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Maľované Jablonové
Pokojný život na vidieku a malebná príroda v okolí Jablonového láka do našej obce mnohé zaujímavé osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Vedeli ste, že sa Jablonové
stalo domovom medzinárodne uznávaného a oceňovaného ilustrátora a autora detských
kníh? Výtvarník Mgr. Art. Ľuboslav Paľo ArtD. nám ochotne porozprával o svojom živote
v Jablonovom i profesionálnom živote ilustrátora.
Súdiac podľa prízvuku nepochádzate zo
Záhoria. Kam siahajú vaše korene?
Pochádzam z druhého konca republiky, som
východniar. Narodil som sa vo Vranove nad
Topľou, kde som strávil detstvo až do stredoškolských rokov. Prvú vysokú školu pedagogickú som absolvoval v Prešove, druhú
vysokú školu – VŠVU – v Bratislave. Tu, na
západnom Slovensku, som už zostal. S manželkou sme ako mladí manželia istý čas strávili v Bratislave. Nakoniec sme sa posunuli
ešte viac na západ, keď sme svoj domov našli
v Jablonovom. Našli sme tu príjemné prostredie, výborných susedov, nových priateľov.
Žijeme tu už takmer desať rokov a dúfam, že
tu už zostaneme.
Život na vidieku prináša mnohé činnosti,
ktoré mestský človek nie vždy spozná. Venujete sa napr. práci v záhrade?

Necítim sa byť mestským človekom. Hoci
som sa v malom meste narodil a býval v bytovke, celé letá som trávil u starej mamy, na
dedine. K vidieku mám blízky vzťah a nie
som typický kaviarenský „bratislavský“ typ.
To je aj dôvod, prečo sme s manželkou nakoniec zakotvili v Jablonovom. Okolitá príroda
mi veľmi pripomína prostredie Ondavských
a Slánskych vrchov, čiže krajinu môjho detstva.
Ako všetci tu v Jablonovom, aj my máme
záhradku a nemám problém pustiť sa do
práce. Niekedy je toho viac, ako by som
chcel, no aj to patrí k životu na vidieku. Veľký gazda nie som, ale ako hovorí môj známy,
„čím hlupší sedlák, tým väčšia úroda“.
Ste jednou z najvýznamnejších osobností
súčasnej výtvarnej tvorby pre deti. Ilustrujete, dokonca aj píšete, knihy pre deti

Ľuboslav Paľo a Paulína Feriancová ako odborná porota na výstave detských leporel v našej základnej škole

Ilustrátor Ľuboslav Paľo

rôzneho veku. Ako ste sa k tejto práci dostali?
K tejto práci ma nasmeroval grafický odbor,
ktorý som na VŠVU študoval. Na grafike sa
okrem iného vyučovala ilustrácia. Spočiatku
som netušil, že sa knižkám budem venovať,
no mal som k tomu blízko a počas štúdia
som sa dostal do špeciálnej triedy známeho
výtvarníka, grafika a ilustrátora profesora
Dušana Kállaya. Nuž, a ako to už v živote
chodí, „náhodou“ som sa stretol s košickým
vydavateľom Erikom Grochom, ktorý vedel,
že som výtvarník a študujem grafiku. V tom
čase vydával časopis aj knižky a ponúkol mi
možnosť spolupráce. Prvú knihu som teda
realizoval ešte ako študent a s Erikom sa
z nás medzičasom stali priatelia. Kniha autora Jeana Giona Muž, ktorý sadil stromy, mala
aj napriek tomu, že bola mojou prvotinou,
veľký úspech. Dodnes patrí k mojim najobľúbenejším. Zistil som, že môžem spájať to,
čo ma baví – výtvarné umenie, s prácou. Tak
sa začala moja profesionálna dráha ilustrátora a pri knihách som zostal dodnes.

Knihy, ktoré budete ilustrovať, si vyberáte vy, alebo si autori či vydavatelia vyberajú vás?
Je to rôzne. Niektoré projekty vznikajú na
kamarátskej báze. Vieme o sebe, autori či
vydavatelia ma oslovia. No sú aj knihy, ku
ktorým sa dostanem cez konkurz, alebo súťaž. Uprednostňujem spoluprácu s menšími
vydavateľmi, kde je cítiť väčšiu „človečinu“.
Tie veľké fungujú ako fabriky.
Pokračovanie na str. 4
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Uznesenie z 19. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 25. 9. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 308/09/17 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa : 0
Uznesenie č. 310/09/17 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, PaedDr.Mariána
Tótha Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 311/09/17 – návrhovú komisiu
v zložení: Ing. Martin Rybár, Marián Kimlička
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 315/09/17 – znenie zápisnice
zo 17. zasadnutia OZ dňa 12. 6. 2017
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 316/09/17 – znenie zápisnice
z 18. zasadnutia OZ dňa 7. 8. 2017
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 317/09/17 – čerpanie rezervného fondu v sume 17.901,00 EUR na úhradu
korekcie vyžiadanej Ministerstvom pôdohospodárstva

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 318/09/17 – 3. zmenu rozpočtu obce na rok 2017
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 325/09/17 – zmarenú investíciu – odpísanie projektovej dokumentácie
evidovanej v účtovníctve na účte 042-10 „UVP
centrálnej časti“ v celkovej sume 964,00 EUR
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 326/09/17 – zmarenú investíciu – odpísanie projektovej dokumentácie evidovanej v účtovníctve na účte 042-14 „Modernizácia parku“ v celkovej sume 1.682,93 EUR
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 312/09/17 – informáciu o novom zložení vedenia Dobrovoľného hasičského zboru Jablonové a to: Jakub Horecký
– predseda, Matej Jánoš – veliteľ, Ľubomír
Brichta – pokladník, Marián Brichta – strojník,
Martin Jankových – mládežnícke družstvo
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 313/09/17 – informáciu
o možnostiach riešenia situácie na regionálnej
ceste II/501

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 320/09/17 – interpelácie po
slancov Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 321/09/17 – informáciu o modernizácii verejného osvetlenia – LED svietidlá
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 323/09/17 – informáciu o pridelení dotácie v sume 267 400,– EUR na projekt „Rekonštrukcia a dostavba materskej
školy Jablonové“ a verejnom obstarávaní obstarávateľa a dodávateľa stavby.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 327/09/17 – petíciu žiakov
základnej školy na vybudovanie skateparku
JablonovéHlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 328/09/17 – podnet p. Petra
Pavlíčka na riešenie parkovania pri predajni
COOP Jednota
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
C) Určuje
Uznesenie č. 309/09/17 – za zapisovateľku
Sidóniu Rusnákovú

D) Ukladá
Uznesenie č. 314/09/17 – starostovi obce
zaslať predsedovi VÚC p. Pavlovi Frešovi požiadavky k riešeniu situácie na regionálnej
ceste II/501 a to:
– posunutie tabule začiatku obce smerom
k Perneku
– zníženie rýchlosti v obci a na úseku Lozorno
– Jablonové – Pernek
– dopravné značky – návestidlá vedľajších
ciest na ceste II/501
– priechody pre chodcov v obci
– meranie rýchlosti políciou pri vjazde do
obce od Perneka
– zámer výstavby spomaľovacích ostrovčekov
na ceste II/501 pri vjazdoch do obce
Termín: ihneď
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 322/09/17 – komisii finančnej
a investičnej posúdiť ponuky na modernizáciu verejného osvetlenia – LED svietidlá
Termín: ihneď
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 324/09/17 – komisii finančnej
a investičnej posúdiť ponuky bánk na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia a dostavba materskej školy Jablonové“ formou úveru
Termín: ihneď
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

E) Konštatuje
Uznesenie č. 319/09/17 – 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: 7 proti: 0 zdržal sa : 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

Zasadnutie OZ 25. septembra 2017 malo aj dva
netradičné body programu
◀ Jedným bolo odovzdanie petície žiakov Základnej
školy, ktorou požadujú výstavbu skateparku v Jablonovom. Petíciu odovzdal jej organizátor Gregor Antal.

▶ Druhým netradičným, ale o to milším bodom bolo
odovzdanie ocenenia obce Jablonové, pánovi Jozefovi
Katerincovi, za dlhoročné vedenie obecného Dobrovoľného hasičského zboru, za nezištnú a obetavú pomoc pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov
Jablonového. Na odovzdávaní sa zúčastnili aj členovia
DHZ Jablonové, ktorí sa taktiež pridali so svojím poďakovaním pánovi Katerincovi a zároveň predstavili
nové vedenie našich hasičov.
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Voľby do orgánov vyšších
územných celkov – VÚC
Na rozdiel od minulosti budú voľby jednokolové. Županom sa tak stane kandidát, ktorý v prvom kole získa najviac hlasov. Na Slovensku je 8 vyšších územných celkov, samosprávnych krajov, a to Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický. Viete, čo župy spravujú? Predsa stredné školy, domovy
sociálnych služieb, múzeá či vybrané cesty, zabezpečujú niektoré sociálne služby.
Voľby sa konajú 4. novembra 2017. Naša
obec spadá do volebného obvodu XV, v obci
je vytvorený 1 volebný okrsok, volebná
miestnosť bude pripravená v Dennom Centre, Jablonové č. 50 (budova bývalého Klubu
dôchodcov oproti pošte).
V deň volieb svoj hlas môžu odovzdať občania, ale aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt
v našej obci, ktorí v deň volieb dovŕšia 18
rokov.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon
trestu odňatia slobody uložený za spáchanie
obzvlášť závažného zločinu.
V budúcom Zastupiteľstve Bratislavského
samosprávneho kraja bude sedieť a svojich
voličov zastupovať 50 poslancov.

Rudolf Kusý (nezávislý), Marián Leinerovič (NP), Milan Lopašovský (SMS), Ján
Mrva (nezávislý), Lukáš Parízek (SNS),
Jalal Suleiman (KSS), Andrej Trnovec (SĽSAH), Jozef Uhler (nezávislý).

Zoznam uchádzačov na pozíciu poslanca:
Marek Čulen (SMS), Mária Matiko Štraková (nezávislá), Milan Móric (Most-Híd,
SMER-Sociálna demokracia, Skok, SZ, SDKU-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti),
Jozef Ralbovský (SNS), Peter Švaral (nezávislý)

Štatistika účasti na župných voľbách

Zoznam uchádzačov na post predsedu
Bratislavského kraja:
Rastislav Blaško (nezávislý), Jozef Danko (nezávislý), Juraj Droba (SaS, OĽaNO,
NOVA, SMK, OKS, ZZ, DÚS), Natália Hanulíková (SZS), Ľubomír Huďo (nezávislý
s podporou ĽSNS), Milan Ftáčnik (nezávislý), Pavol Frešo (nezávislý), Martin Jakubec (nezávislý), Ľubomír Kolárik (SZaSZO), Daniel Krajcer (Most-Híd, Skok, SZ),

Anketa Osobnosť roka 2017
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Nové cestovné
poriadky
Spoločnosť BID pripravuje návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej
autobusovej spoločnosti (PAD).

Starosta obce vyhlasuje 6. ročník ankety Osobnosť roka. Obyvatelia Jablonového môžu
nominovať osobnosť, ktorá sa podľa nich výrazne pričinila o rozvoj obce, obohatila
náš kultúrny, športový či spoločenský život.
Svoje tipy môžete vhodiť do poštovej
schránky Jablonovských novín, priniesť
osobne na Obecný úrad, alebo poslať mailom na adresu starosta@obecjablonove.sk

do 30. novembra 2017. Plaketa bude víťazovi tohoročného hlasovania odovzdaná na
Súsedských vianočných trhoch v decembri.
-RED-

Zber objemného odpadu
Jesenný zber objemného odpadu bude od 27. októbra do 30. októbra 2017. Takýmto zberom sa môžete zbaviť predmetov, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob. Napr. starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu NEPATRÍ
odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad,
ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie,
akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy a NEPATRIA TU
ANI PNEUMATIKY.
Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.
-OcU-

Tieto cestovné poriadky by mali v rámci
možností rešpektovať zásady pravidelnej
traktovej dopravy a mali by nadväzovať na
vlaky. Plán dopravnej obslužnosti je zverejnený na webovej stránke www.idsbk.
sk v sekcii informácie/dokumenty. Návrhy
parametrov trás a intervalov liniek nájdete
v kapitole 5. uvedeného dokumentu.

Ak máte výhrady k uvedenému Plánu dopravnej obslužnosti (PDO), k súčastným cestovným poriadkom liniek PAD, alebo máte
návrhy na zmenu cestovných poriadkov –
konkrétnych odchodov, intervalov, doby prevádzky, kapacitu spojov a pod., zasielajte ich
e-mailom na adresu:
• info@bid.sk do 31. 10. 2017
• obecjablonove@obecjablonove.sk
do 30. 10. 2017
• písomne na Obecný úrad do 30. 10. 2017
-OcU-

[3]

ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
Vaše ilustrácie sa vyznačujú ľahkosťou
a hravosťou, ktorá je detskému čitateľovi
zrozumiteľná a blízka. Máte v najbližšom
okolí deti, ktoré sú vám inšpiráciou či
kritikom?
Mám. Deti sú vďační, no najnemilosrdnejší
kritici, akí môžu byť. Či už sú to deti od susedov či deti známych, ktorí nás navštevujú. Nič
vám neprepáčia, nič vám neodpustia. To, za čo
vás dospelí chvália, napríklad výtvarné umelecké spracovanie, to deti zväčša nezaujíma.
Ich zaujíma napríklad to, či má dvanásťhlavý drak skutočne dvanásť hláv, alebo nie. Sú
schopní ich spočítať a ak to nesedí, je zle.
Často chodievam na rôzne besedy a diskusie do škôl a knižníc po celom Slovensku,
i tu v Jablonovom. Deti sa ma pýtajú na rôzne
veci, aj na také, ktoré by mi samému nenapadli. Sú to príjemné stretnutia a skúsenosti.

Ste nielen výtvarníkom, ale i pedagógom
VŠVU v Bratislave, kde vyučujete teóriu
a prax ilustrovanej knihy. Vašimi rukami prešli mnohí talentovaní a oceňovaní
výtvarníci. Majú absolventi umeleckých
škôl šancu presadiť sa na malom domácom trhu či vo veľkej zahraničnej konkurencii?
Jedna zo študentiek, Daniela Olejníková
tento rok získala v prestížnej súťaži Bienále ilustrácií Bratislava 2017 (BIB) ocenenie
Zlaté jablko, takže odpoveď je áno. Mladí sú
šikovní, majú šancu uchytiť sa na domácom
trhu, niektorí aj v medzinárodnom kontexte.
Ilustrácia to nie sú iba knihy, ale aj spolupráca s reklamnými agentúrami, časopismi,
vývojármi počítačových hier a pod. Takže si
myslím, že to má zmysel. O mladých je počuť
a som rád, že sa im darí.

Oceňovaní sú nielen vaši študenti, no predovšetkým vy sám. Ktorá z cien je vám
najvzácnejšia?
Na to mám jednoznačnú odpoveď. Bývam
v Jablonovom a najdôležitejšia cena je Zlaté
jablko, ktoré som získal na BIB v roku 2005.
Samozrejme, hovorím to trochu s humorom,
ale faktom je, že je to ocenenie, ktoré si najviac vážim. Získal som aj cenu v Japonsku,
Juhoafrickej republike a viackrát som so
svojimi knižkami uspel aj národnej súťaži
Najkrajšie knihy Slovenska.
To sú ceny, ktoré ma ako profesionála potešia, no najviac mi robia radosť neformálne
ocenenia od čitateľov, alebo ak na návšteve
zbadám jednu zo svojich kníh, či keď mi rodičia povedia, že sa kniha páčila ich deťom.
Nemyslím to alibisticky. Raz sa mi napríklad
mailom ozvala bývalá spolužiačka zo stred-

nej školy, ktorá dlhodobo žije v zahraničí.
Nevideli sme sa dvadsaťpäť či tridsať rokov
a zrazu mi napísala, že v Mníchove v kníhkupectve narazila na moju knihu. Moje knihy
totiž v spolupráci so zahraničnými vydavateľmi vychádzajú aj v zahraničí. Tú knižku
teda kúpila svojim deťom, vyrastajúcim
v Nemecku. To sú ocenenia, ktoré vnútorne
veľmi potešia.

Čím sa momentálne zaoberáte? Pracujete
na nejakom zaujímavom projekte?
Áno, pracujem, hoci je to momentálne časovo náročnejšie. Mnohí ľudia si myslia, že si
kreslím po večeroch, no pre mňa je to práca
ako každá iná. Niekedy príjemná, no niekedy,
tak ako pri každej inej práci, má toho človek
plné zuby.
Ročne sa mi podarí ilustrovať dve-tri knižky, čo je dosť, keďže ešte učím na vysokej
škole a mám aj iné aktivity. Väčšinu výtvarnej práce robím v lete, keďže vydavateľstvá
radi vydávajú knihy na jeseň, aby boli pripravené na vianočný trh. Na leto sa mi toho veľa
nazbiera, pretože okrem výtvarnej práce sa
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musím postarať, samozrejme, aj o dom a záhradu. Ale leto v Jablonovom mám veľmi rád.
Nemusím chodiť učiť do školy a môžem sa
ráno v pokoji poprechádzať po záhrade s kávičkou v ruke a potom ilustrujem. Susedia
to už poznajú. Do noci pracujem a svietim
veľkými oknami, za ktorými sa neskrýva bazén, ale ateliér (úsmev). Práca v Jablonovom
je veľmi príjemná. Nie je tu hluk, Bratislava
je blízko a na prácu sú tu dobré podmienky.
Možno práve to je dôvodom, prečo sa sem
sťahuje toľko ľudí od fachu. Jablonové ponúka pokoj, zázemie, oddych a o to príjemnejšie sa robí i ťažšia práca.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme mnoho tvorivých a pokojných okamihov na
prácu u nás v Jablonovom.
Pripravila Paulína Feriancová.

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Boney M
v Jablonovom
Všetkých, ktorí sa radi bavia výbornou
hudbou, majú radi dobré jedlo a spoločnosť priateľov, pozývame na 5. obecno-školský ples. Témou bude jedinečná
skupina Boney M. Do tanečného víru
nás vtiahne chytľavými jamajskými
rytmami skupina Boney M party group
z Českej republiky.
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27. október
27. – 30. október
Október
4. november
10. november
16. november
17. november
24. november
29. november
8. december
9. december
14. december

O nezabudnuteľnú atmosféru a efekty sa
postará osvedčený a skvelý DJ Leone.
Občerstvenie pripraví Reštaurácia
u Melónka. Nebude chýbať ani minuloročná novinka – fotomat, pre zdokumentovanie super kostýmov.
Ako každý rok, aj tento ples bude mať
dobročinný rozmer a výťažok z plesu sa
použije pre potreby našich žiakov v základnej a materskej škole.

KALENDÁR
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla
Zber objemného odpadu

Podhorská výstava zvierat

Mesiac úcty k starším – predstavenie pre dôchodcov v SND
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber plastov

Lampiónový sprievod (organizuje Rodinný klub)

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla
Posedenie seniorov

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Súsedské vianočné trhy a rozsvietenie stromčeka
Zber plastov

Vyhodnotenie letnej fotosúťaže
Výhercami letnej fotosúťaže sa stali Alena
Kostková a Monika Prokopová. Pre výherkyne
sú na Obecnom úrade pripravené ceny, ktoré

si môžu vyzdvihnúť v úradných hodinách. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže.
-Kultúrna komisia OZ-

Alena Kostková: Letná dovolenka

Monika Prokopová: Dievčatko s bublifukom

Celé to vypukne
3. februára 2018 o 20.00 h
v sále Kultúrneho domu.
Vstupné: 25 Eur

Lístky si môžete rezervovať na Obecnom
úrade a v Základnej a Materskej škole. Štýlové oblečenie poteší ale nie je podmienkou.

Hooray Hooray It‘ s A Holi-Holiday!

Anketa Jablonovských novín o živote v obci
Jablonovské noviny pripravili anketu medzi našimi obyvateľmi, ktorej cieľom je zistiť ich
spokojnosť alebo nespokojnosť so životom obci, prípadne zaznamenať ich nápady a podnety na zlepšenie. Do ankety sa môže zapojiť ktorýkoľvek obyvateľ Jablonového anonymne, pokiaľ chce, môže uviesť svoje meno. Odpovede budeme prinášať v jednotlivých
číslach novín podľa ochoty respondentov zapojiť sa do ankety. V tomto čísle novín uverejňujeme prvé odpovede respondentov. Nebudeme uverejňovať vulgarizmy, ani osobné
spory občanov. Hárky s otázkami si možno vyzdvihnúť a odovzdať ich na obecnom úrade.
1. Čo sa vám v našej obci páči?
– Poloha, športový areál, akcie
–	Je tu veľa zelene
–	Športoviská
–	Páči sa mi, že sa konečne začali viac zaujímať ľudia o futbal v Jablonovom ako kedysi.

2. Čo sa vám v našej obci nepáči?
–	Chaos
–	Cesta
–	Obecná zeleň a údržba
–	Je tu málo priestorov, kde by sa stretávali
mladí ľudia.

3. Čo by ste v našej
obci zlepšili?
–	Starostlivosť o zeleň
–	Obecná zeleň, vyčistenie potoka

4.	Máte nejaké konkrétne podnety
na skvalitnenie
života?
–	Vybudovanie chodníkov
–	Označenie – pomenovanie ulíc
–	Vyriešiť vstup do Vojenských lesov (2x)
-red-
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Dlho očakávaná dobrá správa
Náš projekt rekonštrukcie a dostavby materskej škôlky bol schválený ako jeden zo štyroch v Bratislavskom kraji. Celkovo v prvom a druhom kole obce a mestá z celého Slovenska predložili 277 žiadostí, z ktorých bolo schválených 152.

v našej materskej škole, ktorá by mala vyriešiť
aktuálny nedostatok miest. V rámci rekonštrukcie sa bude rozširovať aj jedáleň a upravovať školský dvor. Bude treba ešte zaťať zuby
a vydržať aj trochu stavebného ruchu počas
školského roka, lebo taká veľká rekonštrukcia by sa nedala stihnúť cez letné prázdniny
a práce by mali prebiehať aj počas školského
roka.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

Poďakovanie
Náš projekt bude z časti financovaný zo
schválených eurofondových prostriedkov
v objeme 267 400 EUR a časť budeme hradiť z bankového úveru, keďže chceme rekonštruovať aj priestory, ktoré bude môcť
využívať aj základná škola a tie nie sú opráv-

neným výdavkom v rámci výzvy pre materské školy.
V najbližšom čase bude prebiehať verejné
obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Ak
všetko pôjde podľa našich predstáv, tak v septembri 2018 by sme mali otvárať novú triedu

Aký bol môj prvý školský deň?

Dňa 4. septembra 2017 sme v našej škole privítali 16 nových žiakov – našich prvákov.
Nástup do školy je v živote každého dieťaťa veľkou zmenou a každý z nich tento deň prežíva inak. Ste zvedaví, na čo sa najviac tešili naši prváci a ako tento deň prežívali? My sme
zvedaví boli, a tak sme ich trošku vyspovedali:

Boris Jakubovitš – Hrozne som sa tešil.
Tešil som sa na matematiku a Šlabikár. Tiež
som sa tešil na ŠKD, že sa tam budem hrať
s kamarátmi. Vôbec som sa nebál.
Simonka Ondrovičová – Tešila som sa na matematiku, písanky a prvouku. Ešte som sa tešila, že sa budeme učiť o písmenkách a číslach.
Matej Martinkovič – Ja som sa tešil na to, že
budem múdry a ešte na matematiku. Vôbec
som sa nebál a tešil som sa na Šlabikár.
Sebastián Idešic – Tešil som sa na výlety,
a ako pôjdeme plávať. V noci som nemohol
zaspať, lebo posteľ bola veľmi tvrdá.
Marko Puška – Nemohol som od radosti zaspať. Tešil som sa, že sa naučím čítať a že sa
naučím písmenká.
Filip Piaček – Prvý deň som sa hneval, že
som v abecede stále posledný. Tešil som sa,
že sa naučím čítať. A bál som sa, že či budem
prvý deň v škole všetko vedieť.

[6]

Samko Ivaniš – Ja som sa tešil, že sa naučím
čítať a že budeme písať. Veľmi som sa tešil.
Peťka Kolesárová – Tešila som sa na plávanie, a že sa naučíme čítať a počítať. Vôbec
som sa ničoho nebála.
Laura Jurčáková – Ja som sa prvý deň bála
ísť do školy, ale keď som išla na druhý deň
do školy, už som sa vôbec nebála. A tiež som
sa tešila, že sa naučím písať.
Veronika Čonková – Ja som sa tešila, že budeme cvičiť, počítať a písať.
Janko Hodovanec – Prvý deň som sa trošku
bál, ale potom už nie. A teraz sa už do školy
teším.
Peťko Gorčík – Tešil som sa, že budem múdry. Strašne som sa tešil. Prvý deň sa mi páčilo, ako sme prechádzali zázračnou bránou
a stali sa z nás prváci. Nepáčilo sa mi ale, že
prvý deň sme boli v škole len tak krátko.
Ivetka Balážová – Prvý deň som sa trošku
bála, nechcela som ísť do školy. Aj som trochu plakala. Ale teraz sa už do školy veľmi
teším.
Samko Horváth – Tešil som sa, že sa naučím
čítať a písať. Vôbec som sa nebál.
Dávid Pavlíček – Tešil som sa, že budem
prvák a tiež na písmenká.
Našim prvákom veľmi držíme palce, nech sa
im v škole moc darí.
-Za kolektív prvákov Barbara Tesariková-

Aby sme mohli hodovať na tradičnom Jablkovom hodovaní, niektorí z nás k tomu
prispeli svojou ochotou a snahou. Ďakujem
rodičom žiakov, ktorí priniesli koláče: Alex
Kostka, Barbora Cinkaničová, Timea Martinkovičová, Agnes Fábriová, Hugo Bilka, Sebastián Idešic, Laura Jurčáková, David Pavlíček,
Šimon Pavlíček, Filip Piaček, Janko Hodovanec, Peter Gorčík, Veronika Lipárová, Sofia
Šarkozyová, Lucia Smreková, Barbora Kučinská, Nikolaj Pavlíček, Eliška Pernecká, Boris
Jakubovitš, Helenka a Filip Vida, Lujza Klamová, Tamara Polakovičová, Gregor Antal.
Ďakujem priateľom školy, ktorí nemajú
deti v škole, ale koláče napiekli: Eva Orthová,
Viera Tarová, Iveta Uhliariková, Zuzka Bálentová. Žiaden koláč síce nebol výherný, ale
chutili všetky.
Ďakujem pracovnému tímu stánku základnej školy (Alene Kostkovej, Vierke Tarovej,
Eve Orthovej, Martine Ondrovičovej, Lucke
Kročákovej a Palimu Hruškovi), ktorí svojim
príjemným vystupovaním predali všetko, čo
sa prinieslo. Utŕžili sme 293,50 €, ktoré použijeme na dokúpenie záhradného náradia do
nového záhradného domčeka.
Ďakujem našim žiakom, ktorí prišli a svojim kultúrnym vystúpením spestrili naše
hodovanie. Tiež za prinesenie už tradičných
vyrezaných dyní Gregorovi Antalovi, Hugovi
Bilkovi, Helenke a Filipovi Vidovi, Eliške Perneckej, Terezke Masopustovej.
Tiež ďakujem obecnému úradu za možnosť byť súčasťou Jablkového hodovania
a finančným ziskom prispieť ku kvalitnejšiemu vyučovaniu.
Ďakujem za príspevok do verejnej zbierky
Biela pastelka 2017 – vyzbierali sme 68,-€.
-Pavol Škoda-

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Deti tvorili knihy
Dňa 4. októbra sa v ZŠ Jablonové uskutočnila
vernisáž žiackych leporel. Téma bola vyhlásená ešte v júni a znela: Zážitky z prázdnin.
Leporelá boli pekné a profesionálne vypracované. Bolo veľmi ťažké udeliť svoj hlas.
Odborná porota v zložení Ľuboslav Paľo –
spisovateľ a ilustrátor a Pavlína Feriancová
– spisovateľka vybrali z 21 leporel víťazov
nasledovne:
2. ročník – Gregor Antal: Ako sa Lili a Blesk
stratili
3. ročník – Lucia Smerková – Bulharsko
lážo – plážo
4. ročník – Eliška Pernecká: Prázdniny
Špeciálna cena: Nicol Motyčková: Letné leporelo a Agnes Fábryová: Prázdniny 2017.

Okrem odbornej poroty mali možnosť hlasovať v diváckom hlasovaní všetci prítomní.
Najviac sa im páčilo leporelo od Elišky Perneckej, ktoré získalo Cenu návštevníkov.
Súčasťou vernisáže bolo kultúrne vystúpenie klaviristky Helenky Vidovej a saxofonistu Lea Ferianca. Nechýbalo ani občerstvenie, za ktoré ďakujeme Peťovi Prokopovi
– Melónkovi, Ondrejovi Klamovi a Rodinnému klubu Jablonové.
Výborný nápad (Zuzka Ferenczová), poctivá príprava (žiaci a pedagógovia základnej
školy), príjemná atmosféra (všetci prítomní)
dávajú záruku výbornej akcie. Ten, kto sa jej
zúčastnil nám dá za pravdu.
-Za ZŠ Lucka Smreková a Nicol Motyčková-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Otvorenie korčuliarskej dráhy

Dňa 30. septembra 2017 sme oficiálne uviedli do užívania novú korčuliarsku dráhu v našom športovom areáli. Dráha poskytne priestor na rekreačný šport pre všetkých, najmä
mladých ľudí, ktorí po takejto možnosti volali už dlhšiu dobu.
Využívanie dráhy bude možné aj v zimnom
období, kedy táto plocha poskytne podklad
pre bežkársku stopu. Na jej výstavbu sme
získali zdroje najmä od Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) cez Bratislavskú
regionálnu dotačnú schému na podporu
športu a mládeže 2017 v opatrení šport. Celkové náklady boli 21 710 EUR, z čoho 15 000
EUR bola dotácia od BSK.

Na otváranie dráhy sme pozvali poslanca
BSK pre náš obvod pána Mgr. Petra Švarala, ktorý sa dlhodobo venuje rozvoju nášho
podhorského regiónu.

Poslanec Peter Švaral povedal: „Som rád, že som mohol
svojím hlasom pomôcť Jabloňákom k takej skvele dráhe, ktorá
umožní všetkým, ale najmä deťom aktívne športovať, bez toho, aby boli vystavení rizikám cestnej premávky. Bratislavská
regionálna dotačná schéma bola schválená aj
pre rok 2018 síce s upravenými rozdielnymi sumami na jednotlivé aktivity, ale naďalej z nej
bude mať náš podhorský región možnosť získať zdroje na svoj rozvoj. Verím, že spoločnými
silami budeme môcť naše Podhorie rozvíjať aj
naďalej.“
-OcU-

Prví korčuliari čakajú na prestrihnutie pásky.
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Šarkaniáda
s morskou tematikou
Šarkaniádu – tradičnú akciu jesene organizuje Obecný úrad a Komisia kultúry a sociálnych vecí Obecného zastupiteľstva. Toto milé podujatie vzniklo a každoročne beží z iniciatívy Ireny Fodorovej z Obecného úradu. Poďakovanie za podporu šarkaniády patrí aj
sponzorom, ktorí prispeli na krásne darčeky.
Už po niekoľko rokov majú na jeseň deti
spolu s rodičmi pred sebou výzvu – skonštruovať svojpomocne šarkana, čo vie lietať.
Nie je to totižto také jednoduché, ako sa zdá.
A tak sa ďalší pokus o hromadné lietanie
morských víl, medúz, chobotníc a iných morských príšeriek odohral 30. septembra 2017
na ihrisku v Jablonovom, poniektorí inovatívne lietali i so šarkanmi na novučičkej korčuliarskej dráhe.
Ťažký súboj o najlepšieho letca, najfarebnejší a najdlhší chvost sa odohral medzi

Alanom Gubricom a Terezkou Masopustovou, ktorých šarkany si zalietali najvyššie,
Terezkin šarkan mal i krásny farebný chvostisko. Odmenu získala i Johanka Mišenková
s inovatívnou medúzou na paličke. A najdlhší šarkaní chvost sme namerali Gregorovi
Antalovi.
Odmenu však dostali všetci zúčastnení,
sladkosti a svietiace ventily na bicykle, takže
stačí dokúpiť bicykel, milí rodičia!
-Danka Trgiňová-

Ďakujeme za vzornú
reprezentáciu
V dňoch 15. až 17. augusta 2017 sa v Trenčíne konali Celoslovenské športové hry a turistické stretnutie seniorov – členov Jednoty dôchodcov Slovenska.
Na hrách sa aktívne zúčastnilo 128 seniori
zo všetkých krajov Slovenska. Súťažilo sa
v behoch na krátke trate, hode plnou loptou,
hode granátom na cieľ, petangu, streľbe zo
vzduchovky, plávaní, kope na bránku, stolnom tenise, hode válčekom a v hode do basketbalového koša.
Náš Bratislavský kraj reprezentovalo 16
športovcov, medzi ktorých bola krajskou
organiozáciou JDS vybraná i naša členka
Mária Kočanová, na základe výsledkov na
krajskách hrách.

[8]

Svojimi výkonmi nesklamala a získala dve
medaily. Jednu striebornú, za druhé miesto
v petangu a jednu bronzovú, za tretie miesto
v strelbe zo vzduchovky. Prispela tak k peknému štvrtému miestu Bratislavského kraja
v celkovom hodnotení krajov.
Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu nielen nášho kraja ale i našej základnej organizácie.
-Predsedníčka
ZO JDS Jablonové-

Mária Kočanová na stupienku víťazov (prvá sprava)

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Tradičné jesenné
Jablkové hodovanie
Aj v tomto roku Bratislavský samosprávny kraj s obecným úradom a s pomocou členov
Komisie kultúry a sociálnych vecí a dobrovoľníkov, pripravili Jablkové hodovanie v našej obci.

Tohtoročné jablkové hodovanie sa podobalo tým predchádzajúcim a predsa bolo iné.
O nové nápady. Deti zo ZŠ pripravili vernisáž
leporel o tom, čo zažili cez letné prázdniny

pri vode, na dovolenkách či so strateným mačiatkom. Prichádzajúcu jeseň v Jablonovom
zachytili deti MŠ a ZŠ cez pestrofarebné lístie
na stromoch a veselé jabĺčka. Všetko pekne

poukladaných na výkresoch. Vyrezaných
tekvíc bolo v tomto roku menej. Riaditeľ ZŠ
ocenil aj aktivitu svojich žiakov z akcií, ktoré pripravila ZŠ. V kútiku sály domu kultúry
Rodinný klub opäť ponúkal deťom tvorivú
dielňu pod vedením Martinky Masopustovej
s dcérou Terezkou. Deti si tu mohli vyfarbiť
a vyzdobiť trblietkami a korálkami predpripravené papierové jabĺčka. Tohto roku sme
síce nemali rekord v počte napečených koláčov, ale myslím, že pre komisiu to bola náročná úloha – vybrať najlepšie tri. Tých 71 druhov, ktoré musela skúsiť a ohodnotiť, bola
slušná skúška pre žalúdok. Tohtoročným
víťazom v pečení koláčov sa stala Gabriela
Brichtová, 2. miesto získala Mária Cvikelová
a na 3. mieste sa umiestnila Iveta Uhliariková. Príjemnú atmosféru doplnila dychová
hudba Záhorienka. O občerstvenie, už tradične, sa postarala Reštaurácia u Melónka.
-redFoto: Martina Masopustová

Rodinný klub na jeseň
Naši priaznivci už vedia, že sme sa naštartovali ako školáci. September sme začali Bazárikom oblečenia a všetkého možného a aj nečakaného (panvice, bicykel, lampy) v sobotu
16. septembra v kultúrnej sále Obecného úradu.
S veľkou radosťou sme privítali trojicu mladých dievčat, ktoré sa spojili a založili vlastný stánok plný krásneho oblečenia od ležérneho až po slávnostné za symbolické ceny
alebo za výmenu. Presne to je zmyslom tejto
akcie.
Vymeniť, kúpiť, darovať a pokecať si. Doba
je rýchla a času na stretávky je málo.
O to menej nás potešil nepríjemný incident, kedy zo stánku Rodinného klubu bola
ukradnutá kožená bunda Calvin Klein darovaná od dobrej duše z Bratislavy, ktorú sme
predávali za symbolické 3 eurá. Všetky peniaze, ktoré získame, dávame Základnej ško-

le Jablonové. Napriek tomu sa nájdu duše,
ktoré nemajú zábrany ani tu. Dáme hlavy
dokopy a do jari vymyslíme bazárik tak, aby
takýto priaznivci už nechodili.
Z nepríjemného na príjemné: nezabudli
sme ani na Jablkové hodovanie, kde si deti
budú vyrábať jablká a rodičia sa môžu v pokoji porozprávať a posedieť. Ja zatiaľ s deckami vyligocem veľdiela.
Ďalšia najbližšia akcia nás čaká 17. novembra – lampiónový sprievod od Základnej
školy po futbalové ihrisko. Hore spolu vypustíme lampióny šťastia.
-Za RK Martina Masopustová-
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UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Medicínske okienko

Čínska medicína a akupunktúra Jablkový víťaz
Počiatky čínskej medicíny siahajú zhruba až 4 000 rokov dozadu, no prvé písomné záznamy predtým ústne predávanej tradície sa objavili počas života čínskeho Žltého cisára Shi Huang
di-ho (Š´chuangti-ho). V starovekej Číne ho zobrazovali ako
vševidiacu mýtickú bytosť so štyrmi hlavami, ktoré hľadeli do
všetkých svetových strán. Huang di bol múdry cisár, ktorý zamestnával doktorov. Medzi nimi bol aj významný doktor Qi Bo
(čchi po) a ten viedol dialóg so Žltým cisárom a odpovedal mu
na všetky otázky ohľadne zdravia a zmyslu života. Známa je
jedna z jeho odpovedí, ktorá má platnosť aj v dnešných dňoch:
„V týchto časoch sa ľudia odklonili od zdravého životného štýlu. Pijú víno akoby to vola
voda, vychutnávajú si deštruktívne pôžitky, vyčerpávajú si svoju životnú esenciu a oslabujú Qi (životnú energiu). Neovládajú techniku uchovávania energie a vitality. Vyhľadávajú momentálne pôžitky a emočné vzruchy, stratili tým kontakt s prirodzeným rytmom
univerza. Nevedia regulovať svoj životný štýl a diétu a majú nevhodný spánok. Tak nie
je žiadne prekvapenie, že už v päťdesiatke vyzerajú staro a umierajú mladí a chorí”.
výstižné aj v súčasnosti.
Čínska medicína v sebe zahŕňa rôzne techniky a cvičenia, ktoré nám pomáhajú získať naspäť našu energiu, „dobiť baterky“,
a mať dostatok vitality do neskorého života. Postupne sa tisícročiami zdokonaľovala,
ba dokonca aj dnes existujú všade po svete
pracoviská, kde prebieha výskum čínskej
medicíny a následná aplikácia v praxi s výbornými výsledkami. Najznámejšie univerzity v čínskom Chengdu, Paríži či Zürichu i naďalej vedú projekty s cieľom posunúť čínsku
medicínu ďalej a obohatiť tým medicínsku
základňu o aktuálne poznatky.

Akupunktúra

Azda najznámejšia technika čínskej medicíny je akupunktúra. Podstatou je vpravovanie drobných ihličiek do kože a mäkkých
podkožných tkanív s cieľom naštartovať
prúdenie krvi v jemných krvných vlásočniciach, prekrviť oblasť a odviesť rýchlejšie
odpadové produkty metabolizmu. Taktiež
napomáha reflexne a energeticky vitalizovať
nielen miesta pôsobenia, ale aj vzdialené oblasti. Hlavný účinok je jednoznačne na svalovo-pohybový systém využívaný ako súčasť
rehabilitácie pri postihu kostrovo-svalovej
sústavy. Avšak účinok bol dokázaný aj gynekológii (napr. poruchy menštruačného cyklu,
neplodnosť), algeziológii (zníženie bolestí),
psychológii a psychiatrii (poruchy spánku,
nálad, psychosomatické ochorenia), gastroenterológii (dyspeptické ťažkosti) a iných
oblastiach. Výborným doplnkovým spôsobom liečby je využívanie účinku čínskych
bylín či už vo forme odvarov alebo tabletiek.
Tradícia bylinkárstva v Číne má podobne
ako slovenské bylinkárstvo odveké korene
v miestnej kultúre. Niektoré liečivky nie sú
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len bylinného charakteru, ale aj živočíšneho
(hadí jed, sušený gekon, korytnačí pancier,
bobky poletuchy obyčajnej,…) a tak, napriek
svojmu blahodarnému účinku je ich import
do mnohých krajín Európskej únie zakázaný.

Rehabilitačné techniky

Čínska medicína využíva aj rôzne rehabilitačné techniky – tuina masáže, bankovanie (vytvorenie podtlaku pomocou baniek,
prekrvenie tkaniva), moxovanie (nahrievanie tkanív zapálenou moxou), či naklepávanie Gua Sha kladivkom. Výnimočné postavenie má čínska dietológia, ktorá úpravou
jedálnička dokáže pomôcť pri viacerých
interných ochoreniach. Pričom v jedálničku
sú využívané zväčša kozmopolitne rozšírené
produkty. Netreba opomenúť ani terapeuticky využívané meditačné techniky ako
Qi gong (čchi kung), Tai Qi (tchaj či), ktoré
okrem toho, že upokoja stresom poznačenú
myseľ, upokoja dýchanie a upravia spánok
tak pôsobia aj celotelovo a urýchľujú hojivé
procesy v tele a na duchu.
Čínska medicína je veľmi vhodný komplement ku klasickej modernej medicíne a každému z nás dokáže ponúknuť individuálny
terapeutický plán, ktorý nám v danom momente vyhovuje a pomáha.
-MUDr. Michal Patočka-

Na tohoročnom Jablkovom hodovaní sa
do súťaže o najlepší koláč zapojilo 71
výrobkov. Porota dala najviac hlasov
koláču s poradovým číslom 70. Redakcia Jablonovských novín získala recept
od autorky jablkového víťaza Gabriely
Brichtovej.

Na jeho výrobu potrebujete:
Cesto:
230 g hladkej múky
60 g práškového cukru
160 g Hery
1 ks vanilkového cukru
2 polievkové lyžice mlieka
trocha citrónovej kôry

Jablková plnka:
1 kg očistených nastrúhaných jabĺk
Pomleté orechy podľa chuti
Posýpka:
150 g hrubej múky
100 g masla
50 g kryštálového cukru

Príprava:
Suroviny na cesto dáme do misy, všetko
ručne vymiešame a vložíme na 30 minút
do chladničky. Potom rukou uhladíme
cesto po celom plechu. Plech nemusí byť
vymastený ani posypaný múkou.

Potom pripravíme jablkovú plnku.
K nastrúhaným jablkám pridáme škoricu, vanilkový cukor, všetko premiešame
a podusíme na panvici. Jablkovú plnku
navrstvíme na cesto a posypeme pomletými orechmi.
Suroviny na posýpku spracujeme
prstami, nasypeme na jablká a dáme piecť do vyhriatej rúry na 180° na cca 55 –
60 minút. Upečené necháme vychladnúť.
Dobrú chuť!

-red-
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Seniori, buďte opatrní!
Polícia vyšetruje viaceré prípady, keď sa obeťou trestnej činnosti stali seniori. Je to obzvlášť zraniteľná skupina, ktorú zneužívajú rôzne kriminálne a bezohľadné živly. Pokútnymi praktikami sa snažia od nich vylákať peniaze, napríklad telefonátmi od ich
údajných blízkych príbuzných, ktorí sa vraj ocitli v tiesni. Podomoví predajcovia často
zneužívajú ich dôverčivosť. Snažia sa im predať produkty, ktoré bývajú predražené a nevýhodné, či zmluvne ich zaviazať k odberu nejakej služby. Starší ľudia sa ťažšie ubránia
zlodejom, preto sú neraz ich cieľom. Prinášame zopár rád a odporúčaní, ktoré môžu seniorom pomôcť k ich bezpečnosti.

Buďte opatrní, keď idete von
• prechádzajte sa s priateľmi alebo s rodinou, nikdy nie sám,
• držte si peňaženku blízko pri tele, nie
v kabelke alebo taške, ktorú nemáte pod
dohľadom, peniaze a doklady nenoste na
jednom mieste a POZOR – zásadne nie
v zadnom vrecku nohavíc,
• kreditnú kartu alebo väčšie čiastky hotovosti vyberajte, tesne pred použitím,
• ak ste pasažier alebo vodič, zamykajte si
dvere na aute,
• na parkovanie využívajte strážené parkoviská alebo garáže, parkujte blízko pri
vchode alebo strážnika,
• ak cestujete autobusom, seďte blízko vodiča alebo blízko pri dverách,
• ak vás niekto alebo niečo znepokojuje, verte inštinktom a odíďte.

Urobte svoj domov bezpečnejší

• namontujte si doma bezpečnostné dvere s murovanou zárubňou a nešetrite na
zámkoch,
• ak bývate na prízemí alebo v rodinnom
dome, zvýšte svoju bezpečnosť okenicami, mrežami, zasklením bezpečnostnými
sklami, uzamykateľnými kľučkami,
• neskrývajte kľúče do poštovej schránky,
pod kvetináče alebo pod rohožku, (namiesto toho si rezervný kľúč nechajte

•

•

•

•

u susedov, priateľov alebo inej dôveryhodnej osoby),
ak opúšťate byt, skontrolujte priestor pred
dverami panoramatickým priezorom,
nikdy neotvárajte dvere bez zaistenia
správne inštalovanou a pevnou retiazkou,
uistite sa, že Vaša ulica a adresa je jasne
vyznačená, aby polícia alebo rýchla zdravotnícka služba našla Váš domov čo najrýchlejšie,
ak je Váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie alarmu, ktorý poskytuje núdzové sledovanie proti krádeži a požiaru.

a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby všetko skontroloval.
• nepožičiavajte si peniaze, na ktoré nemáte dostatočné príjmy. Nepodľahnite najmä
lákavým reklamám zo strany nebankových subjektov, ktoré sľubujú lacné pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok.

Pomáhajte si navzájom

• so svojimi susedmi nažívajte v priateľstve,
oni môžu dohliadať na Vašu bezpečnosť,
ako vy môžete pomôcť chrániť ich,
• požiadajte ich o telefónne čísla domov, či
do zamestnania a majte ich vždy po ruke,
• ak ste videli niečo, čo Vás znepokojilo, porozprávajte sa s nimi, prípadne s domovým dôverníkom, či správcom,
• ak máte podozrenie, oznámte to polícií prostredníctvom linky 158 alebo na
Poradensko-informačné centrum Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave na č.
09610 21 206 alebo nechajte odkaz na
záznamníku č. 09610 21 577.

Pozor na podvodníkov

• od donáškovej služby si vždy pýtajte identifikačnú kartu s fotografiou predtým, ako
ju vpustíte,
• od pracovníkov elektrární, plynární a domovej správy žiadajte taktiež preukaz
a zistite dôvod prečo, sa neohlásili vopred
ako je zvykom,
• neverte všetkému, čo znie až príliš dobre na
to, aby to bola pravda napr. dovolenka zadarmo, zbierky na liečenie rôznych chorôb,
nízke rizika a vysoké výnosy pri investovaní,
• nikdy nedávajte čísla svojich kreditiek, sociálneho poistenia, bankového konta nikomu po telefóne,
• nenechajte sa tlačiť do podpisovania
čohokoľvek, čítajte všetko pozorne

Viditeľnosť na ceste
• ak sa pohybujete po ceste, či už peši alebo
na bicykli, podvečer, v hmle alebo v šere,
označte sa reflexnými prvkami. Predídete tak nehodám najmä za zníženej viditeľnosti. Aj v našej obci nie je výnimkou
stretnúť večer na ceste neosvetlenú osobu
v tmavom odeve. 
-red-
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Ako ďalej s odpadmi?
Pred časom v médiách zaznela správa o zvyšovaní poplatkov za uloženie odpadu. Zvýšenie
poplatkov by malo nastať najmä u nevytriedených, resp. málo vytriedených komunálnych
odpadov, v roku 2018 o 50 % až po približne 300 % od roku 2026. Výška poplatku bude stanovená na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Len pre porovnanie: dnes sa
výška poplatku za skládkovanie komunálneho odpadu v SR pohybuje medzi 4,98 až 9,96 eur
za tonu (pričom nižšia suma zodpovedá za tonu odpadu, kde je podiel vytriedených zložiek
viac ako 60 % a vyššia suma zodpovedá odpadu s menej ako 10 % vytriedených zložiek). Už
v roku 2018 sa bude táto suma pohybovať v rozmedzí 5 až 14 EUR za tonu a od roku 2026 to
bude 18 až 30 EUR. Slovensko so 70 % skládkovaním a len 6 % recyklovaním značne zaostáva
za krajinami, v ktorých sa s odpadmi nakladá zodpovednejšie a podiel recyklovaných zložiek
je oveľa vyšší. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pokiaľ niečo neurobíme pre efektívnejšiu recykláciu a zníženie podielu odpadov na skládkach, 300 %-né zvýšenie poplatkov sa, samozrejme,
dotkne peňaženky každého z nás. Čo sa s tým dá robiť na individuálnej úrovni?

Triedenie komunálneho odpadu
Precízne triedenie odpadu by malo byť samozrejmosťou, nakoľko znižuje ekologickú záťaž, ktorú predstavuje komunálny odpad na
skládkach. V našej obci je možné triediť sklo,
zvyškový olej z domácností, plasty, občasne
papier, vyradené alebo pokazené elektrospotrebiče a použité oblečenie, obuv, hračky.
Dva krát v roku sa vykonáva zber bio odpadu,
ktorý je možné použiť na štiepkovanie. Naďalej však nemáme vyriešené, kam s drobným
stavebným odpadom a kovovým odpadom,
v našej obci chýba miesto, kam by sa dal vynášať objemnejší bio odpad zo záhrad (napr.
z kosenia, vertikutácie, odrezkov zo záhrady
a pod.). Dúfame, že čoskoro bude v našej obci
zberný dvor otvorený a bude v ňom vytvorený priestor aj pre zelený odpad, ktorý presiahne objem toho, čo môžu občania spracovať v rámci vlastnej záhrady.

Kam s bioodpadom?

Veľkú časť odpadov z domácností a záhrad
tvorí bioodpad. Najlepším spôsobom jeho
zhodnotenia je kompostovanie, ktoré nám
okrem zníženia objemu vyvážaného odpadu
navyše zabezpečí kvalitnú zeminu do záhradky. Dnes už je možné vybrať si z množstva
cenovo dostupných, funkčných a estetických
kompostérov, ktoré urýchľujú kompostovanie a nebudú vám vadiť v záhrade. Úplne najlacnejší a najjednoduchší spôsob je vytvorenie tzv. hromady, na ktorú navážate bioodpad
(ako odrezky z rastlín, rastlinný odpad z kuchyne, podrvenú haluzinu, alebo mladé konáriky, burinu, ktorá by podľa možností nemala
byť už v štádiu semena). Na hromadu potrebujete trochu viac miesta. Ak ho vo vašej záhrade nemáte, môžete si vykopať kompostovaciu jamu, do ktorej budete bio odpad dávať
(viď foto) a ktorú môžete ohradiť napríklad
drevenou ohrádkou, čo vám umožní ukladať bio odpad do výšky. Do tejto jamy majú
bezproblémový prístup pôdne živočíchy, ako
dážďovky, červy a ďalšie, ktoré všetko krásne
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spracujú a ostane vám úrodný substrát, ktorý môžete na jar použiť napr. na balkónové
rastliny do črepníkov, môžete si ním prihnojiť svoju zeleninovú záhradu, ovocné stromy
a pod. Kompost by mal byť ideálne aspoň
čiastočne zatienený, aby v letných dňoch
príliš nepresychal. Za približne rok už máte
spodné vrstvy kompostu pripravené na použitie do záhrady. Bioodpad patrí do kompostu a rozhodne by sa nemal spaľovať. Okrem
toho, že dym zo spaľovania zeleného odpadu
znepríjemňuje život susedom, je aj zdrojom
látok, ktoré významne znečisťujú ovzdušie.
Kompostovať sa snažia už aj vo veľkých
mestách. Napr. v Bratislave sa presadzujú lokálne kompostoviská v niektorých mestských
častiach a komunitné aktivity ako napr. Krasňanský zelovoc, Komunitná záhrada, kde sa
občania bývajúci v bytovkách môžu spoločne
stretávať a starať o záhradu. Inšpiráciu ku
kompostovaniu môžete načerpať aj na web
stránke: https://kompostuj.me.

Najlepšie je odpad vôbec nevytvárať

Je potrebné zamyslieť sa nad samotnou recykláciou. Aj pri najdôslednejšom triedení si
treba uvedomiť, že na Slovensku sme schopní
zrecyklovať a opätovne využiť približne len ¼
až 1/3 zrecyklovaných plastov, predovšetkým
PET fľaše, fólie, ktoré sa dajú spracovať a ďalej
predať. Zvyšok končí na skládkach alebo v spa-

ľovniach. Preto je najlepšie odpad nevytvárať
a rozmýšľať o znižovaní množstva odpadov už
pri nakupovaní. Mnohí si ešte pamätáme časy,
keď ľudia v rodinných domoch nepotrebovali smetné kontajnery. Dnes sú obchody plné
zbytočných plastových obalov a po každom
nákupe prinášame domov množstvo igelitiek,
vrecúšok, téglikov a škatúľ, ktoré okamžite putujú do smetiaka. Pokúsme sa teda náš život
zbaviť odpadu ešte predtým, ako doň vstúpi.
Medzi niektorými komunitami sa čoraz viac
presadzuje prístup „Zero Waste“, to znamená
bez odpadu (http://www.zerowasteslovakia.
sk/). Ľudia, ktorí sa týmito princípmi riadia,
tvoria odpad ako za čias našich prarodičov. To
znamená žiaden. Samozrejme, tento prístup
si vyžaduje viac času na získavanie potravín
bez obalu a prehodnotenie a výraznú zmenu
v zaužívanom spôsobe fungovania. Opäť sa
vrátili do módy plátené tašky na nákupy. Nie
je problém ušiť si, či zadovážiť vlastné látkové
vrecká na zeleninu či ovocie. Pri výbere potravín už okrem kvality, ceny, pôvodu možno
začať zvažovať aj to, v koľkých obaloch sú
zabalené, môžete začať odmietať zadarmo
ponúkané igelitové tašky. Rozmáhajú sa dokonca tzv. bezobalové obchody (napr. http://
bezodpadu.sk/), kde si ako za starých čias naberiete šošovicu či fazuľu do vlastného vrecka
či pohára, prací gél a šampón do vlastnej fľaše. Nie všetko sa dá zmeniť hneď, ale malými
krôčikmi môže každý z nás znížiť svoj podiel
na skládkach. Inšpiráciu môžete nájsť aj u Bei
Johnson – autorky knihy s praktickými návodmi na to, ako urobiť z vlastného domu domácnosť bez odpadu (prevzaté so súhlasom
autorky blogu: http://www.pdcs.sk/sk/blog/
nekupuj-co-potrebujes).

Základom je pyramída piatich „R“:
1. Refuse (odmietaj) zbytočné letáky, obaly,
tovary zadarmo, ktoré nepotrebuješ.
2. Reduce (obmedzuj) sa v spotrebovaní vecí,
ktoré nemôžeš odmietnuť. Kupuj len nevyhnutné, šetri zdroje a energiu.
3. Reuse (znovupoužívaj) veci, ktoré potrebuješ. Kupuj trvácne veci a opravuj ich, kupuj
z druhej ruky, nachádzaj veciam druhý život.
4. Recycle (recykluj) – pozor, je na predposlednom mieste! Všetko, čo už naozaj musíš
vyhodiť, musí byť recyklovateľné. Pri kúpe
akejkoľvek veci sa zaujímaj, či a ako sa dá
recyklovať.
5. Rot (kompostuj) organické zvyšky premeň
na živnú pôdu.
Použité zdroje:
http://www.odpady-portal.sk
http://www.obecne-noviny.sk
http:/ /www.bio-info.cz/zijte-bio/vyberte-si-ten-pravy-komposter
-Monika Straková-

