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Milí Jablonovčania
Vítam Vás pri čítaní prvého tohtoročného čísla Jablonovského občasníka. Je to priestor pre rekapituláciu
všetkého, čo sa podarilo i nepodarilo
v prvom polroku 2016. Je tu však ešte
pár udalostí z konca minulého roka,
ktoré stoja za povšimnutie. Verím, že
milým prekvapením vianočnej výzdoby sa stal originálny betlehem, ktorý
svojou dennou aj nočnou podobou
obohatil atmosféru jablonovských
Vianoc. Tradične sa na Silvestra
konal Silvestrovský stolnotenisový
turnaj, ktorý bol plný športových aj
spoločenských zážitkov. Posledným
vydareným podujatím roka 2015 sa
stal druhý ročník Silvestrovského
punču. V žiarivých farbách ohňostroja sme za hojnej účasti privítali prvý
deň nového roka.
Rok 2016 sa začal pre nás výnimočnou udalosťou. 15. januára sme
na pôde nášho vynoveného kultúrneho domu privítali v rámci osláv
25. výročia ZMOSpiša prezidenta
Slovenskej republiky, pána Andreja
Kisku. Nemám vedomosť, že by bol
niekedy v minulosti našu obec navštívil prezident republiky, takže je
to o to väčšia pocta pre našu obec
a jej občanov. 23. januára k nám na

„Barborke“ zavítal minister vnútra
Róbert Kaliňák, ktorý vlastnoručne
odovzdal našim hasičom zrekonštruovanú požiarnu Tatru 148. Začiatkom
februára sme úspešne usporiadali
prvý ročník Obecného plesu. Ďalším
vydarením kultúrnym podujatím bolo
10. apríla nedeľné stretnutie s rodákom a spisovateľom Valentínom
Šefčíkom. V polovičke mesiaca máj
sme si kultúrnym podujatím ku Dňu
matiek uctili mamy, staré mamy a
babky. Záver júna sa niesol vo ﬁnišovaní školského roka a vyvrcholil
oceňovaním najúspešnejších žiakov
na slávnostnom ukončení školského
roka v našej základnej škole.
Okrem vyššie uvedeného sme na
prelome rokov 2015/2016 úspešne
zvládli poruchu na obecnom vodovode. V rýchlejšom odstránení poruchy nám bránili vrtochy počasia, no
verím, že sme obyvateľom nespôsobili žiadne väčšie problémy spojené
s plynulosťou dodávky pitnej vody.
V máji sme lokalizovali ďalšiu menšiu
poruchu na vodovode, ktorej oprava
zabrala len pár hodín a tak nedošlo
k výraznejšiemu narušeniu dodávky
pitnej vody pre obyvateľov.

Svieža tradícia

Začiatkom júna sa konečne dočkali rekonštrukcie aj schody pri pošte, čo výrazne zjednodušuje vstup do
budovy pošty.
Koncom júna bol vybratý dodávateľ na rekonštrukciu najhorších úsekov cesty v časti „Ulica“. Verím, že
rekonštrukcia bude v čase vydania
tohto občasníka už zrealizovaná. V
blízkej dobe začneme realizovať projekt Rekonštrukcie spoločných zariadení, ktorý sa týka vybraných obslužných komunikácií mimo zastavaného
územia obce.
Záverom Vás pozývam na druhý
ročník Jablonovských rodinných
dní, ktoré sa uskutočnia v posledný
augustový víkend a zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom ochotne podieľajú na
tvorení čohokoľvek pozitívneho pre
Jablonov. Som presvedčený, že aj
napriek problémom, prekážkam a
ťažkostiam sa samotná obec, ako aj
jej obraz navonok, vyvíja správnym
smerom.
Prajem Vám príjemné a úspešné
leto.
Štefan Blaško
starosta obce

Jablonovský betlehem cez deň

Jablonovský betlehem v noci

Porucha na obecnom vodovode

Silvestrovský stolnotenisový turnaj
2015
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Čo je nové, z pohľadu OcÚ

Náš básnik
Možno si v návale povinností, zvládania starostí a každodenných problémov
ani neuvedomujeme ako nás ovplyvňuje
prostredie, v ktorom vyrastáme. Aký základ pre život nám dáva, miesto, kde sme
strávili detstvo, viac, či menej bezstarostné roky mladosti. Mnohých z nás cesty
života odvedú za prácou, snom, láskou ...
Stále sa však radi vraciame do rodného
kraja, dediny. Jedným z takýchto našich
rodákov je úspešný pedagóg, spisovateľ – básnik a riaditeľ školy Mgr. Valentín
Šefčík. Pri príležitosti mesiaca knihy sme
si jeho úspechy a vydanie novej zbierky
básní pre deti uctili v rámci kultúrneho
podujatia s názvom „Múza doma zrodená“, ktoré sa konalo v nedeľu 10. apríla.
Príjemný rozhovor s Valentom bol popretkávaný spevom, tancom a prednesom

básní nášho talentovaného rodáka. V rozhovore sme sa dozvedeli mnohé o začiatkoch jeho tvorby, zdrojov inšpirácií a veľa
zaujímavostí zo života básnika a učiteľa.
Celé podujatie bolo ladené v netradičnom komornom duchu a veríme, že diváci z neho odchádzali plní príjemných pocitov a povzbudení do ďalších dní. Ostáva
nám len dúfať, že aj v budúcnosti nájdeme rodákov ochotných podeliť sa s nami
o kúsok svojho sveta.

Pán prezident,
vitajte...
Piatok 15. januára 2016 sa nečakane pre našu obec a jej obyvateľov
stal dňom výnimočným.
Pri príležitosti
osláv 25. Výročia ZMOSpiša obec Jablonov navštívil,
okrem iných vzácnych hostí, prezident
Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Nezdržal sa u nás dlho, no okrem
výnimočnosti chvíle ostala v nás nezabudnuteľná spomienka. Veríme, že
aj pán prezident si spolu s upomienkovým predmetom odniesol aj dobrý
pocit z príjemného stretnutia na pôde
obce Jablonov.

Starosta v prezidentskom paláci
Na základe pozvania pána prezidenta SR Andreja Kisku sa starosta
obce zúčastnil novoročného stretnutia prezidenta SR so zástupcami
Združenia miest a obcí Slovenska s
predstaviteľmi miest a obcí, ktoré v
minulom období prezident SR navštívil alebo s nimi spolupracoval. Stretnutie sa uskutočnilo 28. januára 2016 v
Prezidentskom paláci v Bratislave.

Po úvodnom príhovore prezidenta SR
poďakovali zástupcovia Združenia
miest a obcí Slovenska prezidentovi
SR Andrejovi Kiskovi za spoluprácu v
roku 2015 a odovzdali mu vecný dar.
Pred oﬁciálnym ukončením stretnutia
bol priestor na neformálne rozhovory prítomných zástupcov samospráv s
prezidentom SR.

Bocian – špekulant
Dlhé roky v našej obci hniezdil bocian. Vytvoril si mocné hniezdo na komíne rodinného domu na okraji dediny. V predvianočnom období minulého
roka si však komín povedal: „Dosť!“.
Rozhodol sa, že viac už nebude držať ťarchu hniezda a poslal
hniezdo aj s kusom svojho „ja“
dole na zem. Hneď bolo jasné, že
bocian si po prílete z teplých krajín
neurobí hniezdo na torze bývalého komína. Tesne pred Vianocami
bolo mailovou poštou na stránku
www.vtaky.sk, ktorej správcom
je Slovenská ornitologická spoločnosť oznámené, že hniezdo je
zničené. Na obecný mail odpovedal pán
Gúgh, ktorý vyjadril ľútosť nad zničením
hniezda a odporúčal zvážiť možnosti vytvorenia nového miesta pre hniezdenie
bociana bieleho. Ponúkol tiež odbornú a
čiastočne aj materiálnu pomoc. Pripustil
aj možnosť vyčkať, kde si po príle-

te bocian nájde miesto na hniezdenie.
Starosta obce v odpovedi vyjadril ochotu a záujem udržať hniezdenie bociana v
obci a požiadal o upresnenie ideálnych
podmienok času a miesta hniezde-

nia bociana bieleho. V polovičke marca starosta telefonicky urgoval potrebné informácie a následne 18. marca bola
zaslaná na obec brožúra s možnosťami
vytvorenia náhradného miesta na hniezdenie. Vzhľadom na krátkosť času do
predpokladaného príletu bociana bolo

odkonzultované a rozhodnuté o výstavbe hniezdnej podložky na strechu v bezprostrednej blízkosti komína, kde bolo
pôvodné hniezdo. Hniezdna podložka
bola na strechu umiestnená 1. apríla.
Bocian zrejme myslel, že sa jedná o prvoaprílový žart a jeho prístup bol maximálne nedôverčivý. Napriek tomu, že sa nakoniec
osmelil a na podložku si sadol, po
čase sa rozhodol, že sa na nej neuhniezdi. Zisťovali sme aj u ochranárov možné dôvody jeho rozhodnutia. Bolo nám vysvetlené, že sa
možno jedná o mladého jedinca,
ktorý v tomto roku ani hniezdiť nebude, alebo sa mu nevrátila partnerka a
vybral sa hľadať si novú. Je však vysoko
pravdepodobné, že na budúcu jar k nám
znova zavíta a bude chcieť hniezdiť. Vraj
to má tak zakódované. Verme, že u nás
znova zahniezdi.
Obecný úrad Jablonov

3

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

Obecná štatistika

Obecná štatistika 2015

Manželstvo uzavreli:
Mgr. Zuzana Schwarczová a Mgr. Ladislav
Gonda
Lívia Tureková a Jaroslav Glevický
Mgr. Anna Krigovská a Dominik Parobeček
Erika Chlebová a František Dvorožňák
Patrícia Bileková a Branislav Bača
Lucia Mačáková a Pavol Krigovský
Ing. Jana Benková a Marek Mrázik
Mgr. Veronika Tureková a Ing. Marek
Rovňák
Lucia Ničová a Ľubomír Fabian
Marcela Kandrová a Lukáš Oračko
Patrícia Mirgová a Marek Polhoš
Patrícia Girgová a Patrik Pokuta

Počet obyvateľov k 31.12.2015 bol 992 obyvateľov, z toho 478 mužov
a 514 žien. V roku 2015 sa do obce prisťahovalo 5 obyvateľov
a 7 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.
Vekové zloženie
obyvateľstva k 31.12.2015:
0 – 18 rokov
265 obyv.
19 – 60 rokov
570 obyv.
nad 61 rokov
157 obyv.

Uzreli svetlo sveta:
Blažej Berko
Kristián Hamburgbadžo
Karin Bileková
Adrián Ondriš
Nina Glevická
Michaela Galarovičová
Adam Šarišský

Opustili nás:
Pavol Sedlák, 54 rokov
Imrich Matvej, 96 rokov
Jozef Semančík, 89 rokov
Pavol Farač, 79 rokov
Júlia Tondrová, 91 rokov
Milan Štofančík, 67 rokov
Ján Kurila, 63 rokov
Jozef Varga, 37 rokov
Mária Ondrejčáková, 80 r.

Katarína Fabianová
KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

Jubilanti
Blahoželáme najstarším občanom
našej obce k veku dosiahnutému
v r. 2016:
Ľachová Mária
93 rokov
Fecková Mária
89 rokov
Milučká Mária
89 rokov
Ondrišová Mária
89 rokov
Mišagová Anna
89 rokov
Ondrejčáková Mária
89 rokov
Muchová Helena
87 rokov
Mišagová Anna
87 rokov
Pivovarničková Helena 87 rokov
Ničová Mária
87 rokov
Vudarčík Emil
86 rokov
Gratulácie patria aj občanom,
JUBILANTOM v roku 2016
60-roční:
Bendík Rudolf
Pechová Mária
Stanko Štefan
Gonda Milan
Šariská Agnesa
Gondová Anna
Chlebová Zdena
Šariský Michal

65-roční:
Tatranský Anton
Spinová Anna
Čujová Mária
Mačeková Anna
Fábianová Mária

70-roční:
Šimko Milan
Ledecký Imrich

75-roční:
Olejárová Magdaléna
Hužvár Vincent
Korchňák Ján
Mišičková Margita

80-roční:
Chlebový Fabián
Kroláková Mária
Kovaľanová Mária
Blašková Katarína
Fecková Veronika

85-ročná:
Kačová Irena
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Čo je nové, z pohľadu OZ

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia OZ dňa 26.2.2016:
 Schválili sme zriaďovaciu listinu pre
Základnú školu s materskou školou v Jablonove s účinnosťou od 1.3.2016. Prítomná riaditeľka ZŠsMŠ Mgr. Adriana Múdra
predniesla návrh nového znenia ZL. Bolo
to z dôvodu zistenia vážnych pochybení v
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predošlej ZL, ktoré boli počas vykonanej
kontroly Krajským školským úradom Prešov konkretizované vo výsledku kontroly.
(viď zápisnica OZ z 26.2.2016, www.jablonov.sk)
 26.2.2016 sme schválili návrh VZN

č. 6/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jablonov. VZN č. 6/2016 bolo schválené
OZ dňa 22.4.2016, zverejnené 28.4.2016
a účinné dňom 13.5.2016:

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

Čo je nové, z pohľadu OZ
MATERSKÁ ŠKOLA
Mesačný príspevok za pobyt jedného
dieťaťa s celodennou starostlivosťou, ktorú
zaplatí zákonný zástupca

5,53% zo sumy život. minima
(aktuálnej) 90,42€
5€ (na mesiac)

Mesačný príspevok za pobyt jedného
dieťaťa s celodennou starostlivosťou, ktorú
zaplatí zákonný zástupca rodiny, ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima

1,84% zo sumy život. minima
(aktuálnej) 90,42€
1,66€ (na mesiac)

Mesačný príspevok za dieťa sa neuhrádza
0€
Mesačný príspevok za dieťa sa rozhodnutím
obce neuhrádza
za DNI
--vybavuje riaditeľka ZŠsMŠ

podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v
znení neskorších predpisov

- za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- ak zákonný zástupca predloží doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej,
- za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
ak dieťa preruší dochádzku na viac ako 30
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
(choroba)

potrebné lekárske potvrdenie o trvaní choroby
min. 31 dní

ak dieťa nedochádzalo v čase školských
prázdnin, alebo v čase prerušenia
prevádzky MŠ obcou

zákonný zástupca zaplatí iba pomernú časť
mesačného príspevku

Rozhodnutím obce bude prevádzka MŠ v čase školských prázdnin zabezpečená pri minimálnom počte 12 detí. Keďže je potrebné
zabezpečiť prevádzku MŠ a ŠJ, deti musia byť nahlásené najneskôr 5 dní pred začatím prázdnin! Žiadame rodičov o dodržanie
termínov. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Zároveň upozorňujeme zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠsMŠ Jablonov, že nie je možné porovnávať mesačný príspevok za pobyt
dieťaťa v MŠ s celodennou starostlivosťou a mesačný príspevok za žiaka v ŠKD na 2-3 hodiny denne (uvedený nižšie v tabuľke).
Napokon v prípade prevádzky MŠ musí byť zabezpečená prevádzka školskej jedálne. Prevádzka ŠKD nie je viazaná na prevádzku
školskej jedálne a teda mesačný príspevok na ŠKD je pochopiteľne nižší.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Mesačný príspevok
na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť ŠKD

0,55% zo sumy (aktuálnej)
život. minima 90,42€
0,50€

podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v
znení neskorších predpisov

zníženie alebo odpustenie príspevku
ak zákonný zástupca o to písomne požiada
a doloží doklady o poberaní dávky HN a
príspevkov k nej

rozhodnutím obce
vybavuje riaditeľka ZŠsMŠ

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Cena za 1 obed = náklady na nákup potravín + režijné náklady (na výrobu, výdaj jedla a nápojov)
Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza LEN výšku ﬁnančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými ﬁnančnými pásmami bez úhrady režijných
nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
Zamestnanci, bývalí zamestnanci a iné fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni budú uhrádzať plnú sumu za jeden obed, náklady
na nákup potravín AJ režijné náklady.
desiata
obed
olovrant

0,26€
0,64€
0,22€

spolu 1,12€
pre stravníkov od 2 do 6 rokov

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov za stravu pre jedného žiaka v ZŠ

obed

0,95€

pre stravníkov od 6 do 11 rokov

obed

1,01€

pre stravníkov od 11 do 15 rokov

Mesačný príspevok na plnú úhradu za
stravu pre zamestnancov, bývalých
zamestnancov a iné osoby

obed =

1,12€ (nákup potravín)
+
1,36€ (réžia)

spolu 2,48€
pre stravníkov od 15 do 18 rokov

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov za stravu pre jedno dieťa v MŠ

Zákonný zástupca uhrádza príspevok do 23. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 Vzali na vedomie zmluvu o zriadení vecného bremena medzi povinným
Obcou Jablonov a oprávneným Slovak
Telekom, a. s. za jednorazovú odplatu
900€:
a./ vecné bremeno spočívajúce v práve
uložiť a prevádzkovať podzemné elektrické vedenie k stavbe ZS a RR bod -

s názvom Jablonov na pozemkoch vo
vlastníctve obce,
b./ vecné bremeno spočívajúce v práve
vstupu, prechodu a prejazdu motorovými vozidlami na/cez pozemok vo vlastníctve obce za účelom prevádzkovania,
údržby a opráv podzemného elektrického vedenia.

 Vzali na vedomie ponuku neživotného poistenia od spoločnosti PKF, a. s.
a súhlasili s prepoistením majetku obce
uvedenou spoločnosťou, čím obec ušetrí ﬁnančné prostriedky vo výške
500 € ročne.

5

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

Čo je nové, z pohľadu OZ
 Hlasovaním nadpolovičnej väčšiny
sme zrušili uznesenie č. 111/2015 zo dňa
9.10.2015, týkajúce sa zrušenia právnej
subjektivity ZŠsMŠ. Tzn. právna subjektivita bola ZŠsMŠ ponechaná a nezrušená.
Prítomná riaditeľka Mgr. Adriana Múdra
na zasadnutí OZ oboznámila poslancov
s postupom prác pri odstraňovaní chýb
vzniknutých počas predchádzajúceho
vedenia. Vysvetlila personálne zmeny a
zároveň požiadala o súhlas so znovuotvorením ŠKD, o ktorú je záujem. Prevádzka ŠKD bola jednohlasne obnovená
odo dňa 1.3.2016.
 Boli sme oboznámení s plánovaním
kultúrneho podujatia s názvom „Marec
mesiac knihy“ s p. Valentom Šefčíkom na
deň 10.4.2016
 Po odsledovaní spotreby el. energie
v čase od 19.11.2015 do 10.1.2016 na
miestnom cintoríne a po dostatočnom
zvážení nákladov na spotrebu elektriny
OZ nadpolovičnou väčšinou hlasov súhlasilo s celoročným vonkajším osvetlením kostola sv. Márie Magdalény v Jablonove.
 Starosta obce prečítal prítomným odpoveď na žiadosť o rozšírenie intravilánu
obce od Správy a údržby ciest PSK. V
ňom sa uvádza, že v cestnom ochrannom pásme 20 m je zakázaná akákoľvek
činnosť vyžadujúca stavebné povolenie
a preto na pozemkoch žiadateľov nie je
možné povoliť výstavbu rodinných domov. Jediné možné riešenie je posunutie
dopravných značiek označujúcich začiatok a koniec obce Jablonov o cca 170 m
severným smerom k obci Lúčka, čím by
sa cestné ochranné pásmo na tomto úseku zrušilo. Takýto úkon však nie je možné
zrealizovať svojvoľne bez súhlasu cestného správneho orgánu. Rozhodnutie o určení dopravného značenia môže vydať
Okresný úrad Poprad, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, aj
to na základe súhlasného stanoviska
od Okresného riaditeľstva PZ, okresného dopravného inšpektorátu v Poprade. Starosta obce zároveň predložil
kópiu Žiadosti o súhlasné stanovisko k
posunu dopravných značiek označujúcich začiatok a koniec obce. Všetci prítomní poslanci vzali na vedomie postup
pri riešení rozšírenia intravilánu obce a to
posunutím cestného ochranného pásma
severným smerom k obci Lúčka. Vec je v
štádiu riešenia.
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 Všetci poslanci súhlasili s nájomnou
zmluvou na prenájom nehnuteľnosti a to
pozemku par. č. 2 (cintorín), druh ostatné
plochy o výmere 6.320 m², zapísaný na
LV č. 1087, od prenajímateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Kapitula.
Cena nájmu 1,- €/rok, na dobu určitú 30
rokov.

Zo zasadnutia OZ dňa 3.6.2016:
 Na zasadnutí OZ dňa 3.6. sme schválili návrh VZN č. 7/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonov (dostupné na webe).
 Všetci prítomní poslanci jednohlasne

Zo zasadnutia OZ dňa 22.4.2016: schválili členstvo obce v Združení miest
 Schválili a doplnili zverejnené znenie
VZN č.6/2016 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Jablonov (hore uvedené tabuľky).
 Starosta obce informoval poslancov
OZ o vyjadrení Rím.-kat. cirkvi, Spišská
Kapitula k žiadosti o odpredaj pozemku. V ňom je uvedený návrh na výmenu
týchto pozemkov: pozemky parc. č. 99/2,
99/3 (okolie MŠ) spolu vo výmere 426 m²,
ktoré sú vo vlastníctve obce vymeniť za
pozemky parc. č. 180 (pozemok za KD),
3688/2, 3915/2, 3916/5 (extravilán) spolu
vo výmere 421 m² vo vlastníctve Rím.-kat.
cirkvi, biskupstvo Sp. Podhradie. Poslanci OZ sa zhodli, že pozemky od Rím.-kat.
cirkvi sú prevažne trvalé trávne porasty
a ostatné plochy a nebudú ich vymieňať
za zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce, pretože tieto pozemky majú
vyššiu hodnotu a jeden pozemok sa nachádza v strede obce.
 Zaoberali sme sa žiadosťou o sprístupnenie pozemku od Ing. M. Dzurillu.
V žiadosti je uvedené, že pozemky parc.
č. 1058, 1059, 1060, 1061, 1064, 1068,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1076, 1077, 1078, 1080, 1082, 1083,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1091,
1092, 1093, 1097, 1098, 1099, 3571,
ktoré sú vo vlastníctve obce Jablonov sú
využívané ako orná pôda. Poslanci OZ
navrhujú, aby starosta obce vyžiadal z Katastrálneho úradu Levoča aktuálne mapy
a následne zistil, ktoré cesty sú využívané
ako orná pôda. Touto cestou obec a poslanci OZ vyzývajú podnikateľov resp.
fyzické osoby, ktoré dané pozemky
rozorali, aby dali tieto pozemky do pôvodného stavu a rešpektovali pozemky
ako cesty, miestne a účelové komunikácie, lesné cesty, poľné cesty, ako to
uvádza legenda o spôsobe využitia na
liste vlastníctva a aby boli dodržiavané
hranice pozemkov vo vlastníctve obce.

a obcí Slovenska. Toto členstvo prináša
obci výhody a podmienkou je okrem súhlasu OZ aj úhrada členského príspevku
0,165€ na obyvateľa.
 Poslanci boli oboznámení s prípravami na kultúrnu akciu „Jablonovské
rodinné dni“ koncom augusta 2016. Diskutovalo sa o atrakciách, aktivitách, pozvanom hosťovi a i.
 Touto cestou Vás srdečne pozývame na kultúrno-zábavné podujatie
II. ročník: „Jablonovské rodinné dni
2016“, ktoré sa bude konať v dňoch 27.
a 28. augusta 2016 v priestoroch KD a
na miestnom ihrisku. Malých i veľkých
potešíme atrakciami, prekvapením
a osviežením. Rozlúčime sa s letom
všetci spolu zábavou, spevom a tancom v našej dedinke Jablonov. Bližšie
informácie na plagátoch už čoskoro.
 Na zasadnutí OZ riaditeľka ZŠsMŠ
v Jablonove p. Mgr. Adriana Múdra prečítala správu z výsledku kontroly Štátnej
školskej inšpekcie. Postupne vysvetlila
všetky chyby a nedostatky, ktoré vznikli počas predchádzajúceho a terajšieho
vedenia v ZŠ s MŠ v Jablonove. Termín
na odstránenie nedostatkov je do 30. 9.
2016.
 Starosta obce oboznámil prítomných
s technickým stavom motorovej kosačky,
ktorá už bola niekoľko krát v oprave. Podľa vyjadrenia pracovníka servisu, niektoré súčiastky v spodnej časti kosačky sú
privarené napevno a preto nie je možné
vykonať dôkladnejšiu opravu. Uvedená
kosačka slúžila hlavne na kosbu ihriska,
ktoré je najdôležitejším miestom obecných akcií (futbal, pož. preteky, JRD, atď.)
Poslanci súhlasia s nákupom novej kosačky (použili by sa ﬁn. prostriedky z rezervného fondu) a odporúčajú starostovi
obce vykonať prieskum trhu.
Mgr. Dominika Bileková
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Triedenie odpadov v obci Jablonov
Obec Jablonov zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu,
na ktorý sú určené zberné nádoby 120 l (domácnosť pri počte do 5 osôb
je určená 1 zberná nádoba, domácnosť, ktorá má viac ako 5 členov, má
nárok na ďalšiu zbernú nádobu alebo objemovo väčšiu nádobu – 240 l).
Náklady na nákup zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad znáša
občan.
Zber zmesového komunálneho
odpadu a triedeného odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
spoločnosť, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu na výkon tejto
činnosti. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce www.
jablonov.sk a doručený do každej
domácnosti.
V obci sa taktiež vykonáva zber
papiera, skla, plastov, kovov, VKM,
elektroodpadov, použitých prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov,
jedlých olejov a tukov z domácnosti.
Na zber komodít: plasty, kovy a VKM
sa využívajú spoločné zberné nádoby
a vrecia, pričom vyzberané zložky
musia byť následne roztriedené.
Papier – v rámci triedeného
zberu sa zbiera prostredníctvom
modrých zberných nádob.
Patria sem: noviny, časopisy,
zošity, knihy, listy, lepenka, kartón,
letáky a pod.
Nepatria sem: znečistený papier
(potravinami,
farbou,
maltou,
zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán,
hygienické potreby, použité plienky,
voskovaný papier, pláta od vajíčok a
pod.
Sklo - v rámci triedeného zberu
sa zbiera prostredníctvom zelených zberných nádob a vriec.
Patria sem: sklenené fľaše od
nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo
a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné
bezpečnostné sklá, nepriestrelné
sklo, sklobetónky, TV obrazovky,
žiarovky, žiarivky a pod.
Plasty – v rámci triedeného
zberu sa zberajú prostredníctvom
žltých zberných nádob a vriec.
Patria sem: plastové fľaše od

nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži,
čistiacich prostriedkov, šampónov
(HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok,
prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky a pod.
Kovy v rámci triedeného zberu
sa zberajú prostredníctvom žltých
zberných nádob a vriec.
Patria sem: konzervy od rôznych
potravín, plechovky od nápojov
(coca-cola,
pivo,
energetické
nápoje), tégliky od paštét, hrnce,
vedrá, kovový riad, drobný kovový
šrot a pod.
VKM sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na
manipuláciu a prepravu tovaru. V
rámci triedeného zberu sa zberajú
prostredníctvom žltých zberných
nádob a vriec.
Patria sem: stlačené tetrapakové
obaly od mlieka, smotany, ovocných
štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj
plastovou fóliou vo vnútri a pod.
Medzi plasty, kovy a VKM
nepatria: znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou
farbou alebo inou chemikáliou),
plastové obaly z motorových olejov
a iných ropných produktov, celofán,
obaly z cukríkov, keksov, plastové
predmety s obsahom kovových častí,
podlahové krytiny, guma a pod.
Použité batérie a akumulátory, nefunkčné a nepotrebné
elektrospotrebiče môžu občania
bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec
vopred vyhlási v obecnom rozhlase
alebo zverejní na webovej stránke.
Tento odpad je zakázané ukladať
do iných zberných nádob a na
verejné priestranstvá obce. Zber
vykoná spoločnosť, s ktorou má

obec uzatvorenú zmluvu, a ktorá
prevádzkuje systém združeného
nakladania s batériami a akumulátormi alebo elektroodpadmi.
Elektroodpad
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany,
digitálne
hodinky,
gameboye,
variče, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky, rúry na pečenie, elektromotory, kosačky, ručné elektrické
náradie a pod.
Touto cestou chceme poprosiť
občanov obce, aby nevhadzovali do zberných nádob alebo
vriec iný odpad, len taký, na aký
je daná nádoba prípadne vrece
určené. Odvoz a zneškodnenie
triedeného zberu je ZADARMO
(papier, plasty, sklo), pokiaľ sa v
zbernej nádobe/vreci nenachádza
iný odpad. V prípade vhadzovania
komunálneho odpadu medzi triedený zber
je obci započítaný
poplatok. Čím dôkladnejšie budú
občania separovať odpad, tým sa
znížia náklady na zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho
odpadu. To znamená, že rozumný
prístup občanov k triedeniu
odpadu zabezpečí nižšie náklady
na jeho odvoz a zneškodnenie, čo
sa odrazí aj v stálejších poplatkoch za tuhý domový odpad na
osobu.
Zároveň žiadame o udržiavanie
čistoty okolo zberných nádob,
ktoré sú umiestnené v obci
na verejných priestranstvách.
Rovnako žiadame občanov o
udržiavanie čistoty mimo obce,
aby sa zamedzilo nelegálnym
skládkam odpadu (predovšetkým
na „Vyšnom konci“). Za takéto
znečisťovanie hrozí fyzickej ako aj
právnickej osobe nemalá ﬁnančná
pokuta. Vývoz stavebného odpadu
je NUTNÉ nahlásiť na OcÚ. Za
porozumenie ďakujeme.
Katarína Fabianová
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Aj tento rok obecní hasiči
opäť zasahovali...

Ako každý rok, aj tento museli obecní hasiči zasahovať. Vo štvrtok 31.4.2016 popoludní bol ohlásený požiar stohovaných gúm v katastri našej obce.
Zasahovali
príslušníci riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru tunela Branisko, príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasičského a

záchranného zboru v Levoči a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Jablonov. Štyrmi C a dvomi vysokotlakovými prúdmi sa im požiar
vo večerných hodinách podarilo do-

Dobrovoľní hasiči
sa dočkali
Motorová striekačka je dôležitá pre každý Dobrovoľný
hasičský zbor, či už kvôli požiarom alebo súťažiam, kde
sa každý chce ukázať v čo najlepšom svetle. Treba dbať
na to, aby striekačka bola v čo najlepšom stave.
Po dlhom čase sa aj naša motorová striekačka dočkala vynovenia. Stalo sa tak v priebehu minulých troch mesiacov.
Vďaka poskytnutým ﬁnanciám z obecnej kasy sa z nej stala krásavica v obecných farbách. Je to striekačka tipu PS 12 +
šport s objemom 1,9. Jej samostatný čerpací agregát, ktorý
je uložený v ráme s otočnými držiakmi bude slúžiť mladým aj
starším hasičom pri reprezentácii našej obce.
Ing. Anton Burik
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stať pod kontrolu. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje.
Požiar opakovane vzplanul tri dni po
sebe, stále v poobedných hodinách.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi
priama materiálna škoda predbežne
vyčíslená na 4000 €. Príčina vzniku
požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Ing. Anton Burik
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Povzbudivé slová pána farára

Naše putovanie
Mladomanželia spolu pripravovali svoje prvé jedlo v novom byte – teplé
párky. Keď ich rozbalili a položili na dosku, žena odkrojila oba konce párka a
odhodila ich do koša. „Počkaj,“ povedal
zmätený manžel, „prečo si to urobila?
Prečo si odkrojila konce párka?“ „Neviem, moja mama to vždy tak robievala“,
odpovedala žena. „Možno to má potom
lepšiu chuť.“ Manžela táto odpoveď neuspokojila. Zavolal preto svokre. „Môžeš
mi povedať, prečo vždy pred varením
odrežeš oba konce párka?“ „Nuž,“ povedala mama, „aby som bola úprimná,
ani neviem. Moja mama to vždy tak robievala a vždy boli veľmi chutné.“ Len čo
ukončil tento rozhovor, zavolal manželkinej starej mame. „Stará mama, chcem
sa ťa opýtať niečo veľmi dôležité. Vieš
mi povedať, prečo si vždy pred varením
odrezala oba konce párka?“ „Pravdaže, môj milý,“ odvetila stará mama svojím slabým hlasom, „odrezávala som ich
preto, aby sa mi vmestili do hrnca.“
Všetci sme už boli svedkami či účastníkmi situácie, keď si niekto vzal iného bokom od ostatných, lebo mu chcel
niečo povedať. Tak si otec alebo matka
berú bokom niektoré zo svojich detí, učiteľ niektorého zo žiakov, zamestnávateľ
zamestnanca, predstavený podriadeného. A nie je to len preto, aby ich nikto pri
rozhovore nepočul, ale aj preto, aby ich
nikto nevyrušoval.
V evanjeliách vidíme, ako si Ježiš
často berie bokom od ostatných ľudí zo
zástupu svojich apoštolov. Chcel byť s

nimi sám, nechcel, aby ich niečo vyrušovalo a rozptyľovalo, a tak sa mohli sústrediť na jeho slová. Alebo ich len tak
jednoducho pozýva: „Poďte vy sami do
ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ /Mk 6,31/
Aj my sami vyhľadávame takéto chvíle, niekto viac, iný menej, lebo cítime,
že ich potrebujeme. Zájdeme do prírody, ďaleko od ľudí, sami alebo aj s priateľmi či rodinou. Vtedy aspoň na chvíľu
zabudneme na to, čo zostalo doma či v
práci. Takto môžeme lepšie vnímať tých,
čo sú s nami, skôr ich môžeme pochopiť, lebo všetko to, čo nás rozptyľovalo a
vyrušovalo, zostalo niekde inde.
Do rámca takýchto našich odchodov
či únikov môžeme zaradiť aj púte. Avšak
putovanie nie preto, že od niekade odchádzam, ale preto, že idem na nejaké
konkrétne miesto, a tam chcem v sústredení hľadať, uvažovať, počúvať. Roky
prichádzame na mariánske pútnické
miesto v Levoči. A naozaj prichádzame
vždy s tým úmyslom, že chceme priniesť
obetu, hľadať, uvažovať, počúvať, meniť sa, odísť odtiaľ lepší? Alebo nás tam
ťahá len nejaký zvyk? Roky som chodieval, prečo by som nešiel aj teraz?
Aké ovocie môjho putovania potom
prinášam domov? Keď už pôjdeme na
Mariánsku horu, nájdime si čas na seba.
Lebo pri tom všetkom, čo nás obklopuje
a čím zo dňa na deň žijeme, nedokážeme vždy dobre počuť Ježišov hlas. Nedokážeme vnímať to, čo je jemné a nenápadné.

Tak to bolo aj s ľudom Starého Zákona. Boh volal Izrael, aby odišiel z Egypta. Zo sýtosti a usadnutosti priviedol ľud
na púšť, do nedostatku a smädu, aby
nestratili pohľad na skutočné pramene.
Odchod bol a v duchovnom zmysle aj
naďalej je predpokladom stretnutia sa s
Bohom. Veď Boh nás po celý čas sprevádza na našej ceste. Každá epocha
dejín viery Izraela sa začínala odchodom, Exodom. Abrahám opúšťa svoj
domov, Izrael vychádza z Egypta, proroci sú povolaní opustiť svoj doterajší život, nakoniec exil v Babylonskom zajatí
a nová krajina sú ďalšími skúsenosťami
viery Izraela. Vždy, keď niečo opustili,
mohli znova lepšie vnímať a počuť, čo
im Boh hovorí.
Aj nás v našom putovaní na mariánske pútnické miesto volá Ježiš: poď bokom od všetkého, čo ťa toľko obklopuje,
na čo si si už zvykol, aby si mohol lepšie počuť a vnímať, čo ti hovorím, aby
si sa na tejto ceste stával lepším. Mária sa vydala do hôr k svojej príbuznej
Alžbete, aby jej poslúžila a aby sa tam
pri nej pripravila na to, čo ju bude čakať
po návrate domov. Tam mohla uvažovať,
rozjímať, modliť sa. Takto pripravená sa
vrátila domov a priniesla ľudstvu Ježiša.
Využime aj my čas na pútnickom mieste na modlitbu, rozjímanie, uvažovanie.
Aby sme odtiaľto odchádzali domov posilnení a lepší a priniesli ľuďom Ježiša.
Všetkým prajem požehnaný čas putovania i letného oddychovania.
Mgr. Ján Marťák, farár
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O deťoch a pre deti

Riaditeľka Základnej školy s materskou
školou v Jablonove informuje
Vážená rodičovská verejnosť, vážení občania, dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou pri príležitosti ukončenia obdobia školského vyučovania v školskom roku 2015/2016 prihovorila a zároveň vyjadrila poďakovanie p.
Štefanovi Blaškovi, starostovi obce, za túto možnosť.
Dňa 1. decembra 2015 som po vymenovaní na miesto riaditeľky školy vstúpila na pôdu Základnej školy s materskou školou v Jablonove a
bola som veľmi milo prekvapená predovšetkým krásnym školským interiérom i materiálno-technickým vybavením školy. V tejto súvislosti si
dovoľujem vyjadriť poďakovanie bývalej pani riaditeľke Mgr. Márii Lazorovej,
ako aj vedeniu obce, bývalému starostovi obce, p. Jozefovi Molčanovi,
i súčasnému starostovi, p. Štefanovi
Blaškovi.
Počas môjho krátkeho pôsobenia v
škole došlo k mnohým zmenám a celé
obdobie bolo, predpokladám, že nielen z môjho pohľadu, veľmi hektickým
obdobím pre všetky zúčastnené strany – pre žiakov, rodičov i zamestnancov školy.
Uplynulé udalosti sa najväčšmi dotkli našich žiakov, ktorí sa museli veľmi
rýchlo adaptovať na nové podmienky.
Napriek tomu však popri náročnej
výchovno-vzdelávacej činnosti bolo
toto obdobie bohaté na aktivity a podujatia organizované školou, či obcou:
 október 2015 – výchovno-vzdelávacie podujatie "Nemaj strach zo
psa",
 november 2015 – návšteva
divadelného
predstavenia
"Mechúrik-Kočšúrik",
 december 2015 – príchod svätého Mikuláša do školy, vianočné tvorivé dielne,
 január 2016 – vystúpenie žiakov našej školy v kultúrnom programe pri príležitosti obecnej fašiangovej
zabíjačky,
 január
2016
fašiangový
karneval,
 marec 2016 – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín, na ktorom svoj
recitátorský talent preukázali títo žiaci: Lívia Šariská, Petra Baráthová,
Adriana Fábianová, Alexander Salgó,
Kristián Tatranský, Laura Dirdová,
Sarah Rachel Benčová, Antónia
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Polhošová, Kamil Pišta,
 marec 2016 – účasť žiačok Adriany Fábianovej a Sarah Rachel
Benčovej - na okresnom kole v súťaži
Hviezdoslavov Kubín v Levoči,
 marec 2016 – podujatie pre deti
materskej školy a rodičov detí a žiakov
- Deň otvorených dverí, na ktorom sa
predstavili nielen žiaci a učiteľky, ale
aj hostia, Mgr. art. Dominika Sokolská
so svojimi žiačkami Deniskou a
Alexandrou,
 apríl 2016 – účasť detí a žiakov na
kultúrnom podujatí – stretnutie so spisovateľom, p. Valentínom Šefčíkom,
 máj 2016 – slávnostný Deň matiek v kultúrnom dome – vystúpenie
detí a žiakov v kultúrnom programe,
 jún 2016 – Deň detí – športové
hry na školskom dvore, opekačka,
 jún 2016 – účasť na výchovnom
koncerte s názvom Slovenské ľudové
nástroje,
 jún 2016 – školský výlet – návšteva ZOO v Madaras parku a kina 5D v
Madarase v Spišskej Novej Vsi.
Usilovnosť a pilnosť žiakov počas
celého školského roka priniesla svoje
ovocie v podobe výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov. Za výbor-

ný prospech a vzorné správanie boli
ocenení títo žiaci: Petra Baráthová,
Lívia Šariská, Adriana Fábianová,
Alexander Salgó a Sarah Rachel
Benčová. Menovaných žiakov odmenil aj pán starosta vecnými darmi.
Najlepšiu školskú dochádzku (žiadna vymeškaná hodina) sme zaznamenali u žiakov: Lívia Šariská, Adriana
Fábianová, Alexander Salgó.
V zbere papiera bola najúspešnejšia Adriana Fábianová (184 kg),
Kristián Tatranský (100 kg), Alexander
Salgó (55 kg).
Všetkým deťom a žiakom prajem
krásne školské prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov, prežité v radosti, šťastí, láske a predovšetkým v
zdraví.
Na záver si dovoľujem vyjadriť poďakovanie všetkým rodičom za spoluprácu, kolegom v škole za kvalitne odvedenú prácu a mnohokrát
nadčasovú.
Osobitne si dovoľujem
vyjadriť poďakovanie starostovi obce,
p. Štefanovi Blaškovi, za spoluprácu a
korektný prístup.
Mgr. Adriana Múdra,
riaditeľka školy

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

O deťoch a pre deti

Lúčenie, podobá sa zázrakom...
Nadišiel čas, keď absolventi našej materskej školy – Patrik Faltin, Soﬁa Holováčová, Zojka Glevická, Martinko Vasičkanin,
Peťko Fabian, Kamilka Korabská, Sárka
Vilková, Stanka Mnichová, Vivka Baráthová, opustili jej bránu. 29. jún 2016 bol výnimočným dňom na našej Materskej škole v
Jablonove. S úsmevom, ale aj slzou v oku
sa rozlúčili tí, ktorí sme sa mali radi. Lúčenie je ťažké. Tento spomínaný deň na našej materskej škole sa však podobal malému zázraku, ktorý určite dlho zostane
v spomienkach nás dospelých ale hlavne detí. Neopísateľná atmosféra - úsmevy, radosť, slzy, prejavy úcty, pochopenia
a vďaky jeden voči druhému, milé priania.
To bolo náplňou celej rozlúčky s našimi
predškolákmi a ich rodičmi.
Milí naši kamaráti, bude nám za Vami
smutno. Zároveň nás ale teší, že odchádzate z hniezdočka našej materskej školy ako čiastočne samostatné vtáčatká
pripravené na život v základnej škole. Veríme, že sa Vám bude v nej páčiť, že z Vás
budú usilovní žiaci, z ktorých bude mať
radosť Vaša nová pani učiteľka a hlavne
Vaši rodičia.
Drahí rodičia, po dlhoročných dobrých skúsenostiach spolupráce s Vami
apelujem na Vás, aby ste boli nápomocní aj budúcim učiteľom Vašich detí na

„Prváčik“
(Ján Kostra)

základnej škole, aby úroda Vášho spoločného snaženia bola taká bohatá ako
v doterajšej spolupráci s nami. Do ďalšieho života Vám prajem veľa zdravia,
lásky, trpezlivosti a radosti z Vašich detí.

Človek je sprvu maličký
a volajú ho dieťatko.
Tak mu je dobre, presladko,
že by chcel zostať navždycky
v náručí svojej mamičky.
Dieťatko rastie na dieťa.
Už nenosia ho v náručí.
Samo sa púšťa do sveta
okolo domu na skusy,
len čo sa chodiť naučí.
No zostane vždycky tak,
len raz ráno v jeseni
všetko sa zasa premení
keď stane v školskej predsieni
už ako žiačka a či žiak.

A. Mišagová
Materská škola, Jablonov

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.

PRAVOPIS

SLOVNÍK SPISOVNEJ SLOVENČINY

Písanie veľkých písmen
Nový rok (1.január v roku) – nový rok
(celý nasledujúci rok)
Vianoce – vianočné sviatky
Veľká noc, Veľkonočná nedeľa – veľkonočné sviatky
Sviatok všetkých svätých – svätodušné sviatky
Medzinárodný deň detí, Deň detí
Jablonov, Jablonovčan, Jablonovčanka - jablonovský
Slovenská republika – slovenský

NESPRÁVNE
ako – tak i (ako doma, tak i na návšteve)

SPRÁVNE SKLOŇOVANIE

akonáhle (prídem domov)
až na to (sú tu všetci, až na Žoﬁu)
behom (víkendu)
bielko (časť vajca)
bolo zistené
Bol/bola ste na konferencii?
cyrilometodejský
hovorí česky
Češi

1

kto? čo?

euro (jedno)

eurá (dve, NIE dva!!) , eur (päť, sto)

2

bez

eura

eur, eúr

3

k

euru

eurám

4

vidím

euro

eurá

6

o

eure

eurách

7

s

eurom

eurami

SPRÁVNE
tak – ako aj (tak doma, ako
aj na návšteve)
hneď, ako (prídem domov)
okrem toho (sú tu všetci,
okrem Žoﬁe)
počas (víkendu)
bielok (časť vajca)
bielko (časť oka)
zistilo sa
Boli ste na konferencii?
cyrilometodský
hovorí po česky
Česi

 euro – podstatné meno stredného rodu,
skloňuje sa podľa vzoru mesto,
 medzinárodná skratka EUR, na
Slovensku (nezáväzná) môže byť j Eur,
 (nezáväzná) značka € sa na počítači
píše súčasným stlačením klávesov:
CTRL + ALT + písmeno E.
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Čo všetko sme zažili a čím Vás potešili...
Ženská spevácka skupina Jablonečka z Jablonova datuje svoj vznik v septembri 2013. Jej hlavným cieľom je udržiavanie, rozvíjanie a prezentovanie folklórnych tradícii, najmä ľudových piesní, predovšetkým z východného Slovenska, ale aj
z iných regiónov. V súčasnosti je spevácka skupina ešte stále vo vývoji a formuje sa nielen počtom, ale aj repertoárom.
ním nevesty sa nám podarilo spestriť nejednu svadbu a už teraz sa tešíme na tie
ďalšie, ktoré nás čakajú. Každé vystúpenie je pre nás jedinečné. Najviac nás však
teší, keď si môžeme zaspievať práve na
domácej pôde v Jablonove. Práve tu cítime najväčšiu podporu a povzbudenie zo
strany svojich rodín, priateľov, známych a
obyvateľov našej obce.
Repertoár pozostáva z blokov pies-

Od vydania posledného občasníka
sme reprezentovali obec Jablonov na rôznych podujatiach. Patrili k nim Bakšayova
kapsa na Spišskej Kapitule, Jablonovský
rodinný deň či akcia združenia rodičov
a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi na Kláštorisku. Počas roka
2016 sme vystúpili na oslave 25. výročia
Združenia miest a obcí Spiša v Jablonove
a taktiež na fašiangovej zabíjačke. Ľudovým spevom sme prispeli k spríjemneniu
osláv mnohých životných jubileí. Čepče-

ní - trávnice, čepčenie, koledy, pijacké,
ľúbostné, rusínske a spišské piesne. V
priebehu roka sa nám podarilo rozšíriť
blok čepčenia a spišských piesní a intenzívne pracujeme na tom i naďalej.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať predovšetkým nášmu harmonikárovi Tomášovi Vojtanekovi za jeho trpezlivosť, čas a cenné rady, bez ktorých by
sme neboli tam, kde sme. Úprimná vďaka patrí aj Zuzke Mišagovej, ktorá preniesla naše predstavy na papier, a tak
dopomohla k vzniku loga ŽSS Jablonečka, ktoré už onedlho zažiari na našich
tričkách. V neposlednom rade tete Ivete Bilekovej, ktorej šikovné ruky pomôžu vždy, keď to najviac potrebujeme. A
na záver veľká vďaka patrí aj Korčaškarom, ĽH Jas a obci Jablonov za podporu
a spoluprácu.
Našou snahou a cieľom je pričiniť sa o
to, aby sa folklór, ľudové zvyky a piesne
hlavne z nášho regiónu šírili i naďalej a
nezanikli. O toto všetko sa budeme snažiť v zložení: Spev - Viktória Dzurillová,
Mirka Slezáková, Lucia Ondrišová, Gabika Orinčáková, Bibka Glevická
Spev a akordeón - Tomáš Vojtanek
ŽSS Jablonečka

Takto sa nám darí...
Priatelia, v prvom rade sa chceme všetkým poďakovať, pretože len vďaka
Vám môžeme existovať dodnes. Hráme už vyše 20 mesiacov a stále nás to
napĺňa. Stále, keď Vás vidíme sa zabávať, tancovať, spievať, uvedomíme si,
že to, čo robíme, je správne. Vďaka Vám sme za ten čas mohli o niečo porásť
a začať prijímať Vaše ponuky bez strachu a váhania.
Počas uplynulého roka sme sa stretávali s mnohými ľuďmi, ktorí sa ľudovou
hudbou zaoberajú dlhší čas. Stále nás to
inšpiruje, keď počujeme, že nejaká hudba
hrá už dlhšie, má viac skúseností. A keď
začnú spievať a hrať, nabehnú nám zi-

momriavky. Všetci významní hudobníci
sú pre nás inšpiráciou a povzbudením.
Veríme, že možno malými, no istými krokmi vpred sa vypracujeme. Budeme stále
pracovať na tom, aby sme sa zlepšovali

12

každou pesničkou a zároveň aby sme do
každej pesničky priniesli niečo svoje, niečo ženské.
Ďalším veľkým povzbudením je pre
nás stále prekvapenie ľudí, ktorí keď nás
uvidia, nevedia pochopiť, že ľudovú hudbu tvoria len dievčatá a že najstaršia má
len 19 rokov. Sme veľmi milo prekvapené,
ako rýchlo sme sa dostali do povedomia
okolitých obcí a že každý víkend Vám môžeme zahrať a spríjemňovať atmosféru. Či
už ide o jubileum, krstiny, rôzne ﬁremné
akcie alebo aj na svadbách pri stoloch.
V posledných mesiacoch sme začali ak-

tívne spolupracovať s hotelom, kam chodia turisti z Nemecka, Anglicka, a tak sa
tešíme, že aj my im môžeme prezentovať
našu krajinu typickou slovenskou hudbou.
Budúcnosť – na nadchádzajúce leto
sme prijali ponuku hrať na svadbe. Veríme,
že po tejto skúsenosti, ktorú budeme mať,
budú svadby ďalšou príležitosťou, kde
Vám budeme môcť zahrať.
O nás – čo sa týka konkrétne nás a nielen hudby, tak stále zodpovedne študujeme a pripravujeme sa na stredných školách a vysokej škole do ďalších ročníkov
štúdia. Stále však veríme, že popri všetkých povinnostiach, ktoré sú, si nájdeme
čas na oddych, ktorým je pre nás hudba a
zabávanie Vás pri rôznych príležitostiach.
Tešíme sa na Vás.
Ľudová hudba JAS

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

O kultúre, folklóre a športe

Devätnásťročný ADAM
Aj keď činnosť spevokolu ADAM je o dosť nenápadnejšia, ako v minulosti, stále svojim účinkovaním dôstojne reprezentuje obec a jej kultúru.
Skladba našich piesní je v súčasnej
dobre viac zameraná na vystúpenia v
rámci svadobných sv. omší. Nespíme
„na vavrínoch“ a v našom repertoári
sa objavujú nové piesne aj z vlastnej
tvorby. Okrem svadieb spevokol svojim spevom skrášlil sviatočnú chvíľu
polnočnej sv. omše v Jablonove, ako
aj požehnanie jablonovského betlehemu, ktoré prebiehalo po sv. omši v
miestnom parku. Pre nás najväčším

vystúpením v tomto roku bol polhodinový koncert spevokolu v sobotu 21.
mája v rámci podujatia „Spišský Jeruzalem 2016“. Po našom vystúpení

skvelého mladého klaviristu Antona
Fuchsa. Na toto vystúpenie spevokolu
sme zaznamenali len pozitívne ohlasy, čím sme opäť prispeli k propagácii
obce Jablonov. Verím, že sa nám podarí v budúcom jubilejnom roku činnosti spevokolu vydať druhé CD a potešiť tak svojich fanúšikov príjemnými
melódiami. Prajeme všetkým našim
priaznivcom veľa úspešných dní a pokoj v srdci.
Za spevokol ADAM
Štefan Blaško

vystupoval školský zbor zo Spišského
Podhradia „VillaSaxorum“. Na záver
tejto koncertnej hodinky zaznela pieseň spevokolu ADAM „Skúsme lásku
niesť“, ktorú zaspievali obe zoskupenia spoločne v klavírnom doprovode
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Spoločenstvá, združenia a rady

Prehľad o hospodárení
Prehľad o hospodárení s ﬁnančnými prostriedkami ﬁliálky Jablonov za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
PRÍJMY:

VÝDAVKY:

2 100,00
630,00
2 300,00
69,70
28,00
3 010,80
32,60
280,00
330,00
360,00
281,24
100,00
23,00
45,31

zbierka pre potreby kostola
zbierka na upratovanie
zbierka na rekonštrukciu
za zvonenie
za sviece pri pohrebe rok 2015
zvonček
milodar pri betlehemčeku rok 2014/15
milodar z krstín
milodar zo svadieb
milodar z pohrebov
preplatok za elektr. energiu
ostatné príjmy
za elektr. energiu pri úprave hrobov
milodar pri soche sv.Antona

700,00
720,00
1 980,00
1 547,70
406,90
66,00
68,50
57,32
1 077,49

9 590,65
4 308,99

SPOLU
zostatok k 01.01.2015

V Jablonove 31.01.2016

odmena kant., kostol., pranie - za rok 2014
za upratovanie rok 2015
príspevok na faru rok 2015
záloha na elektrickú energiu v kostole
akumulačná pec do sakristie
revízia vonkajš.osvetlenia kostola
kvety na výzdobu kostola
podporný fond
ostatné výdavky - sviece, hyg.a čistiace potreby,
opravné práce voda, veža,mis.kríž,
drobný materiál na bežnú prevádzku

6 623,91 € Celkom výdavky za rok 2015

Hospodárska rada:
13 899,64 € ﬁnančné prostriedky na rok 2015

ZOSTATOK k 01.01.2016: 7 275,73 €

Fabianová v.r.
Grobarčík v.r.
Pitko v.r.
Ondriš v.r.
Holováčová v.r.
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Zábava

Slovíčko
na koniec ...

Krížovka

Svieža tradícia

Milí čitatelia,
znovu Vám prinášame ďalšie, v poradí VII. vydanie
Jablonovského občasníka. Veľmi
nás teší spolupráca so všetkými
organizáciami a zložkami našej
obce: ZŠ, MŠ, hospodárska
rada, ŽSS Jablonečka, JASistky,
ADAM, p.farár Marťák, hasiči a
další. Nesmieme zabudnúť na
promptnosť a ochotu p. Slavomíra
Krestiána zo spoločnosti PRO
GRUP, s.r.o., ktorý dodáva občasníku ten správny šmrnc.
Prispievate svojimi úspechmi,
chcete sa podeliť s fotograﬁami, či
prihovoriť sa duchovným slovom.
My, v redakčnej rade sa spolu
so starostom Štefanom Blaškom
rovnako snažíme sprístupniť Vám
informácie, či už zo zastupiteľstiev alebo z diania v našej obci
Jablonov. Touto cestou Vám všetkým úprimne ďakujeme. Bez Vás
a vašej ochotnej spolupráce, by
sme zďaleka nevydali tento „informačne pestrý“ občasník. Toľko v
mene redakčnej rady.
Napokon sa v mene celého obecného úradu chceme
POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
príprav na akciách a podujatiach
organizovaných obcou, a tých
veru nebolo málo.
Znovu pripomíname občanom a zároveň ponúkame
priestor na spomienkové fotograﬁe s krátkym textom tých,
ktorí už nie sú medzi nami. A to
ZDARMA, zaslaním na e-mail:
obecjablonov@slovanet.sk,
uveďte heslo „spomienka do
občasníka“, alebo osobne členom redakčnej rady.
Redakčná rada
KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK
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Prajeme Vám príjemné prázdninové leto
a tešíme sa na Vás v decembrovom čísle.
Dizajn a tlač: PRO GRUP, s.r.o.

Odovzdávanie repasovaného
hasičského vozidla ministrom
vnútra SR R. Kaliňákom

Obecný ples 2016

Zabíjačka 2016

Súťaž o Zlatú Jablonovskú
pankušku 2015

Odovzdávanie repasovaného
hasičského vozidla ministrom
vnútra SR R. Kaliňákom

Obecný ples 2016

Posedenie a debata s ministrom
vnútra SR

Obecný ples 2016

Zabíjačka 2016

Zabíjačka 2016

Posedenie s V. Šefčíkom

Posedenie s V. Šefčíkom

Posedenie s V. Šefčíkom

Posedenie s V. Šefčíkom

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

Erik Ondrejčák

Erik Ondrejčák

Erik Ondrejčák

Mária Muchová

Mária Muchová

Rodina Bekešova

Rodina Bekešova

Z dielne našich kreatívnych občanov: vláčikový kvetináč a panák z dreva, pletenie z papiera a technika zdobenia
veľkonočných vajec či vianočných gúľ špagátom a stuhami, či kvetináče z pneumatík.
(Podeľte sa o vaše fotograﬁe a recepty s nami, zaslaním na obecjablonov@slovanet.sk)

