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MILÍ JABLONOVČANIA,
leto je v plnom prúde. Poniektorí
ľudia šomrú keď je veľmi horúco, iný
zas keď prší. Mnohí šomrú len tak...
Dôvod sa predsa nájde vždy. Aj napriek tomu je leto obdobím, na ktoré
si väčšina z nás, viac či menej, plánuje oddych. Školáci majú prázdniny, a tak je najvhodnejší čas na
rodinné dovolenky. Viacerí dlhodobo plánujú presný termín svojho voľna, iní zas čakajú na tú „svoju“ last
minute, aby doslova zo dňa na deň
vymenili všedné dni plné povinností
a práce za týždeň, možno dva, niekde na slnečnej pláži pri mori. Stále je však aj veľa takých, ktorí svoju
dovolenku využijú na práce okolo domu. S obľubou hovoria, že idú
na „maltu“ či do „najrobi“. Na prvé
počutie sú to celkom exotické dovolenky. Všetkým nám však v tomto letnom období ide hlavne o to,
aby sme si našli čas na oddych,
aby sme na chvíľu zmenili svoj stereoptyp, dali telu aj duši priestor na
relax a načerpanie nových síl. Vypíname mobily, aby sme neboli ru-

šení alebo si pribalíme k mobilu aj
selfie tyč, aby sme sa mohli odfotiť so všetkým pekným, vzácnym
či mimoriadnym, čo nás na našich
cestách stretne. Stáva sa viac než
bežným, že sa so svojimi „úlovkami“
chceme podeliť s priateľmi a známymi. Najnovšie prostredníctvom
sociálnych sietí. Tie sú pre mnohých miestom vlastnej prezentácie.
Miestom, kde si človek vytvára svoj
životný príbeh. Urobili sme si z tohto internetového priestoru aj miesto,
kde vyjadrujeme svoje postoje, výhrady, či pripomienky. Pranierujeme
tam všetkých a všetko, čo sa nám
nepáči. Využívame fakt, že sa týmto
spôsobom nemusíme pri vyjadrovaní nášho postoja nikomu pozrieť do
očí. Poväčšine by sme v osobnom
kontakte neboli schopní svoj názor či myšlienku vysloviť. Dokonca
by nás ani nenapadlo sa k niečomu
vyjadrovať. Prostredníctvom svojich
špičkových mobilov však vynášame
„na svetlo sveta“ aj veci a situácie,
ktorým nerozumieme a nepoznáme

ich dôvod, ani podstatu. Nezamýšľame sa nad tým, že svojim konaním
niekomu ubližujeme, že je všetko
možno úplne inak. Hlavná vec, že
nám pribúdajú „lajky“. Najhoršie na
tom je, že v takejto modernej komunikácii strácame schopnosť ospravedlniť sa, ak naše tvrdenia neboli
pravdivé. Osobne som sa s ničím
podobným nestretol. Maximálne
sa stane to, že dotyčný svoj príspevok vymaže. Nedá sa však vymazať
to, čo takáto nepravdivá informácia
spôsobí.
Želám vám, aby sa vám podarilo
tento letný čas, čas prázdnin a dovoleniek, využiť na množstvo osobných stretnutí. Na stretnutia plné
vrúcnych podaní rúk a príjemných
správ. Strávte tento čas v spoločnosti priateľov a známych, v kruhu
rodiny a blízkych, v priestore, v ktorom sa môžete veľa rozprávať, smiať
a zabávať.
Prajem vám pekné leto.
Štefan Blaško
starosta obce
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Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Spolufinancovaný fondom

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov

4 Investície do hmotného majetku

Podopatrenie č./názov

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Operácia

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis

Neuplatňuje sa

Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná)

Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia
s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

Číslo výzvy

5/PRV/2015

Kód projektu

043PO050001

Názov projektu

REALIZÁCIA PROGRAMU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI JABLONOV

Miesto realizácie aktivít projektu

SR, okres Levoča, obec Jablonov

Predmet aktivít projektu

Presné vymedzenie predmetu aktivít projektu je v prílohe č.2 k Zmluve
o poskytnutí NFP

Cieľ projektu

Cieľ projektu je uvedený v časti B5 ŽoNFP

Použitý systém financovania

Zálohová platba

Celková výška oprávnených výdavkov na
realizáciu aktivít projektu

815 403,51 EUR (slovom: osemstopätnásťtisícštyristotri EUR
a päťdesiatjeden eurocentov)

Výška spolufinancovania aktivít projektu
z vlastných zdrojov prijímateľa

0 EUR (slovom: nula EUR)

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi NFP maximálne v sume 815 403,51 EUR, čo predstavuje 100%
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.
Odovzdanie staveniska: 10.7.2018

Doba výstavby: 120 dní

REALIZAČNÁ FIRMA:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Prehľadná situácia
M 1:20000

Podľa znázornenej mapky
ide o tieto cesty:
a) Lesná cesta LC1 – 1465,3 m
povrch: asfaltový betón,
Lesná cesta LC1 bude mať
5 výhybní a priekopu spevnenú
betónovými tvárnicami.
b) Poľná cesta VPC1 – 574,32 m
povrch: štrkodrvina
c) Poľná cesta HPC7 – 378,85 m
povrch: asfaltový betón
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Vydávanie evidenčných známok pre psov v obci
Obec môže vydať všeobecne záväzné naradenia (ďalej len „VZN“) na plnenie úloh
samosprávy a na plnenie úloh štátnej správy. Všetky VZN obce podliehajú schváleniu
obecnému zastupiteľstvu. Schválené VZN
sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce
a jeho návštevníkov, ako aj pre ďalšie subjekty viazané svojimi právami a povinnosťami k obci.
V súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. bolo
Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017
uznesením č. 86/2017 schválené VZN
obce Jablonov č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania a chovu psov. Predmetom tohto naradenia je úprava podmienok
týkajúcich sa držania psov na území našej
obce, čiže evidencia psov, podrobnosti o

vodení psa, vymedzenie miest so zákazom
voľného pohybu psa, vymedzenie miest so
zákazom vstupu so psom, znečisťovanie
verejného priestranstva, priestupky, ktorých sa dopustí držiteľ psa alebo ten, kto
psa vedie a iné. Toto VZN je zverejnené
na internetovej stránke obce v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia r. 2018.
V tomto VZN sa taktiež uvádza, že každý
pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na
území obce Jablonov podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa 90 dňovej lehoty. Každú
zmenu skutočnosti a údajov (identifikačné
údaje psa, zmena držiteľa psa, skutočnosť,
že pes pohryzol človeka, úhyn psa, prípad-

ne stratu psa a iné) je držiteľ psa taktiež povinný nahlásiť na obci do 30 dní.
V januári 2018 obec začala vydávať pre
psov evidovaných na území obce Jablonov
evidenčné známky a viesť evidenciu vydaných známok. Do konca júla obec vydala
73 známok, avšak podľa našej evidencie
máme na obci prihlásených 111 psov.
Preto žiadame držiteľov psov, ktorí si
ešte neboli vyzdvihnúť na Obecnom
úrade evidenčné známky, čiže si nesplnili svoju povinnosť, aby tak urobili
čo najskôr. Držiteľ psa vypíše na Obecnom úrade tlačivo, na základe ktorého
mu bude vydaná evidenčná známka pre
psa. Za vydanie evidenčnej známky
sa neplatí.
Katarína Fabianová

Obecná štatistika 2017
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 bol 994 obyvateľov, z toho 477 mužov a 517 žien. V roku 2017 sa do obce
prisťahovalo 5 obyvateľov a 7 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.
Narodili sa:
Opustili nás:
Vekové zloženie
obyvateľstva k 31.12.2017:
0 – 18 rokov
259 obyv.
19 – 60 rokov
572 obyv.
nad 61 rokov
163 obyv.

Manželstvo uzavreli:
Poláková Iveta a Pecha Pavol
Kandráčová Anežka a Girga Martin
Bielovodská Daniela, Mgr. a Bílek Dávid
Mišagová Gabriela a Potočný Miroslav
Gažová Jana a Dirda Ján
Molčanová Mária, Ing. a Hockicko Radomír
Zelená Jana a Cenký Stanislav
Girgová Iveta a Khan Gohair
Biroščáková Mária, Mgr. a Benko Lukáš, Ing.
Dzurillová Marta, Mgr. a Krajňák Pavol, Mgr.

Kapusta Juraj			
Bača Jakub
Tomko Patrik 			
Gonda Matias			
Bilek Simon			
Horváth Marek			
Dirda Tomáš
Hamburgbadžo Miroslav
Potočný Adam
Mozdíková Zoe
Mižigárová Aneta
Horváthová Aneta

Fabian Fabián, 83 rokov
Pitko Štefan, 68 rokov
Kačová Irena, 85 rokov
Pecha Vladimír, 44 rokov
Ondrišová Mária, 89 rokov
Vošková Helena, 82 rokov
Boženko Michal, 54 rokov
Ničová Mária, 87 rokov
Kopaňák Ján, 73 rokov
Kačí František, 70 rokov
Chlebový Fabian, 81 rokov
Mišagová Anna, 90 rokov

Milí naši jubilanti roku 2018
Nielen veľa slniečka v srdiečku
k narodeninám Vám prajeme,
ale tak isto veľa šťastia, zdravia, lásky,
aby ste nemali na čele smutné vrásky.
Na svete nech prežívate samé radosti
a nemáte nikdy žiadne starosti.
Dobré sú ruže, tŕne sú zle.

Blahoželáme najstarším občanom
Záhradou života každý z nás ide.
našej obce k veku dosiahnutému
Varujte sa rán, čo sa dlho hoja,
v roku 2018:
milujte ľudí, čo za to stoja.
Ľachová Mária - 95 rokov
Buďte šťastní, robte to čo chcete.
Milučká Mária - 91 rokov
Žite tak, nech nikdy neľutujete.
Ondrejčáková Mária - 91 rokov
Muchová Helena - 89 rokov
Prajeme všetko najlepšie milí naši jubilanti....
Mišagová Anna - 89 rokov
Vudarčík Emil - 88 rokov

.... Obecný úrad Jablonov a občania obce
Gratulácie patria aj občanom, JUBILANTOM, v roku 2018

60-roční:

65-roční:

70-roční:

75-roční:

Harenčárová Anna
Benko František
Voško Ján
Blašková Alžbeta
Ondriš Peter
Mucha Ján
Šandorová Oľga
Kandráčová Alžbeta
Mačeková Agnesa

Harenčár Pavol
Pecha Pavol
Ondrejčáková Mária
Uhrínová Mária
Košutová Anna
Tureková Mária
Vilk Štefan
Krásl Jozef
Virová Zdenka
Ovčariková Mária

Košut Ján
Molčanová Žofia
Volk Štefan
Šefčíková Elena
Korchňáková Mária

Košala Pavol
Chlebová Mária
Rožková Mária
Pechová Katarína
Faltinová Agnesa
Korchňáková Anna
Chlebová Magdaléna
Molčan Jozef
Bileková Terézia
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80-roční:

85-roční:
Fabianová Agnesa
Bilek Ján
Paľonder Štefan
Molčanová Mária
Paľonderová Mária

Katarína Fabianová
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Dňa 30.11.2017:
 Na zasadnutí bol bez pripomienkovania prítomnými poslancami schválený návrh VZN č. 2/2017 o
zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Podľa
tohto VZN elektronické služby zabezpečuje obec Jablonov prostredníctvom špecializovaného portálu na
webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk. Zoznam elektronických služieb poskytovaných obcou, ich popis a
návod sú dostupné na uvedených portáloch. Nevyhnutná je príslušná miera autentifikácie a autorizácie
podľa zákona o eGovernmente.
 V ďalšom bode rokovania bola poslancami
jednohlasne schválená Smernica č. 2/2017 o vybavovaní sťažností a petícií. Dostupná na obecnom
portály v sekcii VZN.
 Hlavná kontrolórka obce p. J. Puhallová prečítala
správy z vykonaných kontrol. V prípade dodržiavania
vybraných ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z. v r.
2016 a 2017, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, obec
Jablonov nemá VZN-kom upravené podmienky držania psov (sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, podrobnosti o vodení psa, o znečisťovaní verejných priestranstiev, vymedzenie miest so zákazom
vstupu so psom). V prípade kontroly dodržiavania vybraných ustanovení zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016, bolo
náhodným výberom odkontrolovaných 12 poplatníkov.
Rozhodnutia, počítanie lehôt, právoplatnosť a vykonateľnosť, doručenie do vlastných rúk, overenie základnou finančnou kontrolou, to všetko bolo v súlade so
zákonmi a VZN obce Jablonov. Obe kontroly boli poslancami vzaté na vedomie.
 Starosta obce opätovne oboznámil prítomných
so žiadosťou o kúpu pozemku od p. O. Oleja. Predložil
fotodokumentáciu z miesta, s vyznačením trasy vodovodného potrubia, ktorú vytýčili pracovníci firmy Aqua
Spiš plus. Vodovodné potrubie na nachádza v tesnej
blízkosti pozemku, nezasahovalo by však do zamýšľaného rozšírenia stavby dielne. Ventil potrubia verejného vodovodu sa nachádza pred pozemkom, ktorý
žiada odkúpiť p. Olej a bol by situovaný pred bránou
zamýšľaného rozšírenia stavby. Poslanci navrhujú,
aby v prípade predaja pozemku p. Olej zhotovil betónovú šachtu na ochranu šupatka. Podľa vyjadrenia
poslancov, nie je známy názor susedov na predaj pozemku, no v prípade predaja by obec prišla o verejné priestranstvo používané aj ako parkovacie miesta
pri konaní svadieb, osláv, pohrebov atď. Zároveň poslanci uviedli, že nie je v ich záujme brániť občanom
v rozvoji ich súkromného podnikania. Kupujúci by zabezpečil zhotovenie geometrického plánu na oddelenie daného pozemku. Ide o parcelu registra „C“, par.
č. 4007/4 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na
LV č. 446, v katastrálnom území obce Jablonov, o výmere cca 33 m², za kúpnu cenu 25,- €/m², z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, pre kupujúceho Ondrej
Olej, bytom Jablonov č. 167. Náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností by
znášal kupujúci. Zdôvodnenie prípadu hodného oso-

bitného zreteľa: a/ Uvedený pozemok bezprostredne
susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho b/
Prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu
využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva
pozemkov a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových
pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov. V
zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. na schválenie zámeru predaja majetku obce je potrebný 3/5 súhlas
všetkých poslancov. Z 5. prítomných poslancov sa 2.
zdržali hlasovania. Z uvedeného dôvodu je uvedený
zámer predať uvedený pozemok neschválený.
 Predseda stavebnej komisie prečítal zápisnicu
zo zasadania stavebnej komisie konanej dňa 10. 10.
2017, ohľadom žiadosti p. A. Jurečkovej o kúpu pozemku. V zápisnici je uvedené, že stavebná komisia
previedla premeranie dĺžky pozemku p. A. Jurečkovej.
Meranie bolo urobené ručným meracím kolieskom.
Nameraná dĺžka od hranice pozemku po nový plot
je 66 m. Nakoľko sú údaje rozdielne, stavebná komisia odporúča pre presné zistenie hraníc pozemku prizvať geodeta. Prítomní poslanci OZ sa zhodli, že nie
je potrebné prizvať geodeta, nakoľko na sporný pozemok (par. č. 1010) je uvedený zákaz nakladania s
pozemkom (zákaz predaja, ide o vodnú plochu). OZ
teda schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predať majetok obce Jablonov, a to:
novovytvorené pozemky parc. č. 289/4 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 50 m² v k. ú. Jablonov a
parc. č. 290/2 – záhrada o výmere 87 m² v k. ú. Jablonov, obidva za kúpnu cenu 2,52 €/ m², obidva oddelené geometrickým plánom zo dňa 26. 10. 2016, od
pozemku registra „E“ par. č. 3732/5 – vodné plochy
vo výmere 625 m² v k. ú. Jablonov, ktorý je zapísaný
na LV č. 971 v podiele 1/1. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: a/ Uvedený pozemok užíva
kupujúci (aj jeho predchodcovia) niekoľko desaťročí.
b/ Prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu
využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva
pozemkov a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových
pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov. OZ
zároveň zamieta predaj pozemku registra „C“ parc. č.
1010/2 – vodná plocha o výmere 56 m² v k. ú. Jablonov, oddeleného geometrickým plánom zo dňa 14. 3.
2017, od pozemku registra „C“ par. č. 1010 – vodná
plocha o celkovej výmere 4283 m² v k. ú. Jablonov,
ktorý je zapísaný na LV č. 1507 v podiele 1/1.
 Dňa 30. 10. 2017 bolo obci doručené oznámenie
o skončení funkčného obdobia prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi. Prísediacich navrhujú starostovia obcí na obdobie štyroch rokov, musia
spĺňať podmienky (vek min. 30 rokov, bezúhonnosť,
zdravotnú spôsobilosť...). Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie
predsedu príslušného súdu. Obecné zastupiteľstvo
vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.
Z prítomných poslancov nemá nikto záujem o funkciu
prísediaceho na súde a ani nenavrhujú kandidátov z
radov občanov. Nehlasovalo sa.
 Starosta informoval poslancov o opätovnom začiatku fungovania a o novej stratégii MAS LEV v termíne marec 2018. K dispozícii je 1.800 000 € na prerozdelenie obciam, na jeden projekt max. 100 000€.

Avšak pribudli neoprávnené výdavky na chod MASky
a preto je potrebné schváliť členský príspevok a uhradiť ho do konca roka 2017. Poslanci schválili zvýšenie
fixného členského príspevku z 0,50€/obyv. na 0.80€/
obyv. na programovacie obdobie 2018-2023. Flexibilný členský príspevok, ktorý závisí od obcou získaného
NFP (nenávratný finančný príspevok) ostáva na úrovni 3% zo zazmluvnenej sumy schváleného projektu.
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2016/2017
bola po odprezentovaní schválená jednohlasne. Prítomná p. Mišagová informovala poslancov o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a zároveň predniesla požiadavku na obnovu detského ihriska v
areály MŠ (šmýkačka, pieskovisko, hojdačky). Poslanci navrhli zapracovať tieto požiadavky do nákladov návrhu rozpočtu pre rok 2018.
 Starosta prítomným prečítal správu audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016. Nezávislý audítor v správe uvádza, že tá poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie
konsolid. celku k 31.12.2016 a konsolid. výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audit bol vykonaný nezávisle, zodpovedne a podľa medzinárodných audítorských
štandardov. Konsolidovaná účtovná závierka podľa
auditu neobsahuje nesprávnosti v dôsledku podvodu,
či chyby. Poslanci vzali na vedomie.
 Poslanci ďalej schválili výročnú správu za rok
2016. Tá obsahuje kompletnú identifikáciu obce za
rok 2016. Organizačnú štruktúru, vedúcich predstaviteľov, poslanie, vízie a ciele, geografické a demografické údaje, históriu a symboly obce, prenesené a originálne kompetencie, informácie z
pohľadu rozpočtovníctva, účtovníctva za materskú
jednotku a konsolidovaný celok, hospodársky výsledok, prijaté granty, transfery, poskytnuté dotácie, investičné akcie, ale aj riziká a neistoty, ktorým
je účtovná jednotka vystavená.
 Poslanci schválili odmeny za rok 2017 vo výške
350€/poslanec a pre zástupcu 350€, ďalej mimoriadnu odmenu 200€ pre p. Bilekovú za vydávanie dovtedy vydaných Jablonovských občasníkov. Uvedené odmeny sú v hrubom.
 V bode o rôznom poslanci na požiadavku starostu schválili predĺženie termínu na opravu miestnej komunikácie za bytovkami a to z 31.12.2017 na
31.8.2018. Ďalej na návrh poslanca T. Niča prerokovali
a schválili zvýšenie platu starostu obce ustanoveného
podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 o 50 %, za mesiace november a december 2017, a zvýšenie platu starostu
ustanoveného podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 o 10 %, s
platnosťou od 01. 01. 2018.
Zasadnutie bolo začaté o 19:00 hod., ukončené
o 22:50 hod.
Dňa 15.12.2017:
 V prvom bode rokovania prenechal starosta slovo p. riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. A. Múdrej, ktorá poslancom vysvetlila položky týkajúce sa rozpočtu pre ZŠ a
ŠKD na roky 2018-2020, p. A. Mišagová sa vyjadrila
k položkám rozpočtu za úsek MŠ a p. E. Slezáková
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pokračovala v položkách rozpočtu za úsek ŠJ. Poslanci vzali na vedomie návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky
2018-2020.
 P. riaditeľka Mgr. A. Múdra ďalej informovala
poslancov, že v ZŠ s MŠ Jablonov bola vykonaná inventarizácia a na základe nej inventarizačná komisia
vypracovala návrh na vyradenie nefunkčného a zastaralého majetku, nefunkčného zariadenia, ktorý síce
škola fyzicky vlastní, no nie je zapísaný v majetku školy. Vzaté poslancami na vedomie.
 Starosta predniesol poslancom žiadosť o finančnú podporu od Občianskeho združenia So srdcom
na pokrytie mzdových nákladov opatrovateľky, ktorej klientom je občan Jablonova. Poslanci navrhli zistiť podrobnosti o financovaní danej služby a presunúť
tento bod do najbližšieho rokovania. Nehlasovalo sa.
 V ďalšom bode rokovania starosta prečítal návrh VZN č. 3/2017 o niektorých podmienkach držania a chovu psov, zverejnený na úradnej tabuli od
24.11.2017. Uviedol, že v prípade schválenia návrhu,
bude tento účinný v roku 2018 a preto navrhol odhlasovať prečíslovanie návrhu na VZN č. 1/2018. Poslanci odsúhlasili prečíslovanie návrhu a keďže nemali k nemu pripomienky uzniesli sa na vydaní VZN
obce Jablonov č. 1/2018 o niektorých podmienkach
držania a chovu psov. Zverejnené na obecnom portály v sekcii VZN.
 V nasledovnom bode rokovania starosta prečítal návrh VZN č. 4/2017 o organizácii miestneho referenda, zverejnený od 29.11.2017. Opäť bolo v prípade
schválenia návrhu starostom navrhnuté prečíslovanie
na návrh VZN č. 2/2018. Poslanci prečíslovanie odsúhlasili a bez pripomienok sa uzniesli na vydaní VZN č.
2/2018 o organizácii miestneho referenda. Zverejnené
na obecnom portály v sekcii VZN.
 Poslanci jednohlasne schválili dokument – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami s
účinnosťou od 1.1.2018.
 Smernica č. 1/2018 o verejnom obstarávaní bola
poslancami bez pripomienok jednohlasne schválená s
účinnosťou od 1.1.2018.
 Na zasadnutí bola prečítaná žiadosť od SCŠPP (súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva), v ktorej Mgr. D. Ďuricová žiada o pridelenie fin. prostriedkov na rok 2018 vo výške 145
180€. Poslanci vzali žiadosť na vedomie a zároveň
navrhli presunúť tento bod rokovania do ďalšieho
zasadnutia, kedy bude schvaľovaný rozpočet obce
na roky 2018-2020.
 V bode o rôznom starosta pripomenul konanie
obecného plesu v deň 10.2.2018 a keďže bolo potrebné tlačiť vstupenky a plagáty, požiadal poslancov
o stanovenie ceny vstupenky. Mimo hlasovania sa aj
tento rok zhodli na cene 20€/ osoba.
Zasadnutie bolo začaté o 19:00 hod., ukončené
o 22:15 hod.
Dňa 18.12.2017:
 Hlavná kontrolórka na zasadnutí predniesla svoje Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020.
Poslanci vzali na vedomie.
 Starosta obce predniesol návrh rozpočtu na roky
2018 – 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 30. 11. 2017, a zaslaný emailom poslancom
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pred zasadnutím OZ. Prítomná p. riaditeľka ZŠ s MŠ a
p. Mišagová z MŠ vysvetlili návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na
roky 2018 – 2020. Ing. Tomáš Nič vyjadril pochybnosti o opodstatnenosti vlastnej školskej kuchyne, vzhľadom na rozpočtové požiadavky. Podľa neho by bolo
možno lepšie stravu dovážať, bez nákladov na réžiu
a mzdy pracovníkov. Starosta obce pripomenul, že má
na stole zmluvu na poskytnutie NFP rekonštrukcie a
prístavby MŠ k budove ZŠ, kde súčasťou je aj rekonštrukcia kuchyne a výdajní pre ZŠ a MŠ. Projekt prešiel schvaľovaním OZ a uvažovať teraz o zrušení ŠJ
je dosť ľahkovážne. Zrušenie ŠJ by znamenalo vyradenie zo siete školských zariadení a jej prípadné opätovné zriadenie by sa v budúcnosti nemuselo podariť.
Väčšina poslancov schválila rozpočet na rok 2018 a
vzala na vedomie rozpočet na roky 2019 – 2020.
Zasadnutie bolo začaté o 18:00 hod, ukončené
o 20:10 hod.
Dňa 14.3.2018:
 Ešte pred začatím rokovania prítomní hostia p.
Ľ. Korchňák a p. Sobinovský požiadali starostu a poslancov o slovo. P. Ľ. Korchňák predniesol žiadosť od
vlastníkov susediacich nehnuteľností a doplnil informácie týkajúce sa predaja nehnuteľnosti p. Pivovarníčka. Vraj podobná situácia nastala pred rokmi, keď
dom súp. číslo 192 chcela predať vtedajšia majiteľka p. Drexlerová. Hostia v mene ostatných obyvateľov, susedov, požiadali obec, starostu a poslancov, aby
vynaložili maximálne úsilie pri riešení danej situácie,
poďakovali sa za slovo a opustili rokovaciu miestnosť.
 Po úvodnom slove hostí, sa pokračovalo ako
obvykle schválením návrhu programu zasadnutia,
bola zvolená návrhová komisia, zapisovateľka a overovatelia zápisnice, poslanci ďalej vzali na vedomie
plnenie uznesení prijatých na predošlých dvoch zasadnutiach OZ.
 Starosta predniesol opätovne poslancom žiadosť
od Občianskeho združenia So srdcom (presunutá z rokovania z 15.12.2017), o finančnú podporu na pokrytie
mzdových nákladov na opatrovateľku pre klienta, ktorý je občanom našej obce. Prítomní poslanci neschválili žiadosť, nakoľko obec nemá dostatok finančných
prostriedkov na pokrytie mzdových nákladov opatrovateľky pre OZ So srdcom.
 V ďalšom bode rokovania starosta predniesol
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku od Spišskej katolíckej charity na pokrytie prevádzkových nákladov pre občana, ktorý je umiestnený v zariadení
pre seniorov. Starosta uviedol, že podľa stanoviska
ZMOS-u obec nie je povinná poskytnúť finančný príspevok, ak sama nepožiada o umiestnenie občana v
zariadení a že obec nemá dostatok finančných prostriedkov. Žiadosť nebola poslancami schválená.
 Starosta prečítal aj žiadosť o poskytnutie finančného príspevku od zariadenia pre seniorov Humanitarian, avšak týkala sa občana, ktorý vo februári 2018
zomrel. Žiadosť je bezpredmetná a preto neschválená.
 Po zverejnení návrhu VZN č. 3/2018 na úradnej tabuli dňa 1.2.2018, sa poslanci bez pripomienkovania jednohlasne uzniesli na vydaní VZN
č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov. Dostupné

na obecnom portály v sekcii VZN.
 Starosta prečítal poslancom odvolanie Mgr. A.
Jurečkovej, uvádza v nej, že cena za opätovné odkúpenie pozemkov 2,52€/m2 je vysoká, nakoľko
pozemky boli podľa doloženej zmenky z roku 1954
finančne vysporiadané ako celok. Navrhuje preto zotrvať pri cene 1€/m2. Poslanci podľa zmenky nevedia zistiť, či sa jedná práve o tieto pozemky, no súhlasia s navrhovanou cenou 1€/m2 (parc.č. 289/4 a
290/2). Zrušili teda uznesenie č. 68/2017 (cena 2,52/
m2) a schválili kúpnu cenu za uvedené parcely 1€/m2.
V prípade predaja pozemku parc.č. 1010/2 má obec
zákaz nakladať s týmto pozemkom, nakoľko sa jedná
o vodnú plochu.
 V ďalšom bode rokovania bola prečítaná žiadosť p. F. Draveckého o odkúpenie 5m dĺžky parc.č.
4007/4. Keďže v minulosti už poslanci prejednávali odkúpenie danej časti pozemku inému žiadateľovi
(O. Olej) a neschválili mu predaj, opätovne sa zhodli na
tom, že pozemok zostane verejným priestranstvom a
p. Draveckému bude tým pádom umožnený prístup k
jeho pozemku. Žiadosť nebola schválená.
 Poslancom bola prečítaná opätovná žiadosť p.
Ing. M. Dzurillu o sprístupnenie obecných ciest. V nej
uvádza, že bude naďalej využívať poľné cesty ako prístup k svojim pozemkom, s čím starosta a poslanci
súhlasia. Navrhol opätovne vyzvať užívateľov poľnohospodárskej pôdy, aby nerozorávali poľné cesty, rozorané dali do pôvodného stavu a aby rešpektovali
cesty tak, ako to uvádza legenda o spôsobe využitia
na liste vlastníctva. Poslanci jednohlasne odporučili
starostovi vypracovať právnu analýzu východísk a riešenia stavu starostlivosti o poľné cesty, ktoré boli obci
pridelené pri pozemkových úpravách, ak cesty nie sú
doteraz vymerané.
 V nasledovnom bode rokovania dostala slovo
hlavná kontrolórka p. J. Puhallová a predniesla poslancom plán kontrolnej činnosti I/2018. Jednohlasne
schválený, k nahliadnutiu dostupný na obecnom portály v sekcii hlavný kontrolór.
 Kontrolórka prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. Prítomní poslanci vzali správu na vedomie. K nahliadnutiu dostupná na obecnom portály v
sekcii hlavný kontrolór.
 Poslanci vzali na vedomie vykonanie zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 zo dňa
8.2.2018. Presunom rozpočtových prostriedkov sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
 Poslanci vzali na vedomie aj plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2018 od ZŠ s MŠ v Jablonove.
 Starosta predniesol návrh 2. úpravy rozpočtu
a vysvetlil položky, ktorých sa zmena týka. Jednohlasne schválené.
 V bode rokovania „rôzne“ poslanci:
a) Vzali na vedomie záujem obce Lúčka v žiadosti o
odkúpenie traktorového návesu. V súčasnosti predaj
nie je plánovaný, keď to bude aktuálne, starosta obce
Lúčka bude vopred informovaný.
b) Na základe informácii p. Ľ. Korchňáka a p. Sobinovského, sa poslanci zhodli, že je v záujme ostatných obyvateľov odkúpiť danú nehnuteľnosť. Navrhujú
osloviť p. Filipákovú z agentúry REMAX ohľadom kúpy
nehnuteľnosti súp. číslo 192. Starosta uviedol že na
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predaj sú oba domy súp. č. 191 a 192 za cenu 116
000€. Dom súp. číslo 192 je na predaj za 47 000€
(cena zaň je konečná bez možného zníženia) a dom
súp. číslo 191 pôjde pravdepodobne do dražby. Fin.
prostriedky na kúpu nehnuteľnosti súp. číslo 192 sú
zahrnuté v druhej úprave rozpočtu. OZ schválilo kúpu
nehnuteľnosti v kat. území obce Jablonov a to: rodinný
dom súp. č. 192 postavený na parc. č. 126/2 a hospodárska budova postavená na parc. č. 122, pozemok
parc. č. 122 o výmere 35 m² - zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 126/1 o výmere 135 m² - zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č 126/2 o
výmere 109 m² - zastavané plochy a nádvoria a pozemok parc. č. 121 o výmere 1002 m² - záhrada, všetko
v celkovej sume 47.000,-- €.
c) Starosta informoval poslancov o vyúčtovaní plesu, konaného dňa 10.2.2018. Príjmy z predaja vstupeniek (121ks) 2 420€, z predaja tomboly 922€. Príjmy spolu 3 342€. Výdavky na nákup cien do tomboly
750€ (informácia aj o sponzorských cenách), výdavky na hudbu, stravu, výzdobu a cyklotrial Kočiš vystúpenie 2 461,4€. Výdavky spolu 3 211,4€. Zostatok 130,6€. Nehlasovalo sa.
d) Starosta ďalej navrhol termíny Fašiangovej zabíjačky na 16.2.2019 a Obecný ples 23.2.2019. Poslanci mimo hlasovania súhlasili.
e) Poslanec p. Ľ. Glevický vyjadril svoje pripomienky k financovaniu projektu Prístavba ZŠ s MŠ v Jablonove. Dotácia je schválená na sumu 103.455,-- €,
avšak podľa neho je suma za dofinancovanie prístavby privysoká. Preto žiada, aby táto problematika bola opätovne prerokovaná na najbližšom zasad-

nutí OZ, ktoré je naplánované na utorok 27.3.2018 o
19.00 hod. Nehlasovalo sa.
Zasadnutie bolo začaté o 19:00 hod. ukončené
o 23:30 hod.
Dňa 27.3.2018:
 V hlavnom bode rokovania sa diskutovalo o projekte prístavba ZŠ s MŠ pre rozšírenie kapacity MŠ.
Starosta opätovne objasnil podmienky pre získanie NFP (nenávratného finančného príspevku), limity
úspory elektrickej energie a udržateľnosti počtu žiakov z MRK (marginalizovaných rómskych komunít) na
obdobie 5 rokov. Dodal, že v rozpočte obce postačujú prostriedky s rezervou na realizáciu projektu mimo
NFP. Vyjadril presvedčenie, že pre rozvoj obce je nevyhnutné mať MŠ so zvýšenou kapacitou a to v rámci
obslužnej vybavenosti obce. Podmienka udržateľnosti
žiakov z MRK je do budúcnosti udržateľná a aj v prípade nevyužitia fin. zdrojov z Operačného programu
Ľudské zdroje sa podielu detí z MRK pri súčasnom
rozložení obyvateľstva nevyhneme. Po tomto vyjadrení vyzval poslancov k diskusii. P. Grobarčík poznamenal, že súčasné priestory MŠ sú dlhodobo nevyhovujúce, a bola by škoda nevyužiť NFP, len kvôli obavám
z nenaplnenosti kapacity škôlky do budúcnosti. Znovu
zopakoval, že obec má fin. prostriedky v dostatočnej
výške bez potreby prijatia úveru. Cena je podľa neho
úmerná rozsahu úprav a novej výstavby a trvá na tom,
aby pri podpísaní zmluvy s realizátorom stavby obec
trvala na podmienke vysúťaženej ceny ako konečnej,
bez dodatkov a faktúr prác naviac. P. Bileková vyjadrila
jednoznačnú podporu projektu a presvedčenie, že pre
kvalitnú predškolskú prípravu detí obec v rámci svojej

obslužnosti potrebuje novú MŠ. P. Glevický uviedol, že
nie je proti vybudovaniu MŠ ani proti schváleniu projektu, má ale výhrady voči napĺňaniu podmienok projektu, celkovej kapacity a hlavne počtu detí z MRK.
P.Nič a p. Šandala vyjadrili obavy z udržania plánovaných počtov detí hlavne z MRK a tým ohrozenia prípadných korekcií pri kontrolách nadriadených orgánov
k využívaniu NFP. Na záver diskusie p. Nič žiadal o hlasovanie za zrušenie Uznesenia č. 34/2017 (v ktorom
sa odsúhlasila žiadosť o NFP pre projekt „Prístavba ZŠ
s MŠ v obci Jablonov“, odsúhlasilo sa zabezpečenie
spolufinancovania projektu v objeme min. 5% z cel.
opráv. nákladov, a odsúhlasilo sa financovanie rozdielu
medzi celkovými výdavkami a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu). Zrušenie uznesenia by malo za
následok odstúpenie od zmluvy o NFP s MV SR. Počas hlasovania boli za zrušenie uznesenia p. Nič a p.
Glevický, proti zrušeniu uznesenia boli p. Grobarčík a
p. Bileková. Hlasovania sa zdržal p. Šandala. Uznesenie teda zostalo v platnosti.
 V ďalšom bode rokovania starosta oboznámil
prítomných s novou výzvou na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice, že posledný termín zaslania žiadosti o NFP
je 6.4.2018, dokumentácia k projektu je spracovaná,
rozpočet stanovený na cca 40 000€. Je predpoklad
zníženia obstarávacej sumy verejným obstarávaním.
Výška NFP je max. 30 000€ s 5% spoluúčasťou. Žiadosť by vypracovala firma EUprojects, s.r.o. za 600€.
Väčšina poslancov hlasovaním projekt odsúhlasila.
Zasadnutie bolo začaté o 19:00 hod., ukončené
o 21:15 hod.
Mgr. Dominika Bileková
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O deťoch a pre deti

„Rodina je tam, kde život začína a láska nikdy nekončí.“
Takýmto mottom sa v jedno júnové
nedeľné popoludnie niesla milá akcia na
našej Materskej škole v Jablonove.
Nepredvídateľné okolnosti týkajúce sa
výskytu detskej choroby, „ovčie kiahne“,
ktorá postihla takmer všetky deti navštevujúce našu materskú školu, nám neumožnili
zúčastniť sa kultúrneho programu z príležitosti Dňa matiek v Kultúrnom dome v Jablonove, na ktoré sme dostali milé pozvanie
zo strany pána starostu Š. Blaška. Podobné okolnosti nám tiež nedovolili osláviť
sviatok detí podľa našich predstáv. Vzhľadom na to, sme sa my, pani učiteľky materskej školy, rozhodli, že sviatok osôb, tvoriacich šťastnú rodinu, teda otec, mama a
dieťa, oslávime v jeden deň. Tak sa aj stalo.

Nedeľa 10.06.2018 na našej materskej škole sa niesla spevom, tancom, recitáciou či
dramatizáciou. Nezabudli sme však ani na
starých rodičov, ktorí boli, sú a vždy budú
neoddeliteľnou súčasťou rodiny a tiež života na našej materskej škole. Bohatý kultúrny
program, vlastnoručne vyrobené darčeky,
pekná výzdoba priestorov potešili oči a pohladili srdce snáď každej mamky, otca, babky či dedka a iných hostí. Nádherné básničky, piesne, tance a dramatické vystúpenia v
podaní našich šikovných, malých hercov a
p. učiteliek získali veľa kladných hodnotení.
Po kultúrnom programe sme si ako odmenu za celoročnú vzájomnú spoluprácu dopriali všetci spoločne zasadnúť okolo stolov
v našej školskej záhrade. Nechýbal ohník,

klobásky, slaninka či sladký koláčik. Tam,
kde sú šťastné deti, sú šťastní aj rodičia a
tiež ich učitelia. Veľmi nás potešila aj pozornosť zo strany p. starostu. Mali sme pocit,
že všetci tvoríme jednu veľkú rodinu. Práve
to, okrem výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov je naším prvoradým cieľom.
Sme radi, že sa nám to v plnej miere darí.
Túto príležitosť chcem využiť na vyjadrenie poďakovania všetkým ľuďom, ktorí sa
akýmkoľvek kladným spôsobom dotkli života detí a zamestnancov na našej materskej škole počas uplynulého školského roka
2017/2018 a tiež rodičom za vzdanie úcty a
poďakovanie pani učiteľkám za ich obetavú
a činorodú prácu s deťmi. Ďakujeme!
A. Mišagová
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Dianie v škole v školskom roku 2017/2018
Milí Jablonovčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám pri príležitosti ukončenia školského vyučovania
prihovorila.
Letné prázdniny plynú, na začiatok nového školského roka si ešte chvíľu počkáme. Rada by som Vás informovala o dianí v
uplynulom školskom roku 2017/2018.
Tesne pred začiatkom školského roka, v
dňoch 30. - 31. augusta 2017 sa všetci zamestnanci školy zúčastnili na dvojdňovom
vzdelávaní, s názvom Tréning zameraný na
predchádzanie a zvládanie agresivity, na
sebapoznanie a riešenie konfliktov pod vedením lektorky - psychologičky Mgr. Zdenky Calekovej. Pokračovaním tohto vzdelávania bude takisto dvojdňové vzdelávanie v
dňoch 30. – 31. augusta 2018.
V nasledujúcich mesiacoch školského roka absolvovali pedagogické zamestnankyne nasledovné vzdelávacie
podujatia:
 odborný seminár „Žiak so všeobecne
intelektovým nadaním v podmienkach ZŠ“
(Mgr. M. Zumriková, Mgr. M. Lesňáková),
 inovačné vzdelávanie „Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na ZŠ a
SŠ (Mgr. M. Lesňáková, Mgr. E. Dzurillová,
Mgr. A. Múdra),
 inovačné vzdelávanie „Tvorba didaktických testov na ZŠ a SŠ (Mgr. M. Lesňáková, Mgr. E. Dzurillová, Mgr. A. Múdra),
 odborný seminár „Muzikoterapia“ (Mgr.
L. Jaseňáková),
 odborný seminár „Zážitková rozprávka“
(Mgr. M. Zumriková, Bc. M. Krupová),
 ukončenie dvojročného rozširujúceho
štúdia špeciálnej pedagogiky (Mgr. E. Dzurillová, Mgr. A. Múdra),
 konferencia o autizme a autistických deťoch (Mgr. M. Lesňáková, Mgr. M. Zumriková, Mgr. L. Jaseňáková, Bc. M. Krupová),
 aktualizačné vzdelávanie „Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na psychomotorické zručnosti (p. J. Polhošová),
 školenie k testovaniu pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ (Mgr. E.
Dzurillová).
Podobne aj žiaci boli veľmi aktívni, zúčastnili sa mnohých aktivít, súťaží a
iných podujatí pod vedením našich učiteliek.
SEPTEMBER:
05. 09. - Deň prvákov – uvítanie a zoznámenie prvákov so spolužiakmi, zamestnancami ZŠ, priestormi ZŠ, didaktické hry v triede
(Mgr. E. Dzurillová).
OKTÓBER:
02. 10. – 1. kolo celoročnej matematickej
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súťaže pre všetky bystré hlavy s názvom
MAKSÍK – účasť Alexandra Salgóa, žiaka
4. ročníka (zodp. Mgr. A. Múdra),
05. 09. - celoškolská schôdza rodičov žiakov našej školy,
10. 09. - výtvarná súťaž „Číslo 112 – ochrana života“ (zapojení žiaci - A. Salgó, Ľ. Pokuta, Ž. Kačová, K. Dirda; zodp. Mgr. M.
Lesňáková),
16. 10. - Jeseň v škole „Tekvičkový deň“ –
vyrezávanie tekvičiek, výstavka jesenných
plodov (žiaci 3. A; zodp. Mgr. M. Zumriková).
NOVEMBER:
23. 11. - 2. kolo celoročnej matematickej
súťaže pre všetky bystré hlavy s názvom
MAKSÍK – účasť Alexandra Salgóa, žiaka
4. ročníka (zodp. Mgr. A. Múdra),
07. 11. - návšteva Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, divadelné predstavenie
„Zlatý kľúčik“,
10. 11. - starostlivosť o vtáčiky v zime – príprava kŕmidiel, vhodná a nevhodná potrava
(1. A, zodp. Mgr. E. Dzurillová).
DECEMBER:
05. 12. – celoslovenská súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími s názvom VŠETKOVEDKO – účasť žiaka Alexandra Salgóa,
žiaka 4. ročníka (zodp. Mgr. A. Múdra),
05. 12. - mobilné planetárium – videoprojekcia priamo v učebni ZŠ,
07. 12. - výtvarná súťaž „Anjel Vianoc“ (zapojení žiaci - A. Salgó, Ľ. Pokuta, Ž. Kačová, K. Dirda, N. Kačíová; zodp. Mgr. M.
Lesňáková) – žiak Ľubomír Pokuta získal
čestné uznanie,
11. 12. – mikulášske dopoludnie „Návšteva
Mikuláša, čerta a anjela v ZŠ“,
13. 12. – účasť Alexandra Salgóa, žiaka 4.
ročníka, v školskom kole matematickej súťaže PYTAGORIÁDA 2017/2018 (zodp. Mgr.
A. Múdra),
15. 12. - spoločné zdobenie vianočného
stromčeka (zodp. Mgr. M. Zumriková, Mgr.
L. Jaseňáková, J. Polhošová),
18. 12. - pečenie medovníkov – všetci žiaci
školy, (zodp. Mgr. E. Dzurillová),
- počas celého mesiaca december - tvorivé dielne – výroba vianočných ozdôb, ikebán, vianočná výzdoba školy (zodp. všetky
triedne učiteľky),
22. 12. – „Vianočná besiedka v ZŠ“ so spoločným posedením a pohostením rodičov
(zodp. všetky triedne učiteľky).
JANUÁR:
01. 01. - začiatok realizácie projektu „V základnej škole úspešnejší“ (zodpovedná Mgr.
A. Múdra),
06. 01. – „Fašiangy na dedine“ – výroba fašiangových masiek, prezentácia masiek s
hudbou (ŠKD – zodp. Mgr. L. Jaseňáková),
10. 01. – „Zimná dekorácia“ – výroba dre-

vených snehuliakov (3. A, zodp. Mgr. M.
Zumriková),
15. 01. výtvarná súťaž „Návrh na žiacku
knižku“ (zapojení žiaci - Ľ. Pokuta, Ž. Kačová, K. Dirda, N. Kačíová; zodp. Mgr. M.
Lesňáková),
21. 01. - 3. kolo celoročnej matematickej
súťaže pre všetky bystré hlavy s názvom
MAKSÍK– účasť Alexandra Salgóa (zodp.
Mgr. A. Múdra),
31. 01. - vyhodnotenie celoslovenskej súťaže o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími s
názvom VŠETKOVEDKO – žiak 4. ročníka
Alexander Salgó získal od organizátora súťaže – neziskovej organizácie TALENTÍDA
titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ za preukázanú múdrosť a titul VŠETKOVEDKO, ktorým
sa zaradil medzi 30 % najmúdrejších žiakov
(zodp. Mgr. A. Múdra).
FEBRUÁR:
20. 02. - výtvarná súťaž „Zelený svet 2018“
(zapojení žiaci – N. Pokuta, A. Salgó, Ľ. Pokuta, Ž. Kačová; zodp. Mgr. M. Lesňáková).
MAREC:
12. 03. - 4. kolo celoročnej matematickej
súťaže pre všetky bystré hlavy s názvom
MAKSÍK – účasť Alexandra Salgóa (zodp.
Mgr. A. Múdra),
13. 03. – žiak Alexander Salgó reprezentoval školu na okresnom kole v matematickej
súťaži PYTAGORIÁDA 2017/2018, v ktorej
sa umiestnil na 6. mieste, za čo bol riaditeľkou školy odmenený vecným darom MEGAENCYKLOPÉDIOU ÚPLNE VŠETKÉHO
NA SVETE (zodp. Mgr. A. Múdra),
14. 03. – žiak Alexander Salgó reprezentoval školu na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV
KUBÍN 2018 v Levoči (zodp. Mgr. A. Múdra),
19. 03. - v celoslovenskom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN školu reprezentoval
žiak Alexander Salgó (zodp. Mgr. A. Múdra),
20. 03. - didaktické hry – Starý Smokovec
a návšteva Tricklandie (zodp. triedne učiteľky),
20. 03. - výtvarná súťaž „Moja najkrajšia
spomienka“ (zapojení žiaci – A. Salgó, Ž.
Kačová; zodp. Mgr. M. Lesňáková),
21. 03. – „Deň vody“ – celoškolská akcia
zameraná na význam vody pre život (zodp.
Mgr. M. Lesňáková),
22. 03. - Planetárium Prešov – exkurzia a
návšteva zábavného parku pre deti v Prešove (zodp. triedne učiteľky).
APRÍL:
20. 04. - návšteva divadelného predstavenia „Kráska a Netvor“ v Spišskom divadle
v Spišskej Novej Vsi (zodp. triedne učiteľky),
22. 04. - výtvarná súťaž „Moja dedina ako
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ju vidím ja“ (zapojení žiaci – A. Salgó, Ž. Kačová, L. Šandorová, E. Girga; zodp. Mgr. M.
Lesňáková),
23. 04. – „Ochrana prírody“ – výroba nadrozmerného plagátu s environmentálnou tematikou (žiaci 1. A, Mgr. E. Dzurillová),
30. 04. - výtvarná súťaž „Rodina“ (zapojení žiaci – A. Salgó, L. Šandorová, Ľ. Pokuta;
zodp. Mgr. M. Lesňáková),
30. 04. - 5. kolo celoročnej matematickej
súťaže pre všetky bystré hlavy s názvom
MAKSÍK – účasť Alexandra Salgóa (zodp.
Mgr. A. Múdra).
MÁJ:
- vyhodnotenie celoročnej matematickej súťaže pre všetky bystré hlavy s názvom MAKSÍK– Alexander Salgó získal od organizátora
súťaže – neziskovej organizácie TALENTÍDA
hrdý titul MÚDRY MAKSÁČIK a spoločenskú hru PRETEKY LIETAJÚCICH ČARODEJNÍC spolu s kresiacim materiálom,
- vyhodnotenie medzinárodnej matematickej súťaže pre všetky bystré hlavy s názvom
MATEMATICKÝ KLOKAN – žiak 4. ročníka
Alexander Salgó od organizátora súťaže –
neziskovej organizácie TALENTÍDA získal:
Účastnícky diplom za riešenie úloh medzinárodnej súťaže
Diplom školského šampióna
Diplom úspešného riešiteľa, čím sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v
Slovenskej republike,
10. 05. – „Svetový deň pohybom ku zdraviu“ – športové aktivity pre žiakov (Mgr. M.
Zumriková, Bc. M. Krupová, J. Polhošová,
Mgr. L. Jaseňáková),
31. 05. – „Svetový deň bez tabaku“ – beseda o škodlivosti a následkoch fajčenia
(zodp. triedne učiteľky).
JÚN:
01. 06. – Medzinárodný deň detí – turistická
vychádzka za Lúčku – opekačka, hry, súťa-

že (zodp. triedne učiteľky).
29. 06. - pri príležitosti ukončenia školského roka 2017/2018 boli pedagogickou radou
navrhnutí a riaditeľkou školy odmenení títo
žiaci:
1. Alexander Salgó – za výborný prospech, vzornú dochádzku a vzorné správanie v školskom roku 2017/2018 knihou VOJNY SVETA,
2. Monika Bilá – za výborný prospech
a vzorné správanie v školskom roku
2017/2018 knihou Čo si hračky rozprávali a
farbičkami,
3. Sabína Holubová - za výborný prospech a vzorné správanie v školskom roku
2017/2018 knihou Čo si hračky rozprávali a
farbičkami,
4. Marek Kandra - za veľmi dobrý prospech a vzorné správanie v školskom roku
2017/2018 knihou Čo si hračky rozprávali,
5. Lívia Šandorová - za vzorné správanie v
školskom roku 2017/2018 omaľovankou RELAX a farbičkami,
6. Silvia Pechový – za starostlivosť o čistotu
prostredia školy v školskom roku 2017/2018
omaľovankou RELAX a farbičkami,
7. Žaneta Kačová - za starostlivosť o čistotu prostredia školy v školskom roku
2017/2018 omaľovankou RELAX a farbičkami,
8. Blanka Girgová - za starostlivosť o

čistotu prostredia školy v školskom roku
2017/2018 omaľovankou RELAX a farbičkami.
Pozvanie na slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 prijal aj starosta obce p.
Štefan Blaško, ktorý odmenil všetkých našich žiakov sladkou čokoládovou odmenou
a zvlášť ocenil nášho žiaka Alexandra Salgóa udelením čestného uznania za výborný prospech, vzorné správanie, vzornú dochádzku do školy a reprezentáciu školy v
školských súťažiach a vecnou odmenou –
knihami Traja Kamaráti od Babče B. Kardošovej a Neobjasnené záhady ľudstva.
Počas celého školského roka žiaci pracovali v záujmových útvaroch:
VŠETKOVEDKO – Alexander Salgó (zodp.
Mgr. A. Múdra),
Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA (zodp. Mgr.
E. Dzurillová),
ŠIKOVNÍČEK (zodp. Mgr. M. Zumriková),
SPEVÁCKO-TANEČNÝ (zodp. J. Polhošová).
Uplynulý školský rok bol skutočne veľmi
bohatý na rozličné podujatia. Prajem si, aby
ten nasledujúci školský rok bol aspoň taký
bohatý ako tento.
Na záver si dovoľujem touto cestou poďakovať mojim kolegyniam – učiteľkám, všetkým nepedagogickým zamestnancom a v
neposlednom rade za dobrú spoluprácu
starostovi obce p. Štefanovi Blaškovi.
Všetkým deťom v obci Jablonov prajem
krásne prázdniny bohaté na nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá. Rodičom detí
prajem dostatok času pre svoje deti.
Všetkým nám prajem dobré zdravie, aby
sme mohli nový školský rok 2018/2019
začať v pondelok, 3. septembra 2018, v
materskej i základnej škole.
Mgr. Adriana Múdra
riaditeľka ZŠ s MŠ Jablonov
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JAS
Jún 2017 – jún 2018
Mali sme významný rok, hlavne čo sa
týka súkromného života. Keď nadviažeme na predchádzajúci článok v občasníku minulého roka, nasledovalo množstvo vystúpení, rodinných osláv ale aj
skúšok – životných (?), hudobných, nacvičujúcich.
Leto sme si užili na dovolenkách, ale
zahrali sme aj na rôznych vystúpeniach,
napríklad v Letanovciach na folklórnych

Mali sme tú česť zúčastniť sa 17. ročníka dňa sv. Huberta v Bijacovciach, kde sme
si zahrali, zabavili sa a stretli asi „najčipernejšiu“ babičku na štvorkolke. Hrali sme na
rôznych rodinných oslavách, svadobných
sprievodoch, ale jeseň roku 2017 bola významná ešte niečím iným. Lenke a Soni pribudla (aj na kroj) zelená stužka. Dievčatám,
ich spolužiakom a rodičom sme hrou spríjemnili aj stužkové slávnosti.
Naše tretie narodeniny sme oslávili ako zvy-

slávnostiach Pod Lipami. Už tradičná každoročná JRD akcia doma bola výborným
zakončením leta.

čajne, na Katarínskou popoludní v Jablonove.
Našou súčasťou sa stala taktiež jasličková pobožnosť, ktorú sme tento rok odohrali

„... Kosatka, kosatka, žeľená kosatka, už
še nam oddala verna kamaratka, ľeľija jak
še šumňe na belavo rozvija, ľistečki jake
šumne v Jablunove dzivečki ...“
Rok ubehol ako voda a my máme
opäť možnosť priblížiť Vám, milí naši
priaznivci, naše pôsobenie. Rok 2018 je
pre nás veľmi výnimočný, plný osláv našich spoločných, ale i osobných úspechov a krokov do ďalšieho života.

Minulý rok sme Vám pripomenuli štatistiku nášho dovtedajšieho pôsobenia. Ubehol rok a my máme za sebou mnoho ďalších svadieb, osláv životných jubileí, ale aj
vystúpení na rôznych kultúrnych a folklórnych podujatiach.
Našim čepčením sme opäť spestrili nie
jednu svadbu. Avšak na jednej z nich to bola
pre nás česť, radosť, ale aj smútok, keď sme
odčepili a začepili našu drahú Lucku. Bolo
nám potešením cez slzičky v očiach
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„ŽEĽENE ZA ŽEĽENE POPITAC A NA
CALIM VEŠEĽU JU SPREVADZAC.“ Týždeň pred svadbou sme sa však poriadne
zapotili aj ostatní. Niektorí držali prsty a dve
sa trápili, kedy po 5-ročnom štúdiu na vysokej škole si sadli pred komisiu a povedali

všetko, čo sa za tie roky naučili. A je to tam!
Pribudli nám tituly a my ďakujeme Pánu
Bohu za silu, rodine a priateľom za podporu, trpezlivosť a ústretovosť.
Ľudová pieseň nás spojila a dodnes nás
napĺňa radosťou. Ďakujeme našim mamkám, babkám, susedkám a tetám, ktoré
nám od malička pospevovali a tým v nás
vzbudili chuť venovať sa ľudovému spevu.
ŽSS Jablonečka z Jablonova

aj vo farnosti Žehra. Na týchto jasličkových
pobožnostiach si s nami zahrala a odpremiérovala svoje vystúpenia Nelka Grobarčíková, sestra našich huslistiek, hrou na
cimbale. Veľmi sa z Nelky tešíme a podporujeme ju. Veríme, že bude s nami hrať čo
najskôr aj na Vašich/našich akciách.
Na nový rok sme sa opäť rozhodli zadovážiť naše kalendáre, ktoré sa taktiež stávajú našou súčasťou.
Prvý polrok v roku 2018 sme si nechali
voľnejší a to z vyššie spomínaných súkromných skúšok a povinností. Lenka a Soňa
v máji úspešne ukončili svoje štúdium na
strednej škole a zmaturovali. Kamila zase
úspešne zložila štátnu skúšku, ukončila
prvý stupeň vysokej školy a je z nej pani
učiteľka a vychovávateľka. Obdobie prijímacích skúšok je v plnom prúde, preto uvidíme, kam nás to zaveje.
Veríme, že popri všetkých povinnostiach, ktoré sa rysujú v nasledujúcom
roku, Vám budeme môcť takto o rok
napísať opäť niečo nové o nás, hlavne
o našej hudbe.
JASistky

PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ
s finančnými prostriedkami filiálky
JABLONOV za obdobie
od 01.01.2017 do 31.12.2017

			
PRÍJMY:
2 845,00
zbierka pre potreby kostola
680,00		
zbierka na upratovanie
2 515,00
zbierka na rekonštrukciu
124,00		
za zvonenie
31,50		
za sviece pri pohrebe rok 2017
3 151,63
zvonček
38,50		
milodar pri betlehemčeku rok 2016/17
210,00		
milodar z krstín
270,00		
milodar zo svadieb
770,00		
milodar z pohrebov
20,00		
milodar od miništrantov
170,62		
ostatné príjmy
25,00		
za elektr. energiu pri úprave hrobov
50,74		
milodar pri soche sv.Antona
--------------------------------------------------------		
10 901,99
SPOLU
10 296,55
zostatok k 01.01.2017
21 198,54
finančné prostriedky na rok 2017
VÝDAVKY:
700,00 odmena kant., kostol., pranie - za rok 2016
720,00		
za upratovanie rok 2017
1 980,00
príspevok na faru rok 2017
1 065,18
za elektrickú energiu v kostole
125,00		
kvety na výzdobu kostola
60,20		
podporný fond
8 021,49
oprava veže
381,30		
ostatné výdavky - sviece,
		
hyg.a čistiace potreby,
		
drobný materiál na bežnú prevádzku
-------------------------------------------------------13 053,17
Celkom výdavky za rok 2017
-------------------------------------------------------ZOSTATOK k 01.01.2018:
8 145,37
V Jablonove 19.01.2018
Hospodárska rada:
Marťák v.r.,farár,, Fabianová v.r., Grobarčíl v.r.,
Pitková v.r., Ondriš v.r., Salanciová v.r.

Obecný ples 2018 - začíname

Obecný ples 2018 - Sonáta hrá do tanca

Obecný ples 2018 - všetci tancujeme

Obecný ples 2018 - program

Obecný ples 2018 - majster sveta v cyklotriale

Obecný ples 2018 - záver programu

Obecný ples 2018 - tombola

Obecný ples 2018 - začína tombola

Obecný ples 2018 - víťaz hlavnej ceny

Obecný ples 2018 - zábava vrcholí

KEDY-TEDNÍK,
ABO DAKEDNÍK
DAKEDNÍK
KEDY-TEDNÍK, ABO

Deň matiek 2018 - uvítanie prítomných starostom

Deň matiek 2018 - vystúpenie žiaka A. Salgó

Deň matiek 2018 - osobné ocenenie žiaka
riaditeľkou ZŠ s MŠ

Deň matiek 2018 - vystúpenie ZUŠ Spišské Podhradie

Deň matiek 2018 - vystúpenie ZUŠ Spišské Podhradie

Deň matiek 2018 - vystúpenie ZUŠ Spišské Podhradie

Svieža
tradícia
Deň matiek 2018 - vystúpenie Pirečko
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