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... A PRIPRAVÍ SA ROK 2017!
Opäť, a zdá sa mi,že veľmi rýchlo, sa
ocitáme v období, v ktorom nám striedanie rokov prináša bilancovanie prežitého a plánovanie nového. Len tak v
hlave, či na papieri porovnávame, čo sa
nám podarilo viac, čo menej, čo vôbec
nevyšlo.
Čo sa určite podarilo, je druhé tohtoročné číslo Jablonovského občasníka,
ktoré práve držíte v rukách. V predchádzajúcom čísle sme zmapovali prvý
polrok, v tomto čísle sa pokúsime zhrnúť aktivity obce v druhej polovici roka.
Druhý polrok sme začali rekonštrukciou najviac poškodených častí miestnej vozovky v časti „Ulica“, čo zvýšilo
komfort obyvateľov bývajúcich v tejto
časti obce, ako aj všetkých, ktorí po tejto ulici prechádzajú autom, či peši.
S letnými prázdninami sme sa lúčili v
atmosfére druhého ročníka spoločensko-kultúrneho podujatia pre malých
i veľkých – Jablonovských rodinných
dní. Neľahké prípravy i samotná organizácia podujatia priniesla ovocie v podobe spokojných návštevníkov, z ktorých
si snáď každý mohol nájsť v programe
podujatia niečo zaujímavého.
Začiatok školského roka 2016/2017
skomplikoval odložený začiatok nástupu detí do Materskej školy, čo bolo
zapríčinené potrebnou rekonštrukciou vnútorného priestoru MŠ tak, aby
sme splnili požiadavky Úradu verejného zdravotníctva k dodržaniu kapacity 24 detí. Za nepríjemnosti spôsobené
týmto oneskorením sa rodičom ospravedlňujem, no nič to nemení na skutočnosti, že sme v spolupráci s vedením
ZŠ s MŠ v tejto veci urobili všetko, čo
bolo v danej situácii možné.
Október sme začali na miestnom ih-

risku malým futbalovým turnajom, ktorý priniesol veľké zážitky a príjemne
„športovo“ strávený čas sobotňajšieho
popoludnia.
Výborné počasie prvého októbrového dňa prialo aj dokončeniu rekonštrukcie rigola pred bytovkami.
V tomto mesiaci sme však nezabudli
ani na Mesiac úcty k starším, kde sme
si na spoločenskom posedení uctili
starších občanov našej obce kultúrnym
programom, občerstvením a drobným
darčekom.
Mnohí ste si určite všimli, že v posledné októbrové dni dostal hlavný
vchod do kultúrneho domu praktickú ochrannú striešku, ktorej realizácia
bola z väčšej časti financovaná získanou dotáciou z Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
Už tradičné folklórne podujatie „Katarínske popoludnie“ nám tento rok prinieslo takmer tri hodiny skvelej hudby,
veselého spevu, zvykoslovných predstavení i sprievodného slova. A to všetko ako vklad všetkých účinkujúcich
pre zachovanie tradičnej kultúry našich
predkov.
Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš,
ktorý potešil deti drobným darčekom
a svojou mikulášskou palicou pomohol
rozsvietiť obecný vianočný stromček.
Pred pár dňami uzrelo svetlo sveta
nové podujatie v spoločenskom dianí
Jablonova. 10. decembra bolo sobotňajšie popoludnie venované všetkým,
ktorí majú radi šach. Svoje schopnosti si mohli vyskúšať na Mikulášskom
šachovom turnaji. Zúčastnilo sa ho 12
súťažiacich, z Jablonova, Spišského
Podhradia, Granč-Petroviec a Levoče.
Je potešujúce, že prevažne mladí ľudia

sú ochotní venovať svoj voľný čas tomuto ušľachtilému športu.
Rok 2016 ukončíme tradične Silvestrovským turnajom v stolnom tenise
a samozrejme Silvestrovským punčom,
ako aj ohňostrojom na privítanie nového roku. Srdečne všetkých pozývame
na tieto posledné podujatia aktuálneho roka.
Na záver VÁM, všetkým obyvateľom
Jablonova, v mene svojom, v mene
obecného zastupiteľstva i zamestnancov obecného úradu, želám úspešné a
pokojné ukončenie roka 2016, radostné a požehnané Vianoce, a do nového roka 2017 vykročme tou správnou
nohou, so správnymi predsavzatiami a
odvahou plniť si svoje sny v zdraví, láske a pokoji.
PS: Prijmite moje srdečné pozvanie
na Obecný ples, ktorý bude 11. februára 2017. Teším sa na vás.
Štefan Blaško
starosta obce

Svieža
tradícia

Rekonštrukcia cesty

Jablonovské rodinné dni - Emma Drobná (Superstar 2015)

Jablonovské rodinné dni - Divadlo Babadlo z Prešova

Jablonovské rodinné dni - Futbalový turnaj

Jablonovské rodinné dni - deti a animátori

MŠ stavebné úpravy

MŠ po stavebných úpravách

Rekonštrukcia rigola pred bytovkami
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Suma pohľadávky

Čo je nové z pohľadu OZ
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva: Dňa 30.6.2016:
 Poslanci OZ sa jednohlasne uzniesli
na vydaní VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonov, ktorého návrh bol zverejnený 7.6.2016
na úradnej tabuli a obecnom portáli. Toto
VZN popisuje okrem základných pojmov,
spoločných ustanovení a hierarchie odpadového hospodárstva aj zložky komunálneho odpadu a ich podskupiny. Každá domácnosť s počtom 5 osôb má nárok na 1
ks zbernej nádoby o objeme 120 litrov. Pri
viacerých osobách má domácnosť nárok
na ďalšiu objemovo totožnú nádobu, alebo 1 ks nádoby o objeme 240 litrov. Náklady na kúpu nádoby znáša občan, a to vo
výške jej aktuálnej kúpnej ceny (za 120 l:
plastová=19,80€, kovová=24,60€, 240 l nádoby obec zakúpi v roku 2017). Po úhrade
v kancelárii OcÚ je zberná nádoba vydaná občanovi povereným zamestnancom.
Pri strate alebo znehodnotení je užívateľ/
občan povinný si zakúpiť novú zbernú nádobu. Harmonogram zvozu zabezpečuje zmluvná spoločnosť v zmysle harmonogramu, ktorý je zverejnený na úradnej
tabuli, na portáli obce a včas doručený v
tlačenej forme do každej domácnosti. Na
triedený zber v obci sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber. Ide o papier,
sklo, kov, plasty, VKM, ktorých zvoz sa
uskutočňuje taktiež podľa harmonogramu.
Spomínaný mobilný zber zahŕňa zber elektroodpadu, akumulátorov a batérií, jedlých
olejov a tukov z domácností. Pri ňom môže
občan bezplatne odovzdať odpad na
miesto určené obcou, pričom zvoz zabezpečí zmluvná spoločnosť, nie pouliční zberači (nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou)!
Zber olejov a tukov sa vykonáva 2x ročne priamo do pristaveného vozidla zmluvnej spoločnosti, na dohodnutom mieste a
v plastových uzavretých fľašiach. Mobilný
zber je ohlásený vopred miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a obecnom portály. Ďalej sa zakazuje vhadzovať nespotrebované lieky do zmesového komunálneho
odpadu, zberných nádob a na verejné

priestranstvá. Zakazuje sa vhadzovať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad. Obec umožňuje
obyvateľom kompostovať biologicky rozložiteľný odpad a preto nevykonáva jeho
zber. Ide o kvety, trávu, lístie, drevný odpad z orezu krovín, burinu, hnilé ovocie a
zeleninu, štiepku, zvyšky jedla, vlasy, chlpy... Kompostovanie sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch
a v zmysle písomných dohôd uzavretých
medzi obcou a obyvateľmi. Za jednu domácnosť uzatvára dohodu s obcou jeden
spoločný zástupca. Priebežnú kontrolu plnenia povinností a realizáciu kompostovania zabezpečuje OcÚ pracovníkom obce a
kontrolórom obce. Vývoz objemného komunálneho odpadu, ktorý sa nevmestí do
klasickej zbernej nádoby (nábytky, okná,
dvere...), zabezpečuje obec minimálne 2x
ročne umiestnením veľkoobjemových kontajnerov na určenom mieste, oznámenom
tiež vopred v dostatočnom predstihu. Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom
na zhromažďovanie drobného stavebného odpadu je v obci zavedené miesto jeho
sústredenia. Zber kalu zo septikov a žúmp
si zabezpečuje občan sám na vlastné náklady, pričom je povinný viesť o tom evidenciu (o bezpečnej likvidácii) po dobu
troch rokov. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva
priestupky v odpadovom hospodárstve (§
115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a
ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2
písm. a) zákona o odpadoch). Nezákonné
umiestnenie odpadu môže ohlásiť akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
(vlastník, nájomca, správca nehnuteľnosti...) Okresnému úradu v Levoči Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, a
to písomne mailom na obecjablonov@slovanet.sk. Priestupky, pokuty a úplné znenie VZN č. 7/2016 nájdete na portály obce
v sekcii VZN, smernice.
 Prítomní poslanci jednohlasne
schválili nové znenie Registratúrneho poriadku obce Jablonov a to v zmysle nových požiadaviek a doplnení s účinnosťou od 1.7.2016.

F.O./P.O.
Poľnohospodárske družstvo
Jablonov
8.300 €
Schválila nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
Poľnohospodárske družstvo
Jablonov
11.592,50€
Schválila nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.

Dôvod
Zrušenie spoločnosti a výmaz z Obchodného registra „ex offo“ ku dňu 9. 3. 2013 v zmysle §
4 ods. 5 písm. h) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonov a odporúčania
audítora uvedeného v Správe nezávislého audítora – finančné prostriedky poskytnuté pre
Poľnohospodárske družstvo Jablonov na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 5. 8. 2009.
Zrušenie spoločnosti a výmaz z Obchodného registra „ex offo“ ku dňu 9. 3. 2013 v zmysle §
4 ods. 5 písm. h) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonov a odporúčania
audítora uvedeného v Správe nezávislého audítora - vyrubená daň z nehnuteľnosti za roky
2011 a 2012 Poľnohospodárskemu družstvu Jablonov.
V zmysle § 4 ods. 5 písm. h) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonov a
odporúčania audítora - vyrubený poplatok za TDO za roky 2008 – 2013 Júliusovi Gažovi, ktorý
v júni 2013 zomrel.
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13,55 €

Július Gažo
Schválené jednohlasne.

Čo je registratúrny poriadok? Upravuje
evidovanie, tvorbu, systematické označovanie a ukladanie spisov, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k nim a ich
vyraďovanie ako aj personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie
správy registratúry. K správe registratúry obce neoddeliteľne patrí aj vypracovanie vnútropodnikovej smernice „Registratúrny poriadok a registratúrny plán“.
Povinnosť vypracovania smernice, jej
posúdenie a schválenie miestne príslušným štátnym archívom vyplýva z ustanovení §16 ods. 2 pís,. b) zákona NR SR č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 Poslanci na predošlom zasadnutí odporúčali starostovi obce vykonať
prieskum trhu na nákup motorovej kosačky. Starosta obce oboznámil poslancov o
vykonanom prieskume. Prítomní poslanci jednohlasne schválili nákup (podľa najvýhodnejšej cenovej ponuky) traktorovej
kosačky značky STIGA Estate 6102 HW
v cene 2.990€ s DPH (čerpaním z rezervného fondu).
 Prítomní poslanci 3/5 väčšinou
schválili prevod obecného majetku Michalovi Sopkovičovi, a to dom, zastavanú
plochu a záhradu.
 Poslanci vzali na vedomie správu
audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Jablonov za rok 2015 prečítanú
starostom. Hlavná kontrolórka zároveň
prečítala stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Jablonov za rok 2015, ktoré poslanci vzali na vedomie. Tento návrh bol vyvesený na úradnej tabuli ešte
dňa 27.5.2016. Na základe predošlého
bol schválený Záverečný účet obce Jablonov za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2015 vo výške
60 476,63€ bol poslancami jednohlasne
schválený a určený na tvorbu rezervného
fondu obce.
 Na základe odporúčania nezávislého audítora poslanci po dôkladnom
zvážení pristúpili k hlasovaniu o odpustenie nevymožiteľných pohľadávok:
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Čo je nové z pohľadu OZ
 Starosta obce oboznámil prítomných so situáciou v MŠ. Na školský rok
2016-2017 bolo doručených viac žiadostí
o prijatie do MŠ ako je stanovené zákonom (21). Z uvedeného dôvodu starosta
obce chce požiadať Regionálny úrad verej.zdravotníctva v Poprade o navýšenie
počtu detí v MŠ (+3). K tomu je potrebné
vykonať menšie stavebné úpravy – prebúranie priečky, zbúranie 6 kachľových
pecí, zakúpenie a inštalácia konvektorov.
Zároveň je potrebné požiadať o vydanie
súhlasu k rekonštrukcii majiteľa budovy RKC Biskupstvo Spišská Kapitula. V
súčasnosti rekonštrukčné práce prevedené, navýšenie počtu žiakov +3 schválené. Rokovanie bolo začaté o 19:00
hod., ukončené o 23:20 hod.
Dňa 23.9.2016:
 Na zasadnutie OZ prišiel so svojou
opätovnou žiadosťou p. Ing. Marián Dzurilla a to vo veci sprístupnenia pozemku.
Uviedol svoje dôvody podania žiadosti: že v lokalitách Harb, Dolky, Rešitky a
Zadné pole sa od 20.8.2016 znovu rozorávajú cesty a že doterajšie žiadosti
o sprístupnenie pozemkov neboli naplnené. Starosta prítomným poslancom
oznámil, že všetky právne kroky v tejto
veci rieši cez právnika. Ďalej uviedol,
že cesty neboli obci po pozemkových
úpravách zamerané a odovzdané. Po
projekte poz.úprav bolo obci zverené do
správy celkom 63 km poľných ciest. A
obec žiaľ nedisponuje takými finančnými
prostriedkami, ktoré by pokryli vypracovanie geometrických plánov na cesty
vo vlastníctve obce. Poslanci odsúhlasili
starostovi riešiť potrebné kroky cestou
právneho zástupcu a zároveň navrhli,
aby ten vypracoval výzvu pre vlastníkov,
užívateľov, nájomcov, podnikateľov a
SHR. Výzvu na to, aby rešpektovali tieto
pozemky ako miestne a účelové komunikácie, lesné a poľné cesty a rozorané dali
do pôvodného stavu.
 Obecnému úradu boli doručené
žiadosti p. J. Muchu a p. Ing. M. Ondruša
vo veci sprístupnenia a kúpy pozemku.
Na rokovanie sa dostavil p. J. Mucha.
Starosta, poslanci a hlavná kontrolórka o
tomto probléme diskutovali. Poslanci po
diskusii jednohlasne odporučili starostovi
zaslať obom žiadateľom odpoveď s návrhom, aby sa dohodli a podali opätovne spoločnú žiadosť o odkúpenie časti
obecného pozemku parc.č.3708/5 na
základe nimi predloženého geometrického plánu. Tým by došlo k predeleniu a
oploteniu predmetného pozemku podľa
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dohody žiadateľov.
 Poslancom bola prednesená žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ v Jablonove p.
Mgr. A. Múdrej o dofinancovanie MŠ.
Vysvetlila a ako dôvod uviedla: platy pedagogických zamestnancov je potrebné
upraviť od 9/2016 z dôvodu ich kariérového rastu a celoplošného zvyšovania
platov učiteľov podľa zákona, zvýšenie
úväzku upratovačke, časť úväzku ekonómky financovať z rozpočtu MŠ a plat
pre kuriča počas vykurovacieho obdobia. Zároveň uviedla, že od 9/2016 nie
je školský klub v prevádzke, čím dôjde
k šetreniu fin. prostriedkov, ktoré by sa
mohli preklasifikovať na horeuvedené
účely. Poslanci zatiaľ nehlasovali, súhlasili s riaditeľkou a navrhujú jej, aby do najbližšieho zasadnutia OZ vyčíslila presnú
sumu na dofinancovanie pre MŠ.
 Všetci prítomní poslanci vzali na
vedomie návrh nájomnej zmluvy od Rím.
kat. cirkvi, týkajúci sa prenájmu budovy
MŠ súp. číslo 11, a okolitého pozemku
o výmere 552 m2 (prístupová plocha a
sčasti ihrisko). Navrhnutá cena nájmu
je 1€/ ročne po dobu 15 rokov, na účel
prevádzky MŠ. Starosta zároveň uviedol,
že pred podpisom návrh zmluvy doručil
právnemu zástupcovi na kontrolu náležitostí.
 V predošlom vydaní občasníka
sme informovali o tom, že poslanci dňa
22.4.2016 jednohlasne neschválili návrh
zmluvy o výmenu pozemkov s Rím.kat.
cirkvou, Spišská Kapitula. Tomuto návrhu však predchádzala žiadosť starostu
o odpredaj cirkevného pozemku (na dobudovanie prístupovej cesty v okolí cintorína). Cirkev navrhovala zameniť svoje
parcely č. 180, 3688/2, 3915/2, 3916/5
spolu 421 m2 (TTP a ostatné plochy)
za obecné parcely č. 99/2,99/3(zast.
plochy a nádvoria) spolu 426 m2. Návrh
nebol schválený z dôvodu, že obecné
pozemky majú vyššiu hodnotu ako navrhované zamenené pozemky RKC a
dva z obecných pozemkov sa dokonca
nachádzajú uprostred obce. Preto na OZ
dňa 23.9.2016 starosta uviedol, že zaslal
opätovnú žiadosť o odpredaj pozemku
na dobudovanie cesty, ktorá musí byť
vo vlastníctve obce alebo v dlhodobom
prenájme. Mimo hlasovania sa poslanci
a starosta zhodli na tom, že je potrebné
znovu osobne rokovať s predstaviteľmi RKC, prípadne priamo s biskupom
Mons. ThDr. Štefanom Sečkom, PhD.
 V rokovaní o rôznom bola spomenutá problematika nelegálnych stavieb v
rómskej osade. O možnostiach odstrá-

nenia, prípadne zlegalizovania sa starosta informoval na stavebnom úrade.
Stavebný úrad môže vyzvať iba známeho vlastníka nelegálnej stavby na kroky
vedúce k legalizácii alebo k odstráneniu
stavby a to do stanoveného termínu. Po
tomto termíne koná exekútor (dá odstrániť stavbu). Keďže vlastníkom pozemkov
v mieste nelegálnych stavieb v katastri
našej obce je Pozemkový fond, poslanci
jednohlasne odporúčajú starostovi riešiť
tento problém v spolupráci s PF.
 Starosta predniesol cenové ponuky
na výrobu a prevádzku novej webstránky
obce. Po zohľadnení kompaktnosti balíčka a ceny poslanci jednohlasne odsúhlasili ponuku firmy Weby Group, s.r.o.
 Poslanci OZ jednohlasne odporučili starostovi uzavrieť zmluvu o prenájme
obecných pozemkov par.č. 847, 849, 850
a 851 spolu 3444m2 za cenu 2€/m2. Na
týchto pozemkoch vykonáva svoju činnosť Biofarma, s.r.o.
 Ako posledné boli starostom spomenuté a poslancami vzaté na vedomie
prípravy na kultúrne podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Rokovanie
bolo začaté o 19:00 hod., ukončené o
23:30 hod.
Dňa 28.10.2016:
 Starosta predniesol ponuku p. D.
Klimu predať obci pozemok par.č. 3938
o výmere 2201 m2 (TTP) za cenu 1,80€/
m2 a par.č. 3939 o výmere 217 m2 (zast.
plochy a nádvoria) za cenu 4,79 €/m2.
Keďže poloha a využitie pozemkov korešpondujú s rozpracovaným územným
plánom obce, poslanci kúpu jednohlasne schválili.
→ Na základe správy z vykonaných
kontrol hlavná kontrolórka uviedla, že
obec nemá obecného kronikára na vedenie obecnej kroniky. Táto povinnosť
vyplýva obci zo zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení, čo poslanci vzali
na vedomie. Následne jednohlasne odsúhlasili vyhlásiť verejnú výzvu na „kronikára obce“, za určitú odmenu. Vybrať
osobu, ktorá by písomne zaznamenávala
a podkladmi (zozbieraním fotografií) doložila aj minulé roky.
 Starosta prečítal návrh zmluvy od
RKC, týkajúci sa prenájmu pozemkov
par.č. 3688/2 (39m2), 3915/2 (20m2) a
3916/5 (4m2) za cenu 1€/rok po dobu 15
rokov od 1.1.2017. Návrh poslanci jednohlasne odsúhlasili.
 V rôznom starosta informoval poslancov mimo hlasovania, že na obecnom úrade rokoval s p. Pitelom (Sloven-
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ský pozemkový fond). Sľúbil, že sa bude
venovať našej žiadosti o odkúpenie pozemku, ktorý je potrebný na vybudovanie
prístupovej cesty v rómskej osade. Tomu
však predchádza schválenie územného
plánu obce, ktorý je od r. 2006 v rozpracovaní. Dohodli sa na ďalšom stretnutí v
Poprade. Vybudovanie prístupovej cesty
v rómskej osade je kľúčové v procese
legalizácie čiernych stavieb. Rokovanie
bolo začaté o 19:00 hod., ukončené o
20:20 hod.
Dňa 2.12.2016:
 OZ sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 1 k VZN 1/2016 o miestnej dani z
nehnuteľnosti, žiadne pripomienky zo
strany občanov neboli obci doručené.
Zmena sa týka doplnenia:
„... na území obce Jablonov hodnotu pôdy a pozemkov podľa prílohy č. 1
a prílohy č. 2 zákona 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
...hodnotu pozemku za lesné pozemky,
na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy vo výške 0,07
EUR/m2. Vyrubená daň z nehnuteľnosti
je splatná do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“
 Na zasadnutie OZ sa dostavil p.
Ing. M. Ondruš s opätovnou žiadosťou o
odkúpenie pozemku. Jedná sa o parcelu
registra „E“ parc. č. 3708/5 – zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 63
m², ktorá spolu s parcelou č. 71/2 tvorí
záhradu a je oplotená a užívaná niekoľko
desaťročí p. Ing. Ondrušom a jeho predchodcami, čo potvrdzuje predložením
vyhlásenia od 3 vlastníkov susedných
nehnuteľností. Nakoľko p. Ing. Ondruš
žiada o odkúpenie 18 m² a uvedená

parcela má celkovú výmeru 63 m², je
potrebné vyhotoviť geometrický plán na
oddelenie pozemku na náklady kupujúceho. V zmysle zákona č. 138/1991 Z.
z. o majetku obcí, k schváleniu zámeru
predaja majetku obce je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. P.
Ondruš uviedol, že ponúkol možnosť p.
J. Muchovi používať ľavý horný roh záhrady na prechod k jeho parcele, čomu
by p. Ondruš prispôsobil šikmé oplotenie
(podľa doloženého nákresu). P. Mucha
ponuku neprijal.
OZ teda schvalilo, 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, o výmere cca 18 m² (presná výmera
bude stanovená na základe geometrického plánu), za kúpnu cenu 3,50 €/m²,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
pre kupujúceho Ing. Marcel Ondruš a
manž. Zita Ondrušová. Zdôvodnenie
prípadu hodného osobitného zreteľa: a/
Uvedený pozemok užíva kupujúci (aj jeho
predchodcovia) niekoľko desaťročí, čo
je doložené vyhlásením od 3 vlastníkov
susedných nehnuteľností, 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.
 Starosta obce oboznámil poslancov o doručení výzvy na úhradu nedoplatku – členského príspevku za roky
2012-2014 od ZMO Spiša vo výške
149,10€. Prítomnými bola úhrada jednohlasne schválená.
 Na zasadnutí OZ bola prítomná riaditeľka ZŠ s MŠ p. Mgr. Adriana Múdra.
Podrobne predniesla poslancom správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2015/2016, ktorú poslanci

bez pripomienok schválili. Ďalej predniesla ročný Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
ZŠ (poslancami vzaté na vedomie) a MŠ
(poslancami schválené) v Jablonove na
rok 2017. Následne riaditeľka prečítala
Správu z následnej kontroly Štátnej školskej inšpekcie v ZŠ s MŠ v Jablonove, tá
bola taktiež vzatá na vedomie. Riaditeľka ďalej na základe žiadostí požiadala o
presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z ŠKD (od septembra 2016 nefunguje) vo výške 5158 € do MŠ na mzdy,
odvody a prevádzku. Ďalej požiadala o
úpravu rozpočtu 2016, týkajúcu sa navýšenia v príjmovej časti rozpočtu o 252 €
a vo výdavkovej časti rozpočtu o 9355 €.
Tieto návrhy ešte starosta v ďalšom bode
rokovania položkovite vysvetlil a poslanci
túto zmenu úpravy rozpočtu schválili.
 Na vedomie bol poslancami vzatý návrh trojročného rozpočtu obce
2017-2019 a ten bude opätovne prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ dňa
16.12.2016.
 Starosta obce v rôznom, okrem
iného, oboznámil poslancov s pripravovanou štúdiou na rekonštrukciu MŠ,
ktorá bude riešená prístavbou medzi budovami ZŠ a ŠJ. Poslanci podrobne preštudovali nákres a odporučili starostovi
obce spoločne so zhotoviteľom zapracovať do projektu menšie stavebné úpravy.
Nehlasovalo sa.
Rokovanie bolo začaté o 19:00
hod., ukončené o 23:43 hod.
Ďalšie body z rokovaní a uznesenia
sú k nahliadnutiu dostupné na portály
obce http://jablonov.sk/samosprava/
zasadnutia-oz
Mgr. Dominika Bileková

Výzva pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
Obec Jablonov, ako správca a vlastník pozemkov poľných ciest v katastrálnom území Jablonov, vyzýva vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskych pozemkov v bezprostrednom susedstve pozemkov poľných ciest, aby pri využívaní pozemkov vo vlastníctve alebo v nájme nerozorávali pozemky poľných ciest určených výlučne iba na sprístupnenie ostatným nájomcom resp. vlastníkom k ich pozemkom.
V prípade, že došlo pri vykonávaní poľnohospodárskej činnosti k preoraniu a poškodeniu pozemku poľnej cesty,
vyzývame realizátora takéhoto konania, aby toto konanie napravil tým, že rozoranú časť, resp. časti poľných ciest-pozemkov, dal do pôvodného stavu, aby mohli aj naďalej slúžiť svojmu účelu.
Nerešpektovanie tejto výzvy bude dôvodom, aby Obec využila všetky právne prostriedky dané zákonom, na navrátenie režimu poľných ciest do ich pôvodného stavu a odstránenia následkov rušivého činu proti tomu, kto do
takého práva neoprávnene zasahuje.
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Aj činnosť obecného úradu
je pod neustálou kontrolou
V roku 2014 bola na obecnom úrade v
Jablonove vykonaná Štátnym archívom v
Levoči kontrola na úseku archivácie dokumentov a dodržiavania zákona č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach, na základe ktorej bolo zistené, že registratúrne
záznamy pochádzajúce z činnosti Miestneho národného výboru (MNV) v Jablonove neboli vyradené. Obci bol uložený
termín na odstránenie nedostatkov – vyradenie registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti MNV, čiže od r. 1960
do r. 1990, do konca mája 2015. V apríli
2015 bol Štátnemu archívu v Levoči zaslaný návrh na vyradenie daných dokumentov a 15.5.2015 boli dokumenty so znakom
hodnoty „A“ doručené na archiváciu do
Štátneho archívu v Levoči. Následne na
to bol v júni 2015 zaslaný návrh na vyradenie dokumentov od r. 1990 do r. 2008 a
10.7.2015 boli dokumenty pochádzajúce z
činnosti OcÚ v Jablonove so znakom hodnoty „A“ taktiež doručené na archiváciu do
Levoče. Tento proces vyraďovania trval
necelý rok vzhľadom na náročnosť vyraďovacích prác a veľké množstvo registratúrnych záznamov.
Začiatkom roka 2015 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Trnave
vykonaná kontrola na mieste na projekty
realizované v minulých rokoch: Vybavenie
kultúrneho domu v obci Jablonov (nákup
stolov a stoličiek) a Detské ihrisko v obci
Jablonov (pri požiarnej zbrojnici súp. č. 21).
Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne
nedostatky.
Dňa 4. 9. 2015 bola Pôdohospodárskou

platobnou agentúrou v Trnave vykonaná
kontrola na mieste na projekt, ktorý bol
realizovaný v mesiacoch máj – jún 2015:
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho
domu v obci Jablonov. Kontrolou neboli
zistené žiadne nedostatky.
Na podnet občana obce Jablonov nás
Okresná prokuratúra v Poprade vyzvala na
predloženie dokladov na kontrolu a písomné vysvetlenie k podnetu týkajúce sa nezákonnosti VZN obce Jablonov č. 6/2016
o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonov.
K VZN bolo nutné predložiť aj kompletný
spisový materiál súvisiaci s podnetom
a zápisnicu zo zasadnutia OZ, v ktorom
bolo VZN schválené. Do dnešného dňa
však obci nebolo doručené rozhodnutie
Okresnej prokuratúry o nezákonnosti VZN.
Z uvedeného vyplýva, že VZN obce Jablonov č. 6/2016 ostáva aj naďalej v platnosti.
V máji tohto roku bolo obci doručené
odvolanie na vydané rozhodnutie o dani z
nehnuteľnosti. V odvolaní daňovník uviedol, že daň z nehnuteľnosti bola vypočítaná
nesprávne, nakoľko pri zostavovaní VZN č.
1/2016 bola použitá nesprávna hodnota
pozemkov s počtom obyvateľov od 1001
do 6000. Keďže správca dane (obec Jablonov) o odvolaní nerozhodol podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní musel
postúpiť odvolanie spolu s predkladacou
správou a kompletným spisovým materiálom na rozhodnutie odvolaciemu orgánu,
čiže Finančnej správe SR. Dňa 22. 8. 2016
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Povzbudivé slová pána farára

Rozdelený plášť
Martin, dvadsaťdvaročný dôstojník rímskeho vojska, sa po službe neskoro v noci
vracal so svojím sluhom do mestských
kasární. Husto snežilo, sluha Demetrius sa
tešil, ako sa zohrejú pri prevarenom víne.
„Na to zabudni, poslednú fľašu som včera dal žene chorej na suchoty.“ – „Poznám
tvoju márnomyseľnosť, pane, dal si jej
predposlednú. Poslednú som dobre skryl,
takže bude.“
Zo snehovej metelice sa vynorila mestská brána a z nej sa vytackal ošarpaný,
chabo oblečený žobrák, napoly stuhnutý
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bolo správcovi dane doručené rozhodnutie, v ktorom Finančné riaditeľstvo SR rozhodlo, že správca dane postupoval pri vyrubení dane z nehnuteľnosti správne, keď
podľa počtu obyvateľov k 1.1.2016, ktorý
bol 992 obyvateľov, určil správnu hodnotu pozemkov podľa prílohy č. 2 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach.
V júli 2016 nás opäť Okresná prokuratúra v Poprade vyzvala na predloženie VZN
obce Jablonov č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonov z
dôvodu preskúmania jeho zákonnosti. Do
dnešného dňa však obci nebolo doručené
žiadne rozhodnutie Okresnej prokuratúry o
nezákonnosti VZN.
Dňa 19. 10. 2016 bola Okresným úradom v Poprade vykonaná kontrola na
dodržiavanie pokynov na úschovu hlasovacích lístkov a ostatných volebných dokumentov týkajúcich sa volieb do orgánov
samosprávy obcí v roku 2014 a volieb do
Národnej rady SR v roku 2016. Vykonanou
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky
a žiadne porušenia predpisov.
V ten istý deň 19. 10. 2016 bola Okresným úradom v Poprade vykonaná aj kontrola na úseku osvedčovania podpisov a
listín, štátnych symbolov, evidencie obyvateľov a registra adries. Koncom októbra
bola zaslaná Okresnému úradu vypracovaná previerka na úseku evidencie obyvateľstva – hlásenia pobytu občanov. Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne
porušenia predpisov.
Katarína Fabianová

od mrazu. „Milodar, dobrý pane,
umieram od hladu a zimy,“ bľabotal zachrípnutým hlasom. Sluha Demetrius sa zlostne vyrútil na žobráka,
ktorý sa opovážil skrížiť cestu rímskemu
dôstojníkovi, no viac nestihol. „Radšej
vyber z kapsy zopár mincí pre toho nešťastníka, aspoň zopár denárov.“ – „Na to
zabudni, posledný peniaz si dal ambianskemu žobrákovi včera. Nič nemám, vrecká sú prázdne.“ – „Tak mu dám svoj plášť,
nech nemrzne ten úbožiak,“ zvolal dôstojník. V momente vytasil meč, strhol si plášť
a jediným švihnutím ho preťal napoly. Polovicou plášťa prikryl holé plecia žobráka a
odcválal do rímskeho tábora.

„Nikdy v živote som nevidel taký nezmyselný úder mečom, pane, ako dnes,“
konštatoval sluha Demetrius. „Slúžil som
už nejednému pánovi, boli dobrí i prísni,
ale iba ty ma nazývaš bratom. Si jedným
z najmladších dôstojníkov celej légie, bolí
ma, keď vidím, ako rozhadzuješ majetok.
Máš pred sebou kariéru a budúcnosť, ktorú ti hocikto závidí. Neopúšťaj šťastenu
kvôli žobrákom.“ – „Ty nechápeš, toto ma
vôbec neláka. Mňa láka skalnatá jaskyňa v tichu hôr či púšte, kde by som mohol ako pustovník slúžiť Tomu, ktorého už
celé roky hľadám. Najradšej by som odložil
meče, vzdal sa služby v zbrani a odovzdal
sa službe Kristovi.“ – „Raz som videl v
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kresťanskom dome obraz toho
Galilejčana. Na hlave mal tŕňovú
korunu, no čo je to oproti zlatu
cisára?“ – „Ježišove tŕne sú tisíckrát cennejšie ako všetko zlato
sveta. Tak, ako je láska väčšia
než násilie, a milosrdenstvo je
viac, ako všetky poklady sveta.
Ty tomu nerozumieš, tiež som
tomu kedysi nerozumel. Poďme
spať, zajtra máme povinnosti.“
V noci mal Martin zvláštny sen. Videl Ježiša Krista v sprievode anjelov. Cez plecia
mal prehodenú tú časť jazdeckého plášťa,
ktorú Martin daroval žobrákovi. A Pán povedal nebešťanom: „Katechumen Martin
ma zaodel týmto plášťom.“ Tento živý sen

mal dôstojník počas celého nasledujúceho dňa pred očami.
Večer navštívil biskupa a porozprával mu o tom. „Čo si videl, je
pred Bohom pravda,“ odpovedal
staručký pastier. „Lebo tak hovorí
Pán: čo si urobil jednému z mojich najmenších bratov, mne si
urobil. Ty si dal Kristovi svoj plášť,
on ti dá plášť Božieho synovstva,“
vysvetľoval biskup. /Z knihy Svätý Martin od
Wilhelma Hünermanna, s. 103-107/
Martin bol čakateľom na krst, pripravoval sa veľmi intenzívne na to, že sa oblečie
v Krista. Jeho čin už teda nebol iba charitou, či sociálnou pomocou, jeho skutok
lásky vyvieral z viery a lásky ku Kristovi.

Sám Boh teda prijíma toto Martinovo gesto a dáva mu jasne najavo, že to podstatné
nie je sociálny skutok, iba akási solidarita,
to podstatné nie je polovica, ktorú dávaš.
To podstatné je, že ťa Ja ako Tvoj Stvoriteľ a Vykupiteľ povolávam k láske a že ťa v
láske prijímam. Boh a jeho morálny zákon,
ktorý nám vložil do srdca, je pôvodcom
všetkých dobrých skutkov, ktoré robíme aj
voči sebe navzájom.
Skončil sa Mimoriadny svätý rok milosrdenstva, začali sme v našej diecéze Rok
sv. Martina. Nech aj táto skutočnosť je pre
nás naďalej povzbudením konať skutky
milosrdenstva. Lebo tie naozaj obohacujú
svet a menia aj nás samých.
Mgr. Ján Marťák, farár
KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

Spoločenstvá, združenia a rady

Želiarske pozemkové spoločenstvo
Vážení spoluobčania, Želiarske pozemkové spoločenstvo Jablonov hospodári na parcelách v celkovej výmere 50,5877 ha, so 146 členmi, z toho 42 nezistených vlastníkov, s ktorých podielmi nakladá Slovenský pozemkový fond.
Pozemky v zastavanom území obce tvoria
0,0051 ha
Ostatné plochy/medze, svahy, rokliny/tvoria
5,5529 ha
TTP
1,1992 ha
Lesné pozemky
43,8305 ha
Ročný plán pestovnej činnosti na rok 2015 nám ukladal prerezávku a výsek
krov na ploche 2,1ha. Skutočne sa vykonali práce ako vyžínanie na ploche 1,1
ha, tak aj chemická ochrana proti ohryzu zveri na ploche 1,1 ha.Prerezávka,
výsek krov a upratanie haluziny po ťažbe boli prevedené členmi spoločnosti v
rámci samovýroby palivového dreva.
Valné zhromaždenie Želiarskeho pozemkového spoločenstva Jablonov, sa

konalo 26.2.2016 v Kultúrnom dome v Jablonove. Predseda, pán Marek Ondriš, predniesol program zhromaždenia a taktiež plán práce na rok 2016.
Plán práce na rok 2016:
Výsek krov a nežiaducich drevín súčasne s prečistením na ploche
2,3 ha
Chemická ochrana proti zveri na ploche
1,1 ha
Ochranné a obranné opatrenia /spracovanie kalamitného dreva/
Ťažba dreva v množstve
100 m3
Vážení spoluobčania, chceme sa Vám všetkým poďakovať za podporu a
pomoc pre fungovanie nášho spoločenstva.
Prajeme Vám spokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v
roku 2017.
Marek Ondriš

Urbárske pozemkové spoločenstvo Jablonov (ďalej len UPSJ).
Cieľom činnosti spoločenstva je racionálne hospodáriť na nehnuteľnostiach, lesoch a pasienkoch a
obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva. Táto činnosť nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a záujmami spoločenstva. Hlavným
zdrojom finančných prostriedkov sú príjmy z ťažby a
predaja drevnej hmoty a prenájmu. Náklady hradí z
príjmov získaných z vlastnej hospodárskej činnosti.
Výmera Urbárskeho pozemkového spoločenstva Jablonov:
Spolu lesné pozemky
125,4422ha
Spolu trvalé trávne porasty
75,9621 ha
Spolu ostatné plochy
20,7682 ha
Spolu zast. plochy a nádvoria
2,7684 ha
Celková výmera urbár. pozem. spoločenstva
224,9409 ha
V súčasnosti činnosť UPSJ riadi výbor:
Ing. Ján Mucha – predseda
Štefan Blaško – podpredseda
Mgr. Eva Bartková – tajomníčka
Anna Jurečková- pokladníčka a vedenie celej účtovnej agendy
Jozef Matvej – referent pre pestovnú činnosť
Ján Záhradník – referent pre ťažbovú činnosť
Agnesa Kovaľanová – člen

Dozorná rada:
PhDr. Jozef Labuda – predseda
Dominik Džugan- člen
Dušan Molčan – člen
Výbor UPSJ sa pravidelne schádza podľa naplánovaných termínov a v prípade potreby aj častejšie.
Každý člen výboru sa riadi plánom práce UPSJ a
prijatými úlohami vyplývajúcimi zo zasadaní výboru a valných zhromaždení spoločenstva. Za plnenie
úloh vyplývajúcich z jeho funkcie vo výbore sa výboru aj zodpovedá.
V tomto roku na pozemkoch vo vlastníctve UPSJ
bolo vysadených 3000 kusov stromčekov v zložení:
Smrekovec 400 ks, Smrek 600 ks a Buk 2000 ks.
Vyžínanie bolo vykonávané na výmere 2 ha a ochrana proti zveri na 2 ha. Tento rok je posledným rokom
z desaťročného cyklu programu starostlivosti o les
a okrem výsadby má naplánovanú ťažbu vo výške
300 m3 dreva. Po odsúhlasení ťažby dreva lesným
hospodárom p. Michalom Lepetákom bola započatá ťažba dreva. Palivové drevo, ktoré sa pri ťažbe
logicky vyrobí, sa výbor UPSJ rozhodol predávať
našim členom podľa výšky ich podielu. Podmienky
predaja palivového dreva sú uvedené na web stránke nášho spoločenstva. Dozorná rada spoločenstva

si plní svoje úlohy vyplývajúce jej právomoci. Výbor
UPSJ pre zlepšenie informovanosti svojich členov a
najmä členov, ktorí bývajú mimo územia našej pôsobnosti sa rozhodol vytvoriť už spomínanú webovú stránku. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, aktuality a oznamy z diania v spoločnosti.
Viac tu: http://upsjablonov.webnode.sk/
V rámci pravidelného desaťročného cyklu
programu starostlivosti o lesy (ďalej PSL) v priebehu roku 2017 prebehne jeho obnova. UPSJ má vďaka PSL kompletný prehľad o rozsahu, štruktúre, výnosnosti svojho lesného majetku.
Vážení podielnici UPSJ, Vami zvolení výbor na
poslednom tohtoročnom valnom zhromaždení urobí
všetko preto, aby sa Váš majetok v UPSJ zveľaďoval a aby sa v ňom hospodárilo podľa zásad dobrého hospodára.
O hospodárení a živote UPSJ Vás budeme radi
informovať na najbližšom hodnotiacom valnom
zhromaždení.
S pozdravom Lesu zdar
Ing. Ján Mucha, predseda
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Čím žila naša - Vaša škola v uplynulom roku
alebo prvý rok môjho pôsobenia v Jablonove
Vážení Jablonovčania, dovoľte mi, aby som sa Vám i ja, v tomto predvianočnom čase, na sklonku roka, prihovorila. Ponuku
napísať článok do Jablonovského občasníka som prijala veľmi rada, pretože považujem za veľmi dôležité informovať Vás
o tom, čo všetko sa udialo v našej škole za uplynulý rok. Dovoľte mi vrátiť sa v čase do obdobia 01. 12. 2015, kedy som, po
vymenovaní zriaďovateľom, v škole začala pracovať ako riaditeľka i učiteľka zároveň.
Na tretí deň, 03. 12. 2015, nás navštívil pán Marek Baláž z televízie Markíza.
Dostal podnet od občana alebo občanov,
že vraj v škole pracujú nekvalifikované učiteľky. Zostala som v nemom úžase, keďže
som vedela, že ja i moje kolegyne, Mgr. E.
Dzurillová i Mgr. M. Michalková, spĺňame
kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti na 1. stupni základnej školy.
Pán Baláž nahliadol do dokladov o dosiahnutom vzdelaní. „Dobre sme prišli? Sme v
Jablonove?“ – znela jeho otázka. „Niekto
si z nás vystrelil, zbytočne sme zabili pol
dňa“, týmito slovami ukončil svoju návštevu
p. Marek Baláž. Poďakoval sa a odišiel.
Priznám sa, že som istý čas nerozumela jeho návšteve, no uvedomujúc si, že obidve kolegyne tu pracovali aj v minulosti, napadlo mi, že o mne vedia ľudia málo. Nešlo
mi do hlavy, prečo má niekto pochybnosti
o mne, veď do výberového konania som
bola zaradená na základe splnenia zákonných podmienok a požiadaviek.
V školstve som začala pracovať od roku 1990, keď som po maturite na Strednej
pedagogickej škole v Levoči začala učiť v
materskej škole. Neskôr som učila v špeciálnej základnej škole, istý čas som pracovala v pedagogicko-psychologickej
poradni. V priebehu rokov som diaľkovo
vyštudovala pedagogiku na Pedagogickej
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, kde som získala spôsobilosť na
vyučovanie pedagogiky a pedagogických
vied na strednej škole. V roku 2004, po absolvovaní výberového konania, som bola
prijatá na pozíciu odborného zamestnanca novovzniknutého Školského úradu v
Spišských Vlachoch. Odborným zamestnancom školského úradu sa mohol stať
iba učiteľ s minimálne päťročnou pedagogickou praxou. Ja som mala vtedy za
sebou učiteľskú prax v trvaní dvanásť rokov. Počas pôsobenia na školskom úrade
som štúdiom získala náhradu prvej kvalifikačnej skúšky a následne som absolvovala druhú kvalifikačnú skúšku. Prácu na
školskom úrade som vykonávala veľmi rada, no keďže som chcela učiť v základnej
škole, vyštudovala som slovenský jazyk a
literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej
univerzity, čím som získala spôsobilosť na
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vyučovanie slovenského jazyka a literatúry
na základnej a strednej škole.
Hľadajúc voľné pracovné miesto učiteľky - slovenčinárky v základnej škole, preklikala som sa úplne náhodou na webové
sídlo ZŠ s MŠ v Jablonove. Bolo to niekedy
v máji 2015, kedy bol riadením školy poverený Mgr. R. Panák. V júni 2015 bolo vyhlásené výberové konanie na miesto riaditeľa
školy. Začala som sa pohrávať s myšlienkou prihlásiť sa do výberového konania na
miesto riaditeľky školy. Bola to pre mňa
reálna možnosť vykonávať učiteľské povolanie so súčasným využitím skúseností
získanými jednak v pedagogickej činnosti
i v pracovnej činnosti na školskom úrade s
takmer dvadsaťštyriročnou praxou v školstve. Žiaľ, vtedy som sa do výberového
konania prihlásiť nemohla, pretože som
mala nastúpiť na plánovanú hospitalizáciu.
Na jeseň 2015 bolo vyhlásené v poradí
tretie výberové konanie. No pred samotným podaním prihlášky do výberového
konania, napriek môjmu presvedčeniu, že
kvalifikačné požiadavky spĺňam (keďže
školskú legislatívu som ovládala), požiadala som Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o posúdenie mojich kvalifikačných predpokladov
v prípade uchádzania sa o miesto riaditeľky základnej školy s materskou školou.
Stanovisko MŠVVaŠ SR bolo potvrdením
môjho presvedčenia. Ako sa hovorí, mala
som čierne na bielom. Takúto cestu som
absolvovala, kým som sa do výberového
konania prihlásila. Keď mal niekto pochybnosti, stačilo sa opýtať. Vyvodeniu istého
záveru, tvrdenia predsa musí predchádzať
minimálne jedna otázka, ak nie viac. V
tomto prípade otázka chýbala.
Nástupom na miesto riaditeľky dňa
1. decembra 2015 som začala zdolávať
rozličné problémy a komplikované situácie v škole. K 31. decembru 2015 to boli
personálne zmeny, určite pre nikoho neboli potešujúce, zvlášť pred vianočnými
sviatkami. Pracovný pomer vtedy ukončila p. O. Rožková, p. A. Šromeková a Mgr.
M. Michalková tiež požiadala o ukončenie
pracovného pomeru, ktorý bol skončený
až 13. januára 2016 z dôvodu, že som v
takom krátkom čase nevedela nájsť za ňu

náhradu. V januári 2016 pozícia ekonómky a zároveň administratívnej pracovníčky
bola obsadená p. M. Tejbusovou. Veľkým
problémom bolo nájsť vedúcu školskej jedálne, obávala som sa, že stravovanie detí
a žiakov bude ohrozené. Na moje prosby
napokon pozitívne zareagovala Bc. Jana
Kántorová, vedúca školskej jedálne pri
Základnej škole v Spišských Vlachoch, s
ktorou som spolupracovala deväť rokov.
Dňa 15. januára 2016 nahradila v škole
Mgr. M. Michalkovú Mgr. L. Vrábľová.
V tomto náročnom období, plnom
zmien, sme na mejlovú adresu školy dostali list, adresovaný riaditeľke školy.
Keďže tento list mal anonymného autora,
nereagovala som naň. Koniec koncov, bolo ťažko reagovať na vyjadrenia pisateľa
alebo pisateľov listom. Predpokladalo to
stretnutie „face tu face“ a vedela som, že
na moju výzvu stretnúť sa, by pisateľ alebo
pisatelia nereagovali, keďže v prvej fáze sa
rozhodli pre anonymný list.
Dňa 17. marca 2016 sme dostali písomné oznámenie zo Štátnej školskej inšpekcie o vykonaní komplexnej inšpekcie v
našej škole v dňoch 11. – 14. apríla 2016.
Za riadenie školy som bola zodpovedná od 1. decembra 2015. Komplexná inšpekcia kontrolovala nielen aktuálny stav
výchovy a vzdelávania, ale aj stav školy v
predchádzajúcom období. Správa z vykonanej komplexnej inšpekcie obsahovala
okrem pozitív, ako napr. pochvalu Mgr. E.
Dzurillovej, ktorá je učiteľka s veľkým U, aj
v istých záležitostiach nedostatky a porušenia zákona z predchádzajúceho obdobia. Mojou úlohou bolo zistené nedostatky a porušenia zákona odstrániť splnením
opatrení uložených inšpekciou. Spolu s
kolegyňou Mgr. E. Dzurillovou sme všetky
nedostatky odstránili, uložené opatrenia i
odporúčania sme splnili, zlegalizovali sme
stav v našej – Vašej škole.
Pri prerokovaní správy z inšpekčnej činnosti som sa okrem uvedeného dozvedela
i tú skutočnosť, že autor podnetu, na základe ktorého bola inšpekcia vykonaná,
sa domnieval, alebo bol presvedčený(?),
že ja ako riaditeľka školy som nekvalifikovaná pre výkon pedagogickej a riadiacej
funkcie v škole. Bol to pre mňa šok. Až
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takto ďaleko vedia ľudia zájsť iba preto,
že žijú v omyle alebo v nevedomosti a nie
sú ochotní pýtať sa, prípadne kriticky sa
zamyslieť nad vecou. V tejto súvislosti mi
napadá Sokratov príbeh o troch sitách – o
site pravdy, site dobra a o site užitočnosti...
Výsledky inšpekčnej činnosti boli pre
mňa samotnú i pre kolegyne výzvou presvedčiť nielen kompetentných o tom, že
škole pomôžeme a všetky nedostatky minulosti odstránime.
V máji 2016 vykonala v škole kontrolu,
zameranú na hospodárenie v rámci školského klubu detí, hlavná kontrolórka obce p. J. Puhallová. Opäť to bola kontrola
na podnet anonymného pisateľa, ktorý si
myslel, že v školskom klube detí sú namiesto jednej vychovávateľky zamestnané vychovávateľky dve (čo sa samozrejme
nezakladalo na pravde). Hlavná kontrolórka obce v správe konštatovala, že neboli
zistené nedostatky.
Medzičasom došlo v škole k ďalším
personálnym zmenám – Mgr. L. Vrábľovú
nahradila Mgr. D Kaľavská (skúsená angličtinárka) a Mgr. G. Puškárová, Bc. J.
Kántorovú nahradila p. A. Cmorejová a
presunutím p. M. Turekovej do školskej jedálne začala v materskej škole pracovať p.
K. Kurillová.
S príchodom nového školského roka
2016/2017 v školskej jedálni došlo opäť
k zmene, pracovný pomer na vlastnú
žiadosť ukončila p. M. Tureková a p. A.
Cmorejová. Na miesto p. A. Cmorejovej
nastúpila p. E. Slezáková. V škole pedagogickú zamestnankyňu Mgr. G. Puškárovú
nahradil Mgr. J. Beliš.
Nový školský rok znamenal pre nás, učiteľov, aj ďalšiu nepríjemnú skúsenosť súvisiacu s nenastúpením našich žiakov i budúcich prvákov do našej - Vašej školy napriek
tomu, že som sa snažila vytvoriť vhodné
podmienky pre žiakov. Umožňoval to zákon
o výchove a vzdelávaní, ktorého ustanovením od septembra 2016 sa najnižšie počty
žiakov v triede nevzťahovali na málotriedne
školy, teda ani na našu. Rodičov našich žiakov som o tejto zákonnej zmene informovala. Z nerómskych žiakov nám v škole v

septembri zostal iba Alexander Salgó. Alex
je výborný a snaživý žiak, ktorého zapájame do rozličných súťaží.
Dňa 14. októbra, v deň mojich narodenín, vykonali inšpektori zo Štátnej školskej
inšpekcie následnú inšpekciu zameranú
na kontrolu splnenia uložených opatrení. Správa z následnej inšpekcie obsahovala pozitívne hodnotenie práce nielen
mojej, ale i práce mojich kolegov, Mgr. E.
Dzurillovej, p. J. Polhošovej i Mgr. J. Beliša.
Všetky odporúčania sme akceptovali,
všetky uložené opatrenia sme splnili. Zo
správy vyberám: v škole došlo k zlepšeniu
spolupráce medzi zákonnými zástupcami žiakov a zriaďovateľom so školou a ich
informovanosti v oblasti plnenia povinnej
školskej dochádzky žiakov mimo územia
Slovenskej republiky. Pravidelnou kontrolnou a hospitačnou činnosťou sa sfunkčnila vnútorná školská kontrola, čo malo
za následok skvalitnenie riadenia školy a
vytvorenia predpokladu skvalitnenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov.
Splnením uložených opatrení škola zabezpečila vypracovanie vlastných poznámok
k učebnému plánu školy, prerokovaním
Školského vzdelávacieho programu v rade školy vytvorila priestor na participáciu
poradného orgánu školy pri riadení kontrolovaného subjektu. V oblasti rozhodovania riaditeľky školy došlo k zabezpečeniu výkonu štátnej správy v prvom stupni
v súlade s právnymi predpismi. Pozitívnym
dôsledkom bolo nielen zákonné prijímanie
žiakov do základnej školy, ale aj plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov mimo
územia Slovenskej republiky a s tým súvisiaca organizácia komisionálnych skúšok.
Vo svetle týchto skutočností vidíte, milí
Jablonovčania, že uplynulý rok v našej –
Vašej škole nebol pre nikoho z nás jednoduchý a ľahký. Našou prvoradou úlohou a
základnou povinnosťou bolo plniť vyučovaciu povinnosť, učiť deti, a iste uznáte, že
popri všetkých tých problémoch a borení
sa s prekážkami sme to mali skutočne náročné a zložité.
Uplynulý rok bol pre nás prelomový, priniesol zásadné zmeny a všetkým nám pri-

niesol obrovskú životnú skúsenosť. Všetky
problémy a ťažkosti, ktoré nás postretli,
sme prekonali a zvládli, čím sa posilnilo naše vedomie i úsilie naďalej pracovať
zodpovedne.
Verím, že uplynulý rok bol prínosom v
zmysle hlbšieho poznania a nových skúseností – dobrých aj zlých - nielen pre nás,
ale aj pre všetkých tých, ktorým leží na
srdci osud našej – Vašej školy, ktorá onedlho oslávi svoju polstoročnicu.
Vážení a milí Jablonovčania,
v tomto predvianočnom období upratujeme nielen svoje príbytky, ale adventné
obdobie nás nabáda urobiť si poriadok aj
vo svojom vnútri, v srdci. Kdesi som čítala,
že na to potrebujeme: 1. vedro úprimnosti
k sebe samému, 2. prameň čistej lásky, 3.
pevný chrbát, ktorý ustojí pravdu, 4. pracovité ruky s názvom vytrvalosť a 5. pocit
zodpovednosti.
Pri príležitosti príchodu Nového roka
2017 s jeho tristošesťdesiatimi piatimi dňami zaiste príde i mnoho rozmanitých záležitostí, situácií, rozhodnutí. Niektoré budú
ľahšie, iné zas ťažšie. Najskôr je dôležité
získanými skúsenosťami a životnou múdrosťou rozpoznať svoje nedostatky, ktoré
znepríjemňujú život nielen nám samým,
ale narúšajú naše medziľudské vzťahy,
čím vnášajú nepokoj do rodiny, na pracovisko, medzi susedov... Myslím si však, že
najťažšie je pracovať na sebe, ale víťazstvo
nad sebou samým je zároveň víťazstvom
najväčším. Domnievam sa, že každý z nás
chce toto víťazstvo dosiahnuť a robí preto
všetko, čo je v jeho silách. Nastávajúcich
365 dní roku 2017 nám dáva priestor, aby
sme dosiahli cieľ tejto cesty – víťazstvo a z
neho vyplývajúci pocit šťastia. Na tejto neľahkej ceste budete iste potrebovať dobré
zdravie, lásku, pokoj v duši, ochotu načúvať a porozumieť druhému človeku.
To všetko Vám, milí Jablonovčania, z
úprimného srdca želá
Mgr. Adriana Múdra spolu
s kolektívom ZŠ s MŠ v Jablonove

Opäť nastal krásny čas vzdelávať sa
Prázdniny skončili. Po nádherných zážitkoch sme sa znova stretli na pôde materskej školy. My, zamestnanci,
sme sa veľmi tešili na nové i staršie deti, ale aj na plač, ktorý sprevádza začiatok každého nového školského roka
v každej materskej škole. Je to úplne prirodzené. Deti prichádzajú do nového prostredia, kde musia byť bez rodičov a v kolektíve nových ľudí.
Detský kolektív v školskom roku je 24 detí zmiešanej vekovej kategórie ich rodičia sú plní očakávania, čo ich
2015/2016 opustilo deväť školákov. od 3 – 6 rokov. Z toho pätnásť chlap- u nás čaká.
Ich miesta ale nahradilo deväť nových cov a deväť dievčat. Deti, ktoré materŠkolský rok 2016/2017 sme z dôvodetí. V tomto školskom roku 2016/2017 skú školu navštevovali, a ich rodičia sa du rekonštrukcie priestorov našej manašu materskú školu teda navštevu- vždy tešia na niečo nové. Nové deti a terskej školy oficiálne s deťmi zača-

9

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

O deťoch a pre deti
li 12.09.2016. Jej interiér bol v závere
letných prázdnin čiastočne zveľadený
prepojením dvoch miestností, čím došlo k splneniu požiadaviek zo strany
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.
Predĺžené prázdniny pre nás učiteľky a upratovačku MŠ, ako aj troch zamestnancov ŠJ neznamenali žiadny
oddych, ba naopak. Bol to čas veľmi
namáhavej práce pripraviť v krátkom
čase čisté, pre deti útulné prostredie

po vykonaní rekonštrukčných prác.
Každý predmet, kniha, hračka, každý
kúsok nábytku či podlahy prešiel našimi rukami. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa na zveľadení našej materskej školy
podieľali akýmkoľvek spôsobom.
Starať sa o deti celý deň je pomerne náročná práca vyžadujúca si predovšetkým kreatívnych, empatických,
milých, ale hlavne vo svojej práci zodpovedných učiteľov, ako aj nepedagogických zamestnancov. Budeme sa

aj naďalej snažiť o prestíž našej materskej školy a o to, aby pobyt detí v
nej bol nielen časom bezcieľne stráveným, ale aby bol pre detskú osobnosť
prínosom po každej stránke - kognitívnej, afektívnej a perceptuálno - motorickej.
Majme na pamäti slová:
„Ako sa my správame k deťom, tak
sa raz budú správať ony k nám.“
Agnesa Mišagová

SLOVENČINA, NA SLOVÍČKO
Základné kodifikačné príručky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV: Pravidlá slovenského pravopisu (PSP), Krátky
slovník slovenského jazyka (KSSJ), Slovník cudzích slov (SCS) sú prístupné na internetovej stránke www.juls.savba.sk
cez heslo Lingvistické zdroje.

SLOVNÍK SPISOVNEJ SLOVENČINY
NESPRÁVNE
dievča pre všetko
niet divu, že sa bál
týmto dňom začneme
do budúcna
do neba volajúca
pracovná doba
po celú dobu
dokladovať
dolupodpísaný
doporučiť
doposiaľ
doprovod
dotaz
dva deci
dvojo, trojo dverí

SPRÁVNE
dievča na všetko
nie div, že sa bál
dnes začneme
do budúcnosti
donebavolajúca
pracovný čas
po celý čas
doložiť doklady
podpísaný
odporučiť
doteraz
sprievod
otázka
dve deci
dvoje, troje dverí

SPRÁVNE SKLOŇOVANIE

1 kto? čo?

centrum (jedno)

centrá (dve, NIE dva!!)

2 z

centra

centier

3 k

centru

centrám

4 vidím

centrum

centrá

6 v

centre (
centrách
NIE v centrume!!)

7 s

centrom

centrami

1 kto? čo?

kakao (jedno)

kakaá (dve, NIE dva!!)

2 z

kakaa

kakaí (z rôznych druhov)

3 neodolám kakau

kakaám

4 vidím

kakao

kakaá

6 o

kakau (NIE prípona -e!!)

kakaách

7 s

kakaom

kakaami

- podľa vzoru mesto skloňujeme aj slová cudzieho pôvodu zakončené na -um, -eum, -ao:
Príklad: centrum, gymnázium, sympózium, štúdium, lýceum, koloseum, múzeum, kakao
KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

Futbalový turnaj

O športe
,,Gondovci‘‘. V
tomto mužstve
skončila aj cena
najlepšieho hráča, ktorú získal
najstarší hráč turnaja Milan Gonda st.
Druhé miesto obsadilo družstvo ,,Cvernofka‘‘, tretiu priečku obsadilo motivované družstvo mladých ,,Modrí anjeli‘‘ a

Vážení športoví priaznivci,
dňa 1.10.2016 o 13.00 hod. sa po dlhom čase za pekného počasia a dobrej
nálady konal 1. ročník futbalového turnaja na miestnom ihrisku. Na turnaji sa
zúčastnili družstvá mladých ale aj starších hráčov z našej obce. CelCVERNOFKA
kovo si zahrali štyri družstvá. 2016
Počas turnaja bolo zabezpeče- CVERNOFKA
né príjemné posedenie, občer- FK KURÍN
0:7
stvenie a na záver si účastníci
GONDOVCI
5:2
turnaja pochutnali na super guMODRÍ
ANJELI
1:6
láši.
I.
miesto
Po dobrom výkone si prvé Naj. strelec
miesto vybojovalo mužstvo Gonda Milan Gondovci

10

FK KURÍN

7:0
9:1
5:4
II. miesto
Cvernofka

GONDOVCI

2:5
1:9
1:3

štvrtú priečku, tzv. zemiakovú cenu získalo druhé motivované družstvo mladých ,,FK Kurín“. Všetky družstvá boli
ocenené vecnými cenami, za ktoré sa
chceme poďakovať Obecnému úradu
Jablonov a pánovi Ľudovítovi Ničovi.
Ďakujeme zúčastneným družstvám,
ktoré na turnaji vytvorili skvelú atmosféru a tešíme sa na 2. ročník futbalového
turnaja obce Jablonov.
MODRÍ ANJELI
Ďakujeme aj všetkým sponzorom
turnaja,
ktorí sú nápomocní pri rôznych
6:1
akciách.
4:5
Všetkým športovým aj nešpor3:1
tovým nadšencom prajeme šťastné

III. miesto
IV. miesto
Modrí anjeli FK Kurín

a veselé vianočné sviatky a šťastný
nový rok.
Ing. Anton Burik

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Montáž striešky vchodu KD

Strieška vchodu KD
Katarínske popoludnie 2016

Katarínske popoludnie 2016

Mikulášsky šachový turnaj

Mikulášsky šachový turnaj, ocenenia

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

Varím, skúsiš, upečieme

Vianočka
1 kg hladkej múky,
1 droždie,
kryštálový cukor podľa potreby,
½ l mlieka,
1 vanilka,
1 vajce, 3 žĺtka,
125 dkg čajového masla (rozpusteného),
postrúhaná kôra z celého citróna
(čím viac kôry, tým lepšia),
 hrozienka









Z kvásku si pripravíme cesto a
necháme 2-krát podkysnúť. Na
pomúčenej doske si cesto rozdelíme rovnomerne na 4 alebo 5
rovnakých podlhovastých častí,
upletieme vianočku a vložíme do
vymasteného pekáča. Vrch vianočky potrieme 1 vajcom s olejom
a pečieme do zlatohneda.
... zdedený recept
rodiny Bilekovej

Z dielne kreatívnej medovníčkarky Viktórie Dzurillovej.
(Podeľte sa o vaše fotografie a recepty s nami, zaslaním na obecjablonov@slovanet.sk)

Ďakovacie okienko ... :-)
 Úprimné poďakovanie patrí mladým
požiarnikom za skvelý výkon na súťaži
v Dravciach
 Ďakujem Korčaškarom za reprezentáciu obce na folklórnych vystúpeniach, za
obrovskú pomoc pri organizovaní Fašiangovskej zabíjačky, Katarínskeho popoludnia a za nezištnú brigádu pri úprave vnútorných priestorov budovy Materskej školy
 Ďakujem Jablonečke za skvelé
šírenie dobrého mena Jablonovského
folklóru na mnohých vystúpeniach

i svadobných čepeniach
 Poďakovanie patrí nepochybne ľudovej hudbe JAS za ich neustále zlepšovanie a reprezentáciu obce na častých vystúpeniach v obci aj v blízkom, či širšom
okolí
 Ďakujem pánovi Jánovi Voškovi za
nezištnú pomoc pri inštalovaní jablonovského betlehému a pri výrobe hniezda
pre nášho nerozhodného bociana
 Ďakujem všetkým, ktorí materiálne, či
finančne podporili organizovanie spolo-

čenských podujatí v obci
 Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách
a organizácii športového a kultúrno-spoločenského diania v obci.
 Srdečné poďakovanie Mgr. Dominike
Bilekovej za trpezlivú, obetavú a nenahraditeľnú prácu pri vydávaní Jablonovského
občasníka

www.jablonov.sk
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Štefan Blaško
starosta obce

