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ROZHOVOR

Zdravý životný štýl v uponáhľanej dobe
Eva Jamnická žije v našej dedine už 12. rok. Pôvodne vyštudovala filozofiu, ale živí ju
účtovníctvo. Okrem toho sa profesionálne venuje komplexnej práci s telom. A to, o čom
hovorí, aj žije.
a v každom veku. Len to poznáme: tú známu výhovorku – ja nemám čas. Nie, buďme
k sebe úprimní a povedzme nahlas – mne sa
nechce. Ak by sme mali vyberať to správne
cvičenie, robme to, čo nám prináša radosť
a pohodu. Vo všeobecnosti sú výborné pohyby beh alebo rýchla chôdza na čerstvom
vzduchu, tanec, joga, alebo plávanie. Každý
si vie vybrať, len treba chcieť.

Eva Jamnická

Čo pre vás predstavuje pojem „zdravý životný štýl“?
Pre každého je zdravý životný štýl individuálny pojem. Ak ho chce človek žiť, mal by
vychádzať z individuálnych telesných možností svojho tela, genetickej predispozície,
svojich bežných návykov a potrieb. Pre niekoho je napríklad mäsitá strava nevyhnutná,
telo si ju vyžaduje. Pre iného je neprijateľná.
Pre mňa konkrétne je to hlavne striedmosť
a pravidelnosť v stravovaní, používam superfood potraviny ako napríklad chia semienka, goji, raw kakaové bôby, zelený jačmeň, ovocie, zeleninu, konzumujem veľa
obilnín a podobne. Nevyhnutný je pre mňa
pravidelný pohyb a psychohygiena. Ale priznávam, že niekedy aj ja utnem.
Aký pohyb je podľa vás pre človeka vhodný v závislosti od veku?
Pre rodičov malých detí by som odporučila,
aby s nimi vyskúšali všetky možné druhy
športu a tým im umožnili, aby si našli ten,
ktorý ich baví najviac a na ktorý majú predpoklady. Pre starších je dôležité brať do úvahy, v akom stave sa ich telo nachádza a ako
s ním doteraz pracovali. Ale začať sa dá vždy

A čo masáže? Nie sú súčasťou našej ľudovej tradície ako bylinkárstvo, ale pomáhajú.
Toto by som poopravila. Masáže a naprávanie tela boli v minulosti neoddeliteľnou súčasťou našej ľudovej tradície, napr. masáže
horúcimi bylinami. V dnešnej dobe zabúdame na naše ľudové poznania. Antibiotiká
naši predkovia nepoznali, ale vedeli, na akú
chorobu ktorá bylinka je vhodná. Verím, že
sa pomaly vraciame k prírode a viac siahame
po alternatíve ako chémii. Čo sa týka masáží,
ľudia si čím viac uvedomujú ich blahodarný
účinok na telo i dušu. Ale tiež treba opatrne.
Nie všetko je vhodné. Klasické relaxačné masáže sa používajú na uvoľnenie a slúžia skôr
na prevenciu. Potom sú masáže zamerané
na konkrétny zdravotný problém. Dronova
metóda a chiropraxia – tieto sa zameriavajú na bolesti chrbta, panvového dna, pri vysunutej platničke alebo vyskočenom stavci.

Ak sú však vážne zdravotné problémy ako
napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak, onkologické ochorenia, tu sú kontraindikácie
a masáže sú zakázané. Ale aj tu sa dá nájsť
náhrada ako bankovanie alebo terapia telovými sviečkami.

Aký životný postoj vás vystihuje?
Nebola som vždy v pohode, prešla som si veľmi vážnymi životnými skúškami a tie zanechali na mojom tele i duši rany, ale našla som
spôsob ako z toho von. Vďaka pravidelnému
cvičeniu jogy, meditáciám a vyváženej strave
sa považujem dnes za vyrovnanú a bezstresovú ženu – ak môžem porovnať pred a po.
Ale dokonalá nie som. Súčasný hektický život ma drží v pozornosti a musím dbať na
to, aby som neustále dávala do rovnováhy
svoj fyzický a emočný stav. Ak mám pocit,
že je toho na mňa veľa, uvarím si dobrý čaj
a zaľahnem ku knihe, pri ktorej zrelaxujem.
Vypnem telo aj hlavu. Nie je dobré dlhodobo
prepínať ani hlavu ani telo. A musím s pravdou von, pretože v poslednej dobe som svoje
telo prepínala až až. Musela som dostať po
nose, aby som zabrzdila.

Akú úlohu hrajú podľa vás dobré vzťahy
medzi ľuďmi?
Tu by som si požičala slová od prednášajúceho z workshopu, ktorý som absolvovala:
„Môžete sa napchávať všetkými možnými
zdravými jedlami, prípravkami, ale pokiaľ
budete mať okolo seba okruh ľudí, ktorí
nevedia prejaviť lásku, cit a porozumenie,
budete v tomto svete sami a nič nepomôže.
Preto sa obklopte ľuďmi, ktorí sú dobre naladení, s ktorými si rozumiete a viete si navzájom dávať lásku. A verte, že to ide, v ktoromkoľvek okamihu života. Ak to človek naozaj
chce a koná v súlade s tým.“ Ja mám skvelú
rodinu, výnimočného partnera, s ktorým
zdieľam denné radosti aj starosti, cítim sa
byť milovaná a to je pre mňa to najdôležitejšie. A v neposlednom rade som obklopená
mimo svojej rodiny výnimočnými ľuďmi, či
už na joge, alebo v práci, ktorí ma vždy nabijú krásnou energiou. Za to všetko veľká
vďaka. S láskou.
Za rozhovor ďakuje Jana Baráková.
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OCÚ INFORMUJE

Uznesenie z 20. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 11. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom
A) Schvaľuje
Uznesenie č. 329/12/17 – program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 331/12/17 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, PaedDr. Mariána
Tótha Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 332/12/17 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Marián
Kimlička

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 334/12/17 – delegáciu Ing.
Ondreja Uhliarika do predstavenstva jednoduchých pozemkových úprav a súhlasí

Uznesenie č. 336/12/17 – 4. zmenu rozpočtu obce na rok 2017
schválený
rozpočet 2017

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

638 910,00 €
12 768,00 €

651 678,00 €

638 910,00 €
12 768,00 €

651 678,00 €

Uznesenie č. 337/12/17 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č.
2/2017 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Jablonové
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 338/12/17 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 3/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonové

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 339/12/17 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 4/2017
o určení výšky dotácie na žiaka školských
zariadení a dieťa materskej školy so sídlom
na území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 340/12/17 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 5/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2017 na
území obce Jablonové
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 341/12/17 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 6/2017
o úhradách za poskytované služby a úkony
obcou Jablonové

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
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1 zmena
rozpočtu

2 zmena
rozpočtu

227 130,00 €

50 000,00 €

277 130,00 €

3 zmena
rozpočtu

5 306,00€

5 306,00 €

277 130,00 €

4 996,00€

277 130,00 €

4 996,00 €

Finančné operácie
Spolu príjmy

675 166,00 €

17 901,00 €

25 051,00 €

-12 401,00€
16 705,00€

73 574,00 €

975 870,00 €

25 051,00€

11 205,00 €

675 166,00 €

16 705,00 €

12 768,00 €

25 051,00 €

710 731,00
-

12 768,00

723 499,00

rozpočet
rok 2018

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu výdavky

po zmene
rozpočtu

29 106,00€

rozpočet
rok 2018

Kapitálové príjmy

4 zmena
rozpočtu

7 150,00 €

Uznesenie č. 343/12/17 – rozpočet obce
Jablonové na rok 2018
Bežné príjmy

so zapojením plôch v blízkosti zastavaného
územia obce za účelom jej ďalšieho rozvoja
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 335/12/17 – použitie prostriedkov rezervného fondu na nákup komunálnej techniky v sume 5.500,00 EUR
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

710 731,00
-

12 768,00

723 499,00

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 346/12/17 – každoročný prenájom priestorov v športovom areáli združeniu Classic Motorcycle Club, Jablonové 336,
vždy tretí víkend (piatok, sobota, nedeľa) v auguste
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 347/12/17 – dotáciu na rok
2018 v sume 5.000,00 EUR na činnosť Futbalového klubu Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 348/12/17 – dotáciu na rok

5 500,00 €

227 130,00 €

287 626,00 €

975 560,00 €

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

2018 v sume 500,00 EUR na materiálové vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Jablonové Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 349/12/17 – dotáciu na rok
2018 v sume 1 000,00 EUR na zakúpenie
materiálu na údržbu priestorov ZO Slovenského zväzu chovateľov Jablonové
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 350/12/17 – odpredaj časti
pozemku parc. č. 604/1 a 604/3 v predpokladanej výmere 44 m2 určenej geometrickým plánom kupujúcemu Mgr. Ľubošovi Baníkovi na základe § 9a Zákona č. 138/1991
Zb. odst. 8 pís. b (priľahlé plochy k stavbe)
priamym predajom za cenu 50,00 EUR/ m2
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1
(Mgr. Baník)
Uznesenie č. 353/12/17 – nájomnú zmluvu priestorov vo VÚB (bývalé kancelárie
OcÚ) so spol. MIRBACH PLUS, s.r.o., Jablonové 177, IČO: 51050463 za cenu 2.880,00
EUR/rok, t. j. 240,00 EUR mesačne s platnosťou od 1. decembra 2017
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 333/12/17 – informáciu
o ďalšom postupe procesu jednoduchých
pozemkových úprav
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

OCÚ INFORMUJE
Uznesenie č. 342/12/17 – rozpočet obce Jablonové na roky 2019 – 2020
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu príjmy

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu výdavky

rozpočet
rok 2019

rozpočet
rok 2020

750 473,00

802 054,00

12 768,00

763 241,00

12 768,00

814 822,00

rozpočet
rok 2019

rozpočet
rok 2020

750 473,00

802 054,00

12 768,00

12 768,00

-

-

763 241,00

Uznesenie č. 345/12/17 – interpelácie
poslancov
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 351/12/17 – informáciu
k projektu protipovodňových opatrení
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 352/12/17 – informácie
o plánovaných projektoch:
– rozšírenia kamerového systému (žiadosť
o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR)
– vybudovanie skateparku (žiadosť o dotáciu na Bratislavský samosprávny kraj)
– vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka,
chodníka a autobusovej zastávky (žiadosť
o dotáciu na Bratislavský samosprávny
kraj)
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 354/12/17 – schvaľuje zadanie generelu dopravy a dopravného znače-

St
Po Ut

Št

Pi

2017

So Ne

2. marec
9. marec
16. marec
29. marec
31. marec
6. apríl
13. apríl
27. apríl

-

Zber papiera
Otázka:
V posledných novinách bol uvedený plán
na zvoz odpadu. Chýbal tam však zber papiera, ktorý je málo frekventovaný. Je to
z dôvodu nízkeho odberu? Ak áno, dali by
sa v dedine zabezpečiť kontajnery na papier, ako máme na sklo?
Martina Masopustová

-

814 822,00
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

nia na základe podnetu p. Petra Pavlíčka
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
C) Určuje
Uznesenie č. 330/12/17 – za zapisovateľku Sidóniu Rusnákovú
D) Konštatuje
Uznesenie č. 344/12/17 – 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. 295/06/17, č. 322/09/17, č. 324/09/17
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, č. 314/09/17 sú
dlhodobého charakteru
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

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

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla

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

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

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

Odpoveď:
Separovaný zber papiera je menej frekventovaný, pretože je menší objemovo. Zberová spoločnosť, ktorá znáša náklady na zber
a zvoz separovaného odpadu spolu s OZV,
optimalizuje svoje náklady, aby vedela túto
zložku separovaného odpadu pokryť. Najmä
v chladnejších mesiacoch je papierového odpadu výrazne menej a doprava skoro prázdneho zberového vozidla je neefektívna. Nastavenie nejakého pravidelného efektívneho
harmonogramu zatiaľ nebolo úspešné.
O zberových kontajneroch na papier
obec uvažuje zatiaľ na pár vytypovaných
miestach. Chce to ale disciplínu, aby sa do
papiera nedávalo aj to, čo tam nepatrí, ako sa
to deje v zberových nádobách na sklo a použité oleje.
Stále máme problém s tým, že v kontajneroch na separovaný zber máme aj bežný
komunálny odpad. V tomto prípade nám
zberová spoločnosť nechce zlikvidovať odpad zadarmo ako separát, ale za poplatok
ako bežný komunálny odpad. Toto je zatiaľ
zásadná prekážka nejakého hromadného
rozmiestnenia kontajnerov na separovaný
zber po obci.
Potvrdzujú to aj skúsenosti z okolitých
obcí, kde z kontajnerov na separáty trčia
všelijaké igelitky s hocičím. Ale máme prisľúbený kontajner na papier do školy, aby
sme deti učili separovaniu a časom postupne ich snáď rozmiestnime aj po obci. Zatiaľ
zostávame pri vrecovom zbere papiera, kde
sa dá presne identifikovať, či ide o správne
separovaný odpad.

Ondrej Uhliarik
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JABLONOVSKÉ OKIENKO

Štatistika obyvateľov
z roku 2017

Na trvalý pobyt sa v roku 2017 prihlásilo 74 obyvateľov. K 5. februáru 2018 malo Jablonové 1 328 obyvateľov s trvalým pobytom.

NARODENÉ DETI

ZOMRELÍ OBČANIA

SOBÁŠE

V roku 2017 sa do našej obce narodilo 18 nových obyvateľov:
Emily Gumanová
Jakub Púček
Nela Fialková
Sofia Idešicová
Emil Zeman
Samuel Adamovič
Viktor Pír
Megan Kollariková
Filip Horváth

Sara Baleja
Lucia Balejová
Artur Beke
Tereza Navrátilová
Alexis Orthová
Michal Almáši
Ella Kubíková
Peter Axl Slezák
Miroslav Majcin

Hedviga Maruškinová
Mária Šaturová
Pavel Horváth
Karol Benčurik
Július Fodrok
Ján Škoda
František Mackovích
Irma Lazarová – Petrová
Arnold Palla
Karol Duha
Štefan Kotes
Zdenka Jankovýchová
Anna Jánošová
Hildegarda Reichlová
Mária Rausová
Klára Bieleková

Ing. Vladimír Kováčik
Ján Adámek
Ján Jaklovský
Ľudmila Kostková
Melánia Tupá
Matilda Matáková
Anna Wilczáková
Ing. Ľubomír Blažek
Alžbeta Matušovičová
Mária Drdúlová
Anna Mičíková
Ján Radič
Mária Eisenhutová
Paulina Petruščáková
Štefánia Hittmanová

V roku 2017 zomrelo 31 obyvateľov:

V roku 2017 sa zosobášilo 11 párov:
Milan Jánoš – Lucia Orechovská
Martin Čermák – Kristína Masarovičová
Vladislav Orth – Veronika Hilková
Štefan Sasinek – Zuzana Nosková
Bohuš Púček – Pavlína Suchánková
Ing. Ján Baleja – Klaudia Paulina Strojna
Mgr. Juraj Sedlák – Veronika Nedorostová
Peter Vranský – Martina Bališová
Karol Petrík – Hana Balážová
Rastislav Kollarik – Lenka Matejková
Jaroslav Pecúch – Emília Pecúchová
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Anketa
o živote v obci

Prinášame ďalšie odpovede ankety Jablonovských novín. Do ankety sa môže zapojiť ktorýkoľvek obyvateľ Jablonového
anonymne, pokiaľ chce, môže uviesť svoje
meno. Hárky s otázkami si možno vyzdvihnúť a odovzdať na obecnom úrade.
1. Čo sa vám v našej obci páči?
– Akcie v obci (Jablkové hodovanie, Vianočné trhy)
– Tichá lokalita, plná zelene, možnosť turistiky, výletov
– Blízkosť Bratislavy
– Dobrá občianska vybavenosť
– Okolie, lesy
– Poloha dediny, príroda, športoviská
– Psy
– Príroda
– Susedia
2. Čo sa vám v našej obci nepáči?
– Znečistený potok (2x)
– Vypúšťanie žumpy do potoka
– Znečistený a schátraný Dom smútku
– Cesty sú v horšom stave (2x)
– Chýba kanalizácia (2x)
– Chýbajú chodníky popri cestách (2x)
– Park okolo kostola
– Smeti mimo odpadových košov
– Strieľanie ohňostrojov, čo nie je povolené
ani v mestách
– Obrovské množstvo áut
– Vlastne jediný obchod v obci už nezodpovedá štandardom dnešnej doby a podľa
mňa stojí na veľmi nevhodnom mieste
– Nedostatočné osvetlenie ciest a chodníkov
3. Čo by ste v našej obci zlepšili?
– Aby sa rozbehla a uľahčila výstavba nových
rodinných domov a zaľudnila sa obec.
– Aby ľudia, ktorí stavajú a bývajú, mali trvalý
pobyt a dane sa odvádzali do obecnej kasy.
– Na ihrisko ešte pridať detské preliezky, aby
mohli mamičky s radosťou a spokojnosťou
chodiť na ihrisko
– Infraštruktúru, bohužiaľ, stále je na veľmi
nízkej úrovni
– Priorita chodníky a kanalizácia
– Obchod
– Bankomat
– Sociálny a kultúrny život
4. Máte nejaké konkrétne podnety na
skvalitnenie života?
– Chýba mi mäsiarstvo.
– Ľudia by mali byť k sebe vľúdnejší, milší, nie
len kritizovať, ale každý z nás by mal priložiť
ruku k dielu, aby sme sa v obci cítili lepšie.
– Obchvat dediny, chodníky, kanalizácia
– Dobudovanie športovísk na zimné športy
-red-

MŠ A ZŠ INFORMUJE

„JABLONOVSKÉ VČIELKY“
Milí spoluobčania a priatelia,
ak máte záujem podporiť a finančne prispieť na aktivity, ktoré pripravuje pre deti
a žiakov materská a základná škola, môžete tak urobiť poukázaním 2 % (príp. 3%)
zaplatenej dane prostredníctvom Občianskeho združenia „JABLONOVSKÉ VČIELKY“
pri Materskej škole v Jablonovom.
Aktuálne tlačivo:

VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
si môžete vyzdvihnúť priamo v Materskej škole Jablonové,
alebo z obecnej stránky www.obecjablonove.sk

Vopred ďakujeme!

Za Občianske združenie „JABLONOVSKÉ VČIELKY“
Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ Jablonové

Správňaci našej školy
Posledný školský deň pred Vianocami sme strávili príjemné chvíle pri vianočnom stromčeku, pod ktorým si decká našli darčeky od svojich kamarátov. Tieto pokojné chvíle však
neskôr vystriedalo búrlivé fandenie v našej telocvični, kde sa súťažilo o titul Správny
chlapec a Správne dievča.
2. ročník – Barbora Kučinská, Helenka Vidová, Gregor Antal, Mathian Šarközy
3. ročník – Sofia Šarközyová, Terezka Masopustová, Filip Vida, Alan Gubric
4. ročník – Eliška Pernecká, Reginka Lakiová, Viktor Martinkovič, Filip Zárecký

Víťazi súťaže Eliška Pernecká a Viktor Martinkovič

Počas celého predvianočného týždňa všetci žiaci našej školy plnili rôzne súťažné
disciplíny, aby sa prebojovali až do finále vyhlásenej súťaže. Nešlo však len o vedomostné súťaže. Niektoré disciplíny boli zamerané
na zručnosť, iné na vytrvalosť, šikovnosť, či
obratnosť. Každý si tak mohol nájsť tú svoju
oblasť, v ktorej vyniká. Takto sa dala šanca
uspieť všetkým a prebojovať sa až do finále.
Do finálového kola sa z každého ročníka prebojovali dvaja chlapci a dve dievčatá. Boli to:
1. ročník – Laura Jurčáková, Ivetka Balážová, Boris Jakubovitš, Matej Martinkovič

Začarovaný
korálový útes
V pondelok 15. januára 2018 nás v materskej škole navštívilo „Sférické kino“ – nový
spôsob vzdelávania pre deti. Projekčný systém vnútri kupoly deťom poskytol neuveriteľný pohľad – 360º výhľad. Najefektívnejšie
pôsobiaca forma filmovej projekcie, ktorá
prišla priamo k nám!
Rozprávkový príbeh „Začarovaný korálový útes“ je jedným z prvých dobrodružných filmov sférického kina. Pri sledovaní
tohto formátu sa deti nielen zasmiali, ale aj
dozvedeli zaujímavé informácie.
Príbeh tohto filmu sa odohrával pri miznúcom koralovom útese a rozprával o jeho
ochrancoch: múdrom piliarovi Jakeovi a rybičke menom Drobček. Vo filme sa ukázalo,
ako nás ovplyvňuje okolité dianie. Deti sa
stali priamymi účastníkmi deja a veľmi efektívne im bol sprostredkovaný i vzdelávací
obsah.

Fidlikanti

1. februára 2018 nás navštívili hudobníci
z folklórneho súboru – Fidlikanti. Deti MŠ
a žiaci ZŠ mali možnosť sa oboznámiť s hudobnými nástrojmi, vyskúšali si na nich zahrať a spolu sme si zaspievali a zatancovali.
-Kvetoslava Rusnáková,
riad. MŠ Jablonové-

Súťažilo sa v štyroch disciplínach. V prvej
ich čakala „Santova dráha“, kde museli fúkaním po špagáte premiestniť Santove sane na
druhú stranu.
V druhej úlohe si zmerali sily v obliekaní
sa, vyzliekaní sa a skladaní vyzlečených vecí.
Táto úloha bola sťažená tým, že si museli obliecť zimné (o niekoľko čísel väčšie) kúsky,
obuť gumáky a prebehnúť cez telocvičňu.
V tretej úlohe využili jeden zo svojich
zmyslov – hmat. So zaviazanými očami hľadali šupinky z kapra v miske s múkou. Poslednou vianočnou disciplínou bolo správne
prestrieť stôl.
Úlohy na pohľad jednoduché až tak ľahké
neboli. Decká boli úžasné, navzájom sa podporovali a súťažili zo všetkých síl.
Nakoniec si však titul Správny chlapec vybojoval Viktor Martinkovič a Správne dievča
2017 je Eliška Pernecká. Obom moc blahoželáme!
-Za kolektív ZŠ Barbara Tesariková-
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Čaro Vianoc
Každý rodič vie, že detské očká nám už dávno prezrádzajú, ako sa tešia na najkrajšie
sviatky v roku – na Vianoce. Je milé ich sledovať, ako všetko okolo seba vnímajú a očakávajú s napätím, čo sa bude diať.

Vianoce by mali byť predovšetkým o atmosfére. Aj v našej škole žiaci žijú vianočnou
atmosférou už od prvého adventu. S láskou

a radosťou si vyrábajú vianočné pozdravy,
vianočné ozdôbky, zdobia si krásne stromčeky a chystajú si prekvapenie pre svojich

Prekvapenie pre školákov

Detské časopisy ponúkajú rôzne aktivity, súťaže, motivácie, hry, čítanie, maľovanie, lúštenie krížoviek, hlavolamov. Pri konci jesenného obdobia vydavateľstvo SLOVART vyhlásilo
v časopise VČIELKA výtvarnú súťaž pre deti na titulnú stránku knihy – obrázok jesene.
,,Čo je jeseň?“, ,,Keď prší, fúka vietor, keď sa listy farbia a opadávajú, keď slnko málo hreje, zbierame jablká, oberáme hrozno, púšťame šarkanov...ˮ

kamarátov a kamarátky. A pritom pociťujú
radosť a šťastie,
keď môžu prekvapenie nielen
dostať, ale hlavne obdarovať toho
druhého. Čo je v živote
veľmi dôležité. K vianočnej
atmosfére patrí aj rozprávanie biblických
príbehov.
Tento rok si žiaci vyskúšali na vlastnej
koži, čo to je natočiť príbeh o Kristovom
narodení v Betleheme, o vianočnej hviezde
a o troch kráľoch. Moc ich to bavilo a zistili,
že to nie je také jednoduché ako sa to zdá.
Boli úžasní všetci, ktorí sa na tomto Našom
vianočnom príbehu podieľali. Rada by som
sa poďakovala Z. Ferenczovej za nápad a réžiu, pánovi farárovi M. Naďovi za prerozprávanie tohto krásneho biblického príbehu,
rodičom za prípravu a výrobu nádherných
kostýmov, pani Lucke Balejovej za prepožičanie malej Lucky, všetkým žiakom „boli ste
super“, R. Jakubovitšovi za zrealizovanie filmu na stránke školy a mojim kolegom, ktorí
boli skvelí asistenti.
No a k Vianociam bezprostredne patria
aj vianočné piesne a koledy. Deti ich spievali s úctou a láskou, čo nám dokázali aj pri
stretnutí s dôchodcami v Kultúrnom dome.
Vianoce sú jedinečné sviatky na Slovensku,
ktoré sú spojené s mnohými tradíciami. Aj
naši členovia folklórneho súboru Jabúčko
spievali v krojoch vianočné koledy na 1.
sviatok vianočný v kostole.
Novinkou bolo, že tento rok ich prvýkrát
sprevádzala aj živá hudba, o ktorú sa postarali Helenka Vidová (klavír), Leo Ferianc
(saxofón), Maťka Uhliariková (gitara) a pani
Alenka Kostková (harmonika-akordeon).
Kto ich počul, môže mi dať za pravdu, že to
bola ozajstná, magická atmosféra Vianoc.
Bolo to krásne, a preto ďakujem všetkým,
ktorí spievali (Liliana Hubeková, Lucka
Smreková, Peťka Hrušková, Timejka Martinkovičová, Barborka Kučinská, Helenka Vidová, Alex Kostka), hrali a Evičke Orthovej,
ktorá to s nimi nacvičovala.
***

Odpovedí na otázku bolo neskutočné množstvo. Tieto odpovede deti v školskom klube
vyjadrili nakoniec kresbami, ktoré boli zaslané do vydavateľstva časopisu Včielka.
Veľmi milé prekvapenie bolo, keď na adresu školského klubu prišla veľká obálka
s ďakovným listom a diplomom od vydava-
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teľstva SLOVART, záložka do knihy pre každého žiaka a 8 krásnych kníh pre deti. Možno niektorú kresbu našich detí nájdeme na
obálke knihy o jeseni, ktorú vydavateľstvo
pripravuje.
Za školský klub detí
Eva Orthová

Páči sa mi, že deti začínajú pomaly, ale
isto chápať čaro Vianoc. Predovšetkým to,
že Vianoce nie sú sviatky len o darčekoch.
V prvom rade sa tešia na teplo domova, že
budú tráviť viac času s rodičmi a starkými.
Cítia, že sú to sviatky pokoja a lásky medzi
svojimi blízkymi.
-Viera Tarová-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Školský ples opäť nesklamal
Školský ples, ktorý sa konal v sobotu 3. februára 2018 o 20.00 vo veľkej sále Kultúrneho
domu bol jednoducho na jednotku. Ako sme už avizovali v minulom čísle, téma bola Boney M. Všetko prebehlo na vysokej úrovni tak, ako sa na poriadny ples patrí (a to nielen
jabloňácky). Skvelá hudobná skupina, sprievodný program, jedlo, tombola, zábava, ľudia. Iba jedna vec bola podozrivá. Tento rok prišlo málo ľudí. To všetkých skolila miestna
chrípka? Tu je zopár postrehov pre tých, čo neboli.

Hneď na uvítanie sme obdržali šampanské
(pre detailistov šumivé víno) a prekrásnu
ružu. Osobné uvítanie od pána starostu, jeho
manželky (u mňa pani starostová) a riaditeľa školy a šup ho k svojmu stolu. Pri stole čakala skvelá partia ľudí a všade naokolo
prekrásne oblečení ľudia, či už v tematickom
kostýme alebo bez. Poznáte ten pocit, keď
niekoho stretávate bežne cestou do školy,

škôlky a na plese je z neho úplná svetová
hviezda, kedy vám padne sánka? Takých ľudí
som tam zopár našla a je to krásna súčasť
plesu.
Po úvodnom kole od obľúbeného Dj-a
LeoNa nastúpila aj skupina Boney M party
group. Na naše veľké prekvapenie anglicky
hovoriaci a originál čokoládový. Skvelá show
a zábava v troch kolách bola obohatená

o exotické pohyby tela. Spevák vbehol medzi tancujúcich a šťastné výherkyne si užili
chvíľku slávy osobného tanca.
Veľa sme tancovali, tlieskali a jedli. Švédske stoly opäť príjemne prekvapili. Spokojní
boli všetci: aj vegetarián alebo bezlepkový
zástupca. Novinka sushi tiež išla na dračku.
Nečakaným prekvapením boli dva vstupy
tanečnej skupiny District dance. Mega úžasné kočky (z toho 3 Jabloňáčky) so skvelým
programom potešili. Dievčatá sú tanečné
profíčky. Klobúk dole.
Okolo polnoci nás čakala tombola. To je
taká obľúbená kultúrna vložka, kde všetci
hľadáme logiku ako chalan môže ísť po 7
cien a druhí nič. Šťastena nesadá na každého. Také perfektné chvíle, keď vyhráte kŕmnu kukuricu, vlečku hnoja sa vám vo veľkomeste nestanú.
Väčšina sa zabávala do druhej hodiny rannej, potom ostal len tanečný zvyšok. Tento
rok sa trsalo do pol piatej. Úprimne, asi by
som potrebovala ďalšie 2 strany z novín, aby
som mohla opísať všetky tie vtipné zážitky.
Je to jedna z mála udalostí, kedy ľudia
majú naozaj na seba čas a chvíľu si užívajú
bez náhlenia sa za povinnosťami. Kto ešte na
plese nebol, prosím, príďte budúci rok. Je to
zážitok, čo sa oplatí.
Tento rok sa toho asi veľa pre Základnú
školu a škôlku nevyzbiera, keďže účasť bola
nízka, ale aj tak to zblížilo zasa zopár ľudí,
a preto to stálo zato.
Pevne dúfam, že pokračujeme aj budúci
rok. Hneď pridávam aj jeden tip: Bee Gees.
-Martina Masopustová-

Seniori plesali i súťažili

Seniori – členovia základnej organizácie JDS Jablonové sa dňa 18. januára 2018 zúčastnili na okresnej akcie JDS „Maškarný bál“, ktorý organizovala novovzniknutá ZO Kuchyňa, v kultúrnom dome v Kuchyni. Zúčastnilo sa na ňom 220 členov z takmer všetkých
organizácií v okrese. Do tanca nám hrala výborná hudobná skupina Synkopa z Borského
Mikuláša. O náladu sa postarali početné masky, ktoré boli na záver ohodnotené a odmenené vecnými cenami. Samozrejme, nechýbala ani bohatá tombola, do ktorej venovala
cenu i naša ZO. K dobrej zábave prispelo i chutné občerstvenie v podobe rezňov, gulášu, zákuskov a dobrého vínka. Ďakujeme členom ZO Kuchyňa za výborné zvládnutie ich
prvej veľkej akcie.
Naši členovia sa zúčastnili i II. ročníka Žolíkového turnaja, ktorý 25. februára 2018
usporiadala ZO Sološnica. Na turnaji nás reprezentovali Betka Čechová, Maja Kočanová,
Drahuška Belačičivá a Ela Welterová. Škoda
len že tento rok nemali také kartárske šťastie
ako minulý rok, kedy obsadili 2. a 3. miesto.
Na turnaji sa zúčastnilo celkom 54 hráčov.
Z našich členiek postúpila do druhého kola
D. Belačičová, ale do finále sa jej postúpiť nepodarilo. Finále si zahrali traja hráči zo ZO

Malacky. Možno na budúci rok budeme mať
šťastnejšie ruky pri ťahaní kariet, na čo sa už
teraz tešíme.
Tešíme sa tiež na akcie, ktoré nás čakajú
v najbližšej dobe a to Ženský chmat – k pochovávanie basy, ktoré bude 13. februára
2018 vo Vysokej pri Morave, Prehliadka poézie prózy a spevu dňa 6. marca 2018 v Záhorskej Vsi a hodnotiaca členská schôdza našej ZO, ktorá sa uskutoční 28. februára 2018.
-Emília Prokopová, predsedníčka ZO-
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Alzheimer Kaviareň Avalon
Staráme sa

Alzheimer Kaviareň Avalon je miestom stretnutia ľudí, ktorých príbuzní, známi alebo priatelia trpia Alzheimerovou chorobou. S pozvanými odborníkmi z rôznych oblastí, napr. psychológia, teológia, sociálne vedy pomáhame spoznať toto ochorenie v jednotlivých fázach,
sprostredkovať správnu starostlivosť o blízkeho a poskytneme potrebnú pomoc a podporu.

Už v poradí VII. Kaviareň Avalon mala historický počet návštevníkov. Sedemnásť ľudí
z radov rodinných príslušníkov, záujemcov
a ľudí, ktorí sa zaujímajú o problematiku
Alzheimerovej choroby. Tentokrát sme priniesli poznatky z medzinárodnej konferencie:
Aktivizácia seniorov a nefarmakologické po-

stupy v liečbe Alzheimerovej choroby a s našou vrchnou sestrou Táňou Klimentovou sme
sa rozprávali aj o pohyblivosti a poruchách
hybnosti u ľudí s demenciou. Ďakujeme všetkým za spoločne strávený čas a za prejavenú
dôveru. Už teraz sa tešíme na ďalšiu Kaviareň
Avalon.
-Daniela Nemčeková-

Príklad – Bakayova Rozalia

parcela č.

výmera

podiel

výmera k podielu

1405

2281/1

42

1/6

7

2281/3

1477

1/6

246

2319/2

4533

1/18

252

1509
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– z obrazí sa zoznam LV s neprededenými
pozemkami
– kliknite na číslo LV a dajte si ho vytvoriť,
z neho si opíšte číslo LV, parcelu číslo,
výmeru celkom, podiel k celku, výmeru
k podielu a dozviete sa, koľko by vám
vaši rodičia alebo starí rodičia dnes
chceli dať. Závisí len na vás, či ten dar
chcete prijať.
Kompletne spracovaný prehľad slúži ako
príloha k žiadosti o začatie dedičského konania, alebo o prededenie znovuobjaveného
majetku.

LV č.

2281/2
2319/1

78
16

S jarou vyčistíme chotár a svoje skrine.
Deti nám vyrástli a dobrí ľudia podarovali
veľa oblečenia. Je čas na náš starý známy
Bazárik, kde si zasa podarujeme, vymeníme, kúpime a hlavne pokecáme.
Tento rok bude Bazárik inak organizovaný. Každá osoba, ktorá nepredáva, zaplatí
vstupné 3 eurá. Deti do 5 rokov sú zadarmo.
Úplne celý zisk bude odovzdaný Základnej
škole. My vám zato zabezpečíme viac vecí
zadarmo.
Rodinný klub svoj stánok bude mať takisto bez akýchkoľvek poplatkov. Počet kusov
nebude nijako obmedzený. Zober toľko koľko potrebuješ. Presný termín konania bude
uverejnený cez Obecný úrad a na stránke facebooku Rodinného klubu.
Tešíme sa aj na nové tváre, ktoré sa ku
nám pridajú. Snáď svojimi vecami spravíme zasa veľa radosti. Z posledného Bazáriku sme darovali oblečenie aj do sociálneho
domu Dorka pre opustené matky s deťmi
v Handlovej.
-Za RK Martina Masopustová-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Neprededené pozemky
Prinášame užitočné rady, ako si môžete nájsť
pozemky, ktoré neboli po vašich predkoch
prededené: Na stránke www.katasterportal.sk. Vo vyhľadávaní kliknite na nezistený
vlastník a vyplňte povinné polia:
– kraj Bratislavský, okres Malacky, obec
Jablonové, katastrálne územie Jablonové
– názov nezisteného vlastníka – hľadajte
starých aj prastarých rodičov
– zobrazí sa Vám overovací kód, ktorý
opíšte do prázdneho políčka „overenie
kódu“ – ak sa pomýlite, kliknite na nový
kód a skúste to znova

Rodinný klub
pokračuje

1/6
1/18

13
1

-Viera Apoštolová-

Banánové
placky

Ak máte chuť na sladké, skúste si urobiť
banánové placky z ovsených vločiek. Je
to rýchle a chutné.
Potrebujeme: Šálku ovsených vločiek •
2 zrelé banány • Podľa chutí oriešky, hrozienka, sušené ovocie, škoricu, med a iné
Postup: Vločky zalejeme horúcou vodou,
necháme postáť, prebytočnú vodu zlejeme,
pridáme banán rozomletý vidličkou a do
misy prihodíme to, čo nám chutí. Dobre premiešame. Zmes by nemala byť veľmi riedka. Na plech vystlaný papierom na pečenie
naukladáme polievkovou lyžicou placky.
Pečieme na 170 °C zhruba 20 minút. -rog-
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Spomienky na Vianoce
Narodil som sa 29. októbra, 21 rokov po vzniku Československej republiky, ktorá bude
mať 100 rokov. Narodil som sa na „dolnom konci“ v Jablonovom v trojdome naproti
dnešnému šenku Brestičovi. Trojdom preto, lebo tam bývali tri rodiny. Prední, strední
a zadní na jednom dvore, ktorý bol prechodný pre všetkých. Keď ma vytiahli z perinky,
rýchle som rástol. Bol som v Jablonovom u svojej Babičky a Starýnka. Celková situácia
v tom čase nebola dobrá, lebo všade okolo sa zbrojilo a rinčali zbrane. Jablonové bola
malá dedinka na čele s pánom starostom, pánom farárom a pánom učiteľom. Zdravili
sme starších ľudí a rodine sme utekali dať bozk na ruku z úcty, ale aj preto, že neco dostaneme, samozrejme, nejakú korunku na cukroví.
V tých časoch okolo Vianoc bolo množstvo
snehu, do školy sa chodilo v uličkách vyšších od nás. Chodili sme do školy pri cintery.
V triede sme boli v štyroch radoch a každý
rad bol jedna trieda. Prváci, druháci a tretiaci. Pán učiteľ aj pán farár nás trestali za neplechu. Slúžila na to trstenička. Biť deti bolo
povolené! Šak za to sme pánovi farárovi chodili na druzgavce (jahody). Po zasnežených
cestách jazdili drevené sane ťahané koňmi,
ktoré mali zvončeky, ktoré krásne pri ich
pohybe zvonili. Vyvážal sa hnoj na polia a to
bola naša chvíľa, zapriahnuť sa za sane a nechať sa ťahať. Napriek vôni, ktorá nás ovievala a dymu z fajky s Taras Bulbom. Keď sa hnoj
po poli rozhádzal, tak už sme boli zapriahnutí a naspäť to bol vtedajší adrenalín, lebo sa
išlo klusom a my sme lietali z jednej strany
na druhú triafaní zbytkami z kopýt nachytaného hnoja a potom kúskami ľadu a snehu.
Doma sa už pripravovalo na Vianoce, nič
sa nekupovalo. Chlebík Babička vymiesila
a pripravila do košíka. Z Katolíckych novín
utrhla kúsok čistého papiera, na ktorý naslinenou atramentovou tuškou napísala meno
a priložila do košíka. Takto som ho zaniesol
k pekárovi, kde už bola rozohriata pec a pekár vsádzal prinesený chlebík. Najprv ho
vyklopil z košíka, potrel kefou namočenou
vo vode, nalepil papierik s menom a šup do

pece. Bol to macher, ako tie kvásky hádzal
a ukladal do pece a nakoniec zavrel dvierka
na peci. Za danú chvíľu sme prišli po upečený chlebík. Tá vôňa v pekárni bola neprekonateľne krásna. V stojanoch sme vyhľadali
náš chlebík, zobrali sme ho spolu s košíkom
a pomaly sme išli domov. Nedalo nám, aby
sme počas cesty nenačali chlebík z konca.
No, a doma babička zobrala chlebík a hovorí:
„Tento chlebík nie je náš, tento okúsali myši.
Zanes ho späť!“ Babička sa potmehúdsky
usmiala a tak som sa musel priznať, že to
neboli myši, ale ja. „Dnes nechoď von, budeme robiť salónky!“ Vytiahla pripravenú rozvaľkanú masu z marcipánu a potom na stole
sme formičkou vytláčali malé tehličky. Rozložili sme nastrihané staniolky, papieriky,
a do takto pripravených sme vkladali tehličky a zabalili. No, a keď sa Babička náhodou
otočila, už tehlička padla pod stôl a tam bol
jej koniec! Nakoniec pripravenou šnúrkou
sme ich po oboch stranách stiahli, priviazali
farebnú niť, na ktorú sa zavesia a ukladali do
škatuľky. Potom sme viazali napečené figúrky a do staniolu zabalené orechy. Vybrali
sme rovnaké červené jabĺčka (najlepšie boli
puanky, boli malé – akurát) vonku na krách
primrznuté a červené, tie sme uviazali na
nite. Starýnek sa vrátil z lesa a priniesol
pekný, nie moc veľký stromček, ktorý sme

Vianočná rozprávková
električka v Bratislave

ozdobili a na hrot napichli hviezdu. Na spodné vetvičky sme dali sviečky. Potom sme
stromček zavesil na hradu, kde bol pripravený háčik. Takto stromček visel nedotknutý
do Troch kráľov nad stolom, lebo na salónky
sa nedočiahlo. Na tie čokoládové sme si chutili, lebo boli výborné. Pri ich balení sme sa
presvedčili.
Pred večerou sa nesmelo zabudnúť na
hyd, zaniesli sme aj do maštale zvlášť pripravené maškrty pre dobytok. Potľapkali
ho po šiji a išli sme do domu. Museli sme
sa obriadiť, dostali sme čistú košeľu a takto
pristúpili k sviatočnému stolu. Starýnek ladil
malé rádio, na ktorom počúval hlas Ameriky, ktoré škrčalo, ale zrazu potichu zaznela
vianočná Tichá noc... Pomodlili sme sa a zasadli k štedrovečernému stolu. Pod obrusom
boli šupinky z ryby, aby sme mali dosť peňazí cez rok, rozkrojilo sa jabĺčko, či budeme
zdraví, orechy, oblátky s medom, pupáky, kapustnica s hríbami a ryba so šalátom. Zrazu
zazvonil zvonček a ani sme nezbadali, ako
Ježiško položil darčeky pod stromček. Boli
skromné, ale o to boli srdečnejšie. Každý bol
odmenený a tešil sa darčeku. Čas ubehol pri
spoločnom posedení a začala sa príprava
na polnočnú omšu. Všetci sa dobre obliekli,
lebo vonku bol mráz. Natiahli pripravené
čižmy s naleštenými holenkami a vykročilo sa von. Vonku pod nohami vŕzgal sneh
a na ceste bola počuť vrava tých, ktorí mali
spoločnú cestu do chrámu Božieho. Cestou
si vzájomne podávali ruky a s úsmevom na
tvári si priali Šťastné sviatky. V kostole bolo
plno a pri spoločnej modlitbe zaznelo z chóru Do hory do lesa valasy, snaď horí... Po odbití dvanástej hodiny Narodil sa Kristus Pán
veselme sa...
-Rudo Kukučík-
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Prečo a ako triediť odpad
Viete že?
• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
• ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených
fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových
výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku,
1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja,
0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
• primárnou surovinou pri výrobe plastov je
ropa
• z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
• recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí
95 % energie oproti výrobe z primárnej
suroviny
• recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetrí
2 kg uhlia, 4 kg železnej rudy, 4 min a 20
sekúnd práce
• hlavným faktorom úspešnosti separovaného
zberu je však váš záujem a aktívny prístup.

Prečo separovať?
• vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou
surovinou, vracia sa do výroby a znižuje
nároky na prírodné zdroje a energiu
• zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie
odpadu
• šetria sa surovinové zdroje
• existuje však aj ďalší dôvod – skládkovanie
bude v budúcnosti stále drahšie, nakoľko
skládky enormne zaťažujú životné prostredie a verejnosť ich výstavbu na svojom
území odmieta
Z čoho sa skladá komunálny odpad?

30%

3%
1%

13%

7%

38%

13% – papier
8% – sklo
7% – plasty
38% – biolog. rozlož. odpad
1% – nebezpečný odpad
3% – kovy
30% – zvyšok
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Ako pomôžete vy?
• zapojte sa do systému separovaného zberu
odpadu
• nevyhadzujte iný komunálny odpad do
vriec určených na separovaný zber
• do vriec na separovaný zber vyhadzujte
obaly zbavené zvyškov potravín
• usilujte sa minimalizovať objem odpadu
(napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od
mlieka atď.)
Ako triediť odpad?
Plasty, kovové odpady a tetrapaky – materiál
na báze lepenky triedime do priehľadných
žltých plastových vriec alebo do pristaveného žltého kontajnera umiestneného pri
Seniorville Jablonové a pri vchode do areálu
bývalého družstva PD Jablonové.

Zbiera sa:
Plasty – neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše od minerálok, malinoviek, rastlinných olejov (označenie PET
alebo 1), obaly z pracích, čistiacich prostriedkov a kozmetiky (označenie HDPE alebo 2), plastové mikroténové vrecká, strečové
a obalové fólie, igelitové tašky, vrecia, penový polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD,
odpad z PVC materiálu ako vodoinštalačné
a elektoinštalačné rúrky, plastový nábytok,
hračky, plastové okná a pod.
Kovové odpady – kovové vrchnáky z fliaš
a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý
riad, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko,
hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka,
konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové
obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne
konzervy z hotových jedál, paštét, potravy
pre domáce zvieratá a z kompótov alebo
plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred
vložením do vreca je potrebné vypláchnuť,
aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Tetrapak obaly – krabicové obaly (napr. na
mlieko, džús, víno ) s označením Tetrapak,
Tetrabrick, Elopak....
Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami
a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou,
farbami, potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod., kovy hrubo znečistené
zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Sklo – triedime do zeleného kontajnera
umiestneného pri COOP Jednota, obchode

pani Kubíkovej, pri Kultúrnom dome a pri
Seniorville Jablonové.

Papier – triedime do modrých priehľadných
plastových vriec alebo do modrého kontajnera umiestneného pri Seniorville Jablonové
a pri vchode do areálu bývalého družstva PD
Jablonové.
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy,
listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky,
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nezbiera sa: plienky, použité papierové
vreckovky, plastové obaly kníh, celofán, tapety, lepiaca páska, papier znečistený olejom, farbou, potravinami, hlinou, ropnými
produktmi, cementom, lakované kartóny,
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly),
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti).

Biologicky rozložiteľný odpad – kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný popol, pozostatky z ovocia, zeleniny, škrupiny z vajec
(ktoré je potrebné rozdrviť), vylúhovaný čaj,
kávový výluh – kompostujeme doma.

Jedlé rastlinné oleje a tuky: odovzdávame
do 120 l hnedej nádoby, ktorú nájdete pri
Kultúrnom Dome a v ZŠ, MŠ.
Vychladnutý použitý rastlinný olej zbavený hrubých nečistôt, ktorý nesmie obsahovať vodu, víno, kečup a zvyšky jedál, nalejte do plastových PET fliaš, ktoré zatvoríte
a uložíte do nádoby. 
-IF-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Efektívne cestovanie
Prednedávnom bol v Bratislavskom kraji zavedený Integrovaný dopravný systém.
Znamená to, že na dopravu v rámci regiónu možno využiť viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov – vybrané vlaky, linky MHD a regionálne autobusové linky
začlenené do systému. Pri prestupovaní si netreba kupovať nový cestovný lístok.
Kto pravidelne využíva autobusovú dopravu, tento systém pozná, no prinášame pár
praktických informácií pre príležitostných cestujúcich, ktorí možno zbytočne platia
za cestu navyše.
Aj tu platí, že s využívaním karty je cestovné lacnejšie.
Integrované územie Bratislavského kraja
je rozdelené do tarifných zón. Každá zóna
je označená trojmiestnym číslom. Linky
smerujúce na Záhorie sú označené číselným radom 200.
V integrovanom systéme sú cestujúci
prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok. Na cestu
môžu využiť jednotný cestovný lístok, ktorý platí bez ohľadu na dopravcu a použitý
dopravný prostriedok. Výška cestovného
je odvodená od počtu precestovaných tarifných zón, teda nie od kilometrov, ako to
bolo v minulosti.
***

Efektívne cestovanie v praxi je asi najlepšie vysvetliť na niekoľkých konkrétnych príkladoch:
1. Lístok na červený autobus z Jablonového zakúpený s kartou stojí 1,89 Eur. Platí
90 minút a môžeme naň cestovať v rámci
časového intervalu a zón, ktoré sú uvedené
na lístku.

V našej časti kraja má význam hovoriť len
o autobusovej doprave – červené autobusy,
keďže z vlakov k nám chodia len turistické
počas sezóny. Na cestovanie môžete využiť
dopravnú kartu, ktorá poskytuje lacnejšie
cestovné.
Môžete si ju vybaviť na Autobusovej stanici Mlynské nivy, alebo onlinie na stránke
dopravcu. Možností je viac. Kredit si môžete dobíjať priamo u vodiča v autobuse ale-

bo cez internet. Žlté a zeleno-biele autobuse, známe ako Seničáky, nie sú zahrnuté do
integrovaného systému.
S týmto dopravcom je však cestovanie do
Bratislavy bez prestupu výhodnejšie než
s červeným dopravcom. Aj tento prepravca
predáva dopravnú kartu, ktorá sa vydáva
v Senici, Trnave, Piešťanoch a v Hlohovci.
Dobíjať kredit si môžete u vodiča v autobuse.

Na tento jeden lístok môžete cestovať
napríklad tak, že na Patrónke prestúpite
na MHD a pohybujete sa naň v rámci zóny
v Bratislave 100 a 101.
Pokračovanie na str. 12
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Pokračovanie zo str. 11
Na jeden lístok tak docestujete napríklad
z Jablonového do Petržalky, Ružinova alebo do Avionu. Treba si len pozrieť zónu,
v ktorej sa cieľ cesty nachádza a zmestiť sa
do časového intervalu, v tomto prípade 90
minút.
***

2. Ak cestujete z Jablonového na otočku
do Stupavy, môže sa vám podariť cestovať
na jeden lístok.
Cestou tam aj späť sa pohybujete v rámci
jednej zóny a ak sa zmestíte do časového
intervalu uvedeného na lístku, netreba si
kupovať na spiatočnú cestu ďalší. Vodičovi treba pri nastupovaní ukázať pôvodný
lístok a on vám vytlačí bezplatné potvrdenie o ďalšej jazde.
***

3. Pri ceste z Jablonového do Malaciek
a späť sa vám môže stať, že platíte odlišné
sumy za cestovné. Výška sa odvíja podľa
toho, koľko zón je zahrnutých na trase autobusu.
Napríklad cesta cez Lozorno a Plavecký
Štvrtok do Malaciek je drahšia než cesta
cez Pernek. Tam sa platí navyše na zónu
Plavecký Štvrtok, kam autobus na ceste zachádza.

ŠPORT

Stolnotenisový turnaj
o pohár starostu
Počas Vianočných sviatkov sa uskutočnil už 7. ročník turnaja o pohár starostu obce
Jablonové Ing. Uhliarika. Popularitu potvrdzuje skutočnosť, že turnaj mal najkvalitnejšie obsadenie a zúčastňujú sa aj noví záujemcovia.
Hráči boli rozdelení do dvoch skupín,
v každej skupine sa odohrali zápasy každý s každým a na základe výsledkov dvaja
najlepší zo skupiny postúpili do semifinále.
***
Minuloročné víťazstvo zaslúžene obhájil
Roman Ferianc.
Detský turnaj vyhral Šimon Pavlík.

Výsledky záverečných bojov
Semifinále:
Roman Ferianc – Stanislav Tesárik
3:1
Imrich Barák – Marian Tóth
3:1
O 3. miesto
Marian Tóth – Stanislav Tesárik
3:0
Finále
Roman Ferianc – Imrich Barák
3:1
-Marian Tóth-

Neseď doma
a poď hrať futbal!!!
FK Jablonové pozýva všetky deti vo veku 8 až 14 rokov, ktoré majú radi pohyb
a hlavne futbal, aby sa pridali k nášmu obecnému klubu a pomohli tak zachovať dlhoročnú tradíciu v našej obci.
Naším cieľom je vytvoriť na jar družstvo žiakov a v lete ho prihlásiť do súťaže. Na deti
čaká výborný športový areál, všetko potrebné športové vybavenie a samozrejme príjemná rodinná atmosféra.

Pre viac informácií a v prípade záujmu
píšte mail na adresu rybarmartin4@gmail.
com.
-Martin Rybár,
člen výboru FK Jablonové-

***

Viac informácií o Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja si môžete prečítať na www.idsbk.sk.
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