do 1,70
Eur. V areáli kúpaliska je aj tobogan a preliezačky pre deti (http://www.adhocmalacky.sk/
letne-kupalisko/#). Celkový počet kilometrov
je približne 30, treba počítať asi 1 a pol hodiny
na jednu cestu.
Kvalitu vody na prírodných plochách a kúpaliskách si môžete overiť na web stránke
Úradu verejného zdravotníctva SR - http://
www.uvzsr.sk.
Príjemné kúpanie a veľa spoločných zážitkov na bicykloch prajem.
-Monika Straková-

Beach volejbal – Jablonové open 2017
V horúcu sobotu 29. júla Obecný úrad Jablonové usporiadal 6. ročník beach volejbalového turnaja Jablonové open 2017.
Zúčastnilo sa na ňom 7 tímov, už tradičným
pravidlom bolo, aby v každom trojčlennom zoskupení bola aspoň jedna žena. Turnaj sa hral
v dvoch skupinách systémom každý s každým
a potom sa hrali zápasy o celkové umiestnenie, víťazi skupín hrali o prvé miesto, druhí zo
skupiny hrali o tretie miesto. Úroveň zápasov
bola na vysokej športovej úrovni. Vo finále sa
stretli mladí draví „reprezentanti“ a skúsení
niekoľkonásobní víťazi nášho turnaja. Tento
rok opäť zvíťazila skúsenosť. Prvé tri tímy dostali medaily a rodinné športové ceny, ostatné
tímy dostali malé športové ceny.

Výsledky Jablonové open 2017:
1. miesto: Tím Barákovci: Janka Baráková,
Imro Barák, Juraj Antal
2. miesto: Tím ABC: Lucia Sedláčková, Jakub Prokop, Patrik Mackových
3. miesto: Tím Rybičky 2: Lucia Vantuchová
(Lucia Rybárová), Miroslav Rybár, Dalibor Baran
Ostatné tímy:
Rybičky 1: Adela Ondrisková, Martin Rybár,
Peter Janák
WŠ team: Monika Starková (Grétka Prejsová), Marián Prejsa, Tomáš Baník

Účastníci Jablonové open 2017

Čírovci: Anna Prokopová, Michal Prokop,
Ondrej Uhliarik
Maškovci: Lucia Nováková, Michal Baleja,
Patrik Mašek
-OU-
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Zdravím fanúšikov
jablonovského futbalu!
Opäť sa nám blíži futbalová sezóna a radi by sme vás informovali o zmenách, ktoré sa
udiali v našom klube a čo nás čaká v novej sezóne.

Dňa 10. júna 2017 sa uskutočnila schôdza
výboru a členov futbalového klubu. Prezident klubu p. Jurčák a tajomník p. Kimlička

oznámili, že sa vzdávajú svojej funkcie a odporučili, aby bol zvolený nový výbor futbalového klubu.

Na základe návrhov zúčastnených boli
zvolení nasledujúci členovia výboru:
Stanislav Jánoš – prezident
Ivan Mackových – tajomník
Martin Rybár – pokladník
Pavol Laki – tréner mužov
Michal Baleja – vedúci družstva mužov
Július Pavlíček – koordinátor.
Naše družstvo mužov po ťažkej sezóne
2016/2017 v IV. Lige skončilo na poslednom mieste, to znamená, že vypadlo do
V. Ligy. Chlapi však nevešajú hlavy, tvrdo
trénujú, aby sa v novej lige udržali na prvých miestach tabuľky. Jesenná časť sezóny
2017/2018 sa začína 20. augusta zápasom
v Šenkviciach (17.00).
Veľa fanúšikov mi dá isto za pravdu, ak
poviem, že V. Liga mužov je pre nás zaujímavejšia ako predošlá IV. Liga. Hlavne z hľadiska súperov, s ktorými budeme hrať. Sú to
dediny, ktoré všetci poznáme, dlhé roky sme
s nimi hrávali a veľa z nás tam má príbuzných a známych.
Do súťaže bolo prihlásené aj družstvo
mladších žiakov, no doteraz sa nám nepodarilo zohnať dostatočný počet hráčov.
V mene výboru FK Jablonové vám ďakujem za vašu priazeň a podporu v predošlej
sezóne. Verím, že v novej sezóne sa nám podarí priniesť lepší zážitok z futbalu. Prosím,
zostaňte nám verní a príďte nás podporiť na
naše zápasy (hlavne domáce).
Martin Rybár
Člen výboru FK Jablonové

Rozpis zápasov jesennej časti, ročník 2017/2018 – V. liga
Dátum

Deň

Zápas

Čas

13. 8.
20. 8.
27. 8.
3. 9.
9. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.

Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

Jablonové – Láb
Šenkvice – Jablonové
Gajary – Jablonové
Jablonové – Pl. Štvrtok
Jablonec – Jablonové
Jablonové – Grinava
Jablonové – Sv. Jur B
Kostolište – Jablonové
Jablonové – Budmerice
Vištuk – Jablonové
Jablonové – Pl. Mikuláš
Zohor – Jablonové
Jablonové – Modra
Jablonové – Láb

17:30
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:30
15:00
14:00
13:30
13:30
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