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Aktívny prístup a spolupatričnosť
Vážení spoluobčania.
Viem, že heslá a transparenty sa
už v tejto modernej dobe nenosia.
Dnes sú moderné reklamné slogany
a billboardy. Nazvime to teda, ako
chcete, no žiada sa mi napísať: „Aktívnym prístupom k spolupatričnosti.“
V žiadnom prípade nechcem zapĺňať
priestor novooživeného Jablonovského občasníka odpočtom toho, čo
všetko Jablonov má, čo všetko nemá
a mohol mať... Tu naozaj veľmi záleží
na uhle pohľadu.
Chcel by som vám však v tomto
príhovore priblížiť ten môj pohľad.
Viem, že nie každý sa s mojim videním stotožní a nakoniec, by bolo aj
neprirodzené, keby ste všetci súhlasili bez výhrad. Každopádne sa snažím pozerať dopredu. Nemienim sa v
žiadnej oblasti života našej obce nechať vtiahnuť do niekoľkoročných neriešení čohokoľvek. Vychádzajme zo
situácie, v ktorej sme a riešme reálne
veci a problémy tak, ako nás ťažia, či
zaujímajú teraz.
Tak, ako motor potrebuje palivo,
tak my nutne potrebujeme pre pohyb dopredu práve aktívny prístup
a spolupatričnosť. Keď píšem my,
tak tým myslím všetkých obyvateľov
Jablonova bez rozdielu veku, postavenia, či bývame na nižnom konci, či
na vyšnom.....
Aktívnym prístupom rozumiem
neľahostajný a dobromyseľný po-

stoj vo všetkých oblastiach nášho
spolužitia v obci. Prejavme spoločne takýto postoj k nášmu životnému prostrediu, k majetku obce, k
susedom, známym, priateľom, ale aj
k tým, s ktorými sa nám nedarí vychádzať dobre. Nebuďme ľahostajní,
ak sme svedkami poškodzovania majetku obce, teda priestoru, v ktorom
žijeme. Buďme však dobromyseľní v
napomenutí. Nebuďme ľahostajní ani
k svojmu vlastnému konaniu, ktorým
by sme mohli zhoršiť alebo poškodiť
prostredie, v ktorom žijeme. Veľakrát
je osobný príklad omnoho účinnejší,
než opakované napomínanie.
Spolupatričnosť by nás mala priviesť k lepšej spoločnej budúcnosti.
Cestou k tomuto cieľu je schopnosť
jednotlivca pozerať sa na potreby
obce a občianskeho spolužitia s nadhľadom a schopnosťou nájsť zdravú
rovnováhu medzi osobným prospechom a potrebami našej dediny.
Za veľmi dôležité považujem budovanie značky obce tak, aby v regióne
stredného Spiša bol Jablonov pozitívne známym pojmom. Tu je potrebné stavať aj na zdanlivo nepodstatných maličkostiach, ako je napríklad
prezentovanie obce navonok v rôznych tlačovinách združení, ktorých je
obec členom.
Za zvlášť potrebné považujem dávať viac do povedomia erb a vlajku
obce a farebnosť našej heraldiky prenášať aj do farebných úprav mostov,
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stavebných doplnkov a iných zariadení v obci. Aj toto sú tie napohľad
možno zanedbateľné drobnosti, na
ktorých sa dá postaviť dobré meno
obce a spokojnosť jej obyvateľov. To
všetko je potrebné aj na to, aby Jablonov so cťou obhájil svoje miesto
jednej z najväčších obcí stredného
Spiša. Je totiž veľký predpoklad, že
celé toto územie sa bude vo veľkej
miere venovať rozvoju turistiky, agroturistiky a cestovnému ruchu. V
takomto prostredí potrebujeme byť
obcou s vlastným silným povedomím
a dobrou vonkajšou značkou.
Za seba môžem sľúbiť, že sa budem snažiť byť prístupom, komunikáciou a postojmi dôstojným reprezentantom navonok aj pre spokojnosť
občanov Jablonova.
Nechcem sa v tomto príhovore
venovať odpočtu, čo sa za reálne tri
mesiace podarilo urobiť, to by som
rád prezentoval na stretnutí s občanmi po dokončení rekonštrukcie
podlahy v kultúrnom dome. Verím, že
sa nám tak po dlhých rokoch podarí stretnúť v konštruktívnom dialógu
bez zbytočných osobných šarvátok,
čím sa všetci aktívne zapojíme do
vecí verejných.
Prajem Vám všetkým veľa pokojných a šťastných dní prežitých v
zdraví v príjemnom prostredí našej
rodnej obce.
Štefan Blaško
starosta obce
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Obecná štatistika

Obecná štatistika 2011
Počet obyvateľov k 31. 12. 2011 bol 990, z toho 478 mužov a 512 žien. V roku 2011
sa do obce prisťahovalo 16 obyvateľov a 9 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.

Vekové zloženie
obyvateľstva k 31.12.2011:
0 – 18 rokov
276 obyv.
19 – 60 rokov
569 obyv.
nad 61 rokov
145 obyv.
Uzreli svetlo sveta:
Alica Glevická
Romana Kandráčová
Richard Pokuta
Filip Molčan
Alexander Eliaš
Tamara Pivovarničková

Simona Kandrová
Miroslav Horváth
Štefan Ščuka
Helena Kandrová
Ľubomír Fábian
Patrik Antal
Nikola Juríková
Jesika Gažová
Andrej Kožuško
Nela Čonková
Patrik Tancoš

Opustili nás:
Ján Koterba, 82 rokov
Pavol Slezák, 71 rokov
Imrich Filip, 75 rokov
Anna Molčanová, 77 rokov
Jozef Tebelák, 56 rokov
Ladislav Pokuta, 64 rokov
Michal Bilek, 68 rokov
Štefan Bilek, 80 rokov
Mária Hricová, 90 rokov

Manželstvo uzavreli:
Simona Duždová a Milan Kandra
Mária Gáborová a Marek Kandra
Júlia Muchová a Dominik Džugan
Anna Kozáčková a Stanislav Holub
Ing. Mária Lazorová a Ing. Marcel Murár
Vladimíra Grobarčíková a Lukáš Mišaga
Michaela Poučová a Marek Olej
Ing. Ľudmila Beličáková a Milan Gonda
Anna Zathurecká a Michal Orlovský
Mária Štofančíková a Pavol Tancoš
Mgr. Alžbeta Orlovská a Vladimír Tomko
Marta Bilá Bendíková a Dalibor Čonka

Obecná štatistika 2012
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 bol 989, z toho 478 mužov a 511 žien. V roku 2012
sa do obce prisťahovalo 7 obyvateľov a 18 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.
Vekové zloženie
obyvateľstva k 31.12.2012:
0 – 18 rokov
268 obyv.
19 – 60 rokov
578 obyv.
nad 61 rokov
143 obyv.
Uzreli svetlo sveta:
Nina Girgová		
Michal Oračko		
Ladislav Mižigár		
Alex Gažo		
Richard Gažo		

Dávid Fabian
Dávid Kandra
Marek Grobarčík
Tibor Butvin
Leonard Tatranský
Tadeáš Berko
Alexandra Džuganová
Natália Tomková
Vasil Pecha
Nela Dębińska
Vanesa Horváthová
Zdenka Bilá

Oliver Šariský
Laura Pechová
Adam Molčan

Manželstvo uzavreli:
Ing. Tatiana Dzurillová a Jozef Luprich

Opustili nás:
Pavol Šefčík, 70 rokov
Mária Mačeková, 83 rokov
Mária Stanková, 78 rokov
Imrich Voško, 89 rokov
Mária Chlebová, 78 rokov

Obecná štatistika rokov 2013 a
2014 bude zverejnená v druhom
tohtoročnom vydaní občasníka
(jeseň 2015).
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O kulture, folklore a šporce

Korčaškáre
Sme veľmi radi, že naša zanietenosť a trvácnosť prináša ovocie. Mám na
mysli vznik ďalších ľudových skupín - ženskú spevácku skupinu Jablonečka
a Ľudovú hudbu JAS. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na detský súbor
Korčašek, ktorý je úzko spätý s deťmi, hlavne z jablonovskej školy.
A najviac nás hreje pri srdci, keď vidíme, že aj mladšia generácia má kladný
vzťah k tradíciám a neváha tráviť svoj voľný čas na skúškach, aby potom dôstojne
reprezentovala našu obec Jablonov.
Na rôznych podujatiach sme vystupovali spolu, napríklad: „Dni vína a medu na
Spišskej Kapitule“, oslavy v Domaňovciach, a samozrejme doma a to na „Zabíjačke“ a „Kataríne“. Najmä v Domaňovciach to bolo zaujímavé, keď sme im
urobili viac ako hodinový program s tromi
skupinami, kde každá ponúkla niečo iné.
Ale vrátim sa ku Korčaškárom. Pri poslednom príspevku v tomto občasníku
sme mali trinásť členov, no dnes sa počet trochu znížil. Myslím, že na kvalite
spevu to neubralo, skôr naopak. Zostali
sme desiati. Najviac sa tešíme z prícho-

du nového člena, vynikajúceho harmonikára Tomáša Vojtaneka, ktorého sme po
presťahovaní do Jablonova oslovili a on
bez váhania prišiel a oživil našu skupinu.
Za to sme mu nesmierne vďační. Teraz
máme dvoch skvelých akordeonistov a
keď nemôže hrať Tomáš, hrá Mimo Glevický, ktorému tiež patrí veľká vďaka za
jeho hudobné a umelecké menežovanie
Korčaškárov.
Chcem ešte spomenúť niečo z nášho
účinkovania. Za 8 rokov našej existencie
máme za sebou okolo 50 vystúpení na
rôznych folklórnych podujatiach. Spomeniem napr. účasť na regionálnej súťaži
ľudových a speváckych skupín vo Svite,
kde sme postúpili na krajské kolo, ktoré
sa konalo v Zamutove. Myslím, že sme
sa ani tam nestratili aj keď sme súťažili

so skupinami, ktoré majú oveľa viacročné skúsenosti ako my.
Minulý rok sme boli pozvaní aj za hranicu nášho okresu, a to do obce Ražňany na „Čerešňobranie“, ale aj do Žakoviec na ich folklórne slávnosti. Tiež sme
spievali v Levoči na Dňoch Majstra Pavla,
v Spišskom Podhradí a samozrejme nesmiem zabudnúť na účinkovanie na domácej pôde – na Katarínskom folklórnom
popoludní. Toto tradičné každoročné popoludnie je pre nás najdôležitejšie, nakoľko je to naše dieťa a vidíme to na hojnej
účasti divákov a ich pozitívnych ohlasoch.
Momentálne sme dospeli do štádia,
kedy sme sa rozhodli, že naše dlhoročné
skúsenosti a prácu zúročíme, a tak práve teraz nahrávame naše prvé CD. Veríme, že bude mať úspech a budeme ho
počuť hrať z Vašich domácností a miestneho obecného rozhlasu. A nielen tam...
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie vystúpenia.
Za „Korčaškárov“ Ján Grobarčík
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Co by ľudze mali znac, informacije a novoty
Zápis detí do ZŠ s MŠ v Jablonove za
povinnej účasti zákonného zástupcu dieťaťa bude (VZN č. 3/2015) v termíne od 15.
januára do 15. februára škol. roka, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v
ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, miesto zápisu v budove
ZŠ s MŠ. Oznámenie o konaní zápisu ZŠ
s MŠ v Jablonove obec zverejní: na informačných tabuliach ZŠ a informačných
tabuliach MŠ, na internetovej stránke ZŠ
s MŠ, na informačných tabuliach obce
Jablonov a internetovej stránke obce Jab-

lonov, oznámením v obecnom rozhlase.
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Jablonove zabezpečí
doručenie písomného oznamu o konaní a
podmienkach vykonania zápisu dieťaťa na
povinnú školskú dochádzku zákonnému
zástupcovi každého dieťaťa evidovaného na trvalom pobyte v obci Jablonov vo
veku zodpovedajúcom vykonaniu zápisu.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý konal zápis na inej než spádovej škole je povinný
doložiť písomný doklad o vykonaní zápisu na inej škole riaditeľovi spádovej školy
(v Jablonove) v termíne do 31. 3. bežné-

ho roka. V prípade, ak zákonný zástupca
dieťaťa nemôže zapísať dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v čase určenom týmto nariadením, riaditeľ školy určí
náhradný termín zápisu po individuálnom
pohovore so zákonným zástupcom dieťaťa. Obec Jablonov, ako zriaďovateľ školy, na základe písomnej dohody s obcou
Lúčka tvorí spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou v Jablonove, 053 03 Jablonov 209, pre ročníky
1. – 5. pre územie obce Jablonov a územie
obce Lúčka (VZN č 4/2015).

Obec Jablonov určila vo VZN č. 2/2015 trhové miesta pre ambulantný predaj, predajné dni a čas,
a sú riadne označené informačnou tabuľkou na viditeľnom mieste:
TRHOVÉ MIESTO č.1
verejné priestranstvo (parkovisko)
pri súp. č. 172 (oproti MŠ),
pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod.

TRHOVÉ MIESTO č.2
verejné priestranstvo (parkovisko)
pri súp. č. 123,
pondelok až piatok 7.30 - 15.30 hod.

VZN č. 3/2014 určuje prevádzkový poriadok cintorína.
Súhlas na výstavbu hrobky (krypty) alebo rámu hrobu vydáva
prevádzkovateľ cintorína (Obec Jablonov) na základe žiadosti
nájomcu hrobového miesta a po zaplatení poplatku, pokiaľ to
dovoľujú priestorové rozmery. Hrobové miesto sa prenajíma
na základe nájomnej zmluvy. Výšku poplatku podľa platného cenníka prevádzkovateľa za prenájom hrobového miesta
alebo miesta pre urnu je nájomca povinný zaplatiť na dobu 10
rokov dopredu (po prvýkrát) a po predlžení užívacieho práva
na ďalších 10 rokov nasledovne:

TRHOVÉ MIESTO č.3
verejné priestranstvo pred miestnymi
potravinami súp. č. 43,
pondelok 11.00 - 15.30 hod.,
utorok až piatok 11.00 - 14.00 hod.

a) hrob alebo hrobka pre dospelého
b) hrob alebo hrobka pre dieťa do 18 rokov
c) prehĺbený hrob alebo hrobka – dve rakvy na seba
d) dvojhrob alebo dvojhrobka – dve rakvy vedľa seba
e) trojhrob – uloženie troch rakiev vedľa seba
f) štvorhrob – uloženie štyroch rakiev vedľa seba
g) urna – uloženie urny do zeme
Vybavuje a zmluvu spíše na OcÚ poverená osoba
Katarína Fabianová, potrebné priniesť si so sebou
občiansky preukaz a poplatok.

10,00 €
5,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
40,00 €
5,00 €

Cenník poplatkov podľa smernice č.1/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku:
Zhrnutie smernice

Cena pre občanov
s trvalým pobytom v obci

Cena pre občanov
s trvalým pobytom mimo obce

Kar
17 €
Drobné rodinné oslavy a spoločenské udalosti
17 € za KD + 7 € v zimných mesiacoch
12 € za zasadačku + 7 € v zimných mesiacoch
Reklamno-predajné akcie
Usporiadanie diskotéky, tanečnej zábavy ...
100 € + 17 € v zim. mesiacoch
200 € + 17 € v zim. mesiacoch
Svadba
133 € + 17 € v zim. mesiacoch
200 € + 17 € v zim. mesiacoch
Užívanie kuchyne (napr. pečenie)
5 € / deň + spotreba energie
10 € / deň + spotreba energie
Poplatok za materiál kuchyne
0,03 € / kus
0,05 € / kus
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
2€
Hlásenie o pohrebe 1-2 dni pred pohrebom (čas a miesto).
BEZ POPLATKU
Hlásenie spomienky na zosnulého/ zosnulú v deň pohrebu
(pri spomienke je nutné najneskôr pred dňom pohrebu osobne nahlásiť požado(krátky životopis, rodina...)
vané informácie – životopis, v kancelárii OcÚ)
Pri každom druhu akcie sa platí za rozbitie a znehodnotenie materiálu kuchyne a príslušenstva KD vo výške ich nákupnej hodnoty.
Bližšie informácie a objednávky prijímame v kancelárii obecného úradu alebo na tel. čísle 053/4541363.
!!!Pravdepodobne do konca mája 2015 bude KD zatvorený z dôvodu rekonštrukcie!!!

Priznania k dani z nehnuteľností je
potrebné podať najneskôr do 31.
januára príslušného kalendárneho
roka na obecný úrad. Priznanie k
dani z nehnuteľností na rok 2016
podá občan:
 ktorý nadobudne do osobného
vlastníctva (kúpa, darovanie, dedičstvo)
nehnuteľnosť v priebehu roka 2015,
 u ktorého nastane v priebehu roka
2015 zmena vo výmere m2,
 u ktorého nastane zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom,
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 daňovník, ktorý podal priznanie k
dani z nehnuteľností v roku 2015 (alebo
podal skôr) a v priebehu roka 2015
nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť v obci,
podá do 31.1.2016 čiastkové daňové
priznanie k dani z nehnuteľností,
 daňovník, ktorý podal priznanie k
dani z nehnuteľností v roku 2015 (alebo
skôr) a v priebehu roka 2015 mu zanikla
daňová povinnosť (predaj, darovanie...),
podá do 31.1.2016 čiastkové daňové
priznanie na zánik daňovej povinnosti,
 všetky tlačivá k dani (platné od 1.
1. 2015) sú prístupné na stránke obce

http://www.jablonov.sk/aktuality a v
prípade zmien sú každoročne aktualizované. Ručne vypísané a podpísané
ich daňovník doručí buď osobne do
kancelárie OÚ alebo doporučene poštou na adresu: Obec Jablonov, 053 03
Jablonov 165, vždy DO 31.januára !!
Všetky VZN a smernica uvedené v texte
sú v úplnom znení prístupné na web
stránke http://www.jablonov.sk/samosprava/vzn-smernice
Mgr. Dominika Bileková
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O dzecoch a pre dzeci

Štipkou slov o našej
materskej škole
Krása jazyka sa skrýva v literatúre, krásu národa zachycujú dejiny a dejiny
sú aj dedičstvo otcov skryté v kráse ľudových zvykov. To by sa malo prenášať z
generácie na generáciu. Vštepovať lásku a úctu k ľudovým tradíciám nie je vždy
jednoduché. Práve v dnešnom pretechnizovanom svete je to čoraz viac zložitejšie pre tých, ktorí by mali o to záujem a čo je ešte horšie, nie je to príliš zaujímavé pre moderných, mladých ľudí. Nedovoľme, aby dnešné deti vplyvom súčasných vymožeností prichádzali o jedinečnosť detstva, aby sa príliš skoro stávali
dospelými.
sel pre kultúru, radosť, spolupatričnosť...
Už pred niekoľkými rokmi sme sa
Deti sa dokážu nesmierne tešiť z blížiarozhodli, že profiláciou našej materskej
cej sa jari, keď vyrábame morenu - šmertškoly budú ľudové tradície, že aktivity,
ku, ktorú v sprievode charakteristických
činnosti a hry, ktoré sú náplňou celého
piesní vynášame
edukačného procesu budú popretkávak potoku a páliné ľudovou slovesnosťou.
me ju. Páči sa im,
keď rozprávame a
Niečo o našich aktivitách
prezeráme staršie
Tešíme sa na moment, keď už tak trofotografie ako kechu naladení čarom zimy počuť cendysi chlapci plietli
gať spiežovce a ulicami našej obce prejkorbáče, vyrezáde svätý Mikuláš v koči s košom plným
vali píšťalky, dievdarčekov, ktorý ťahajú nádherné koníky
čatá maľovali vapoháňané pohoničom oblečeným v ľujíčka, lebo vedia,
dovom kroji. Radosť či strach v deťoch
že aj to si v našej
vzbudí aj anjel a čert. V predvianočnom
MŠ vyskúšame.
čase pozdravujeme ľudí so želaním „ščesJe radosť pozeca, zdravja, pokoja a Božeho požehnaňa
rať na rozžiarené
po calý daľší rok“. Aká je nádherná vôňa
očká, keď tí naši
škorice a medu vianočných medovníkov,
mládenci (škôlkaktoré potešia ľudí a zvlášť, keď sú pečené
ri) dvíhajú máj (briezku), ktorý si dievčatá
za pomoci maličkých pomocníkov?
ozdobia pestrofarebnými stužkami, priVeselosť v našej MŠ cítiť hlavne v
čom spievajú pekné ľudové piesne a ponúkajú sladké koláče.
čase fašiangov. Spievame veselé a žartovné piesne. Tešíme sa na karneval u
Zájdeme aj do miestneho kostola. Venás v MŠ ako aj na obecnú fašiangovú
dieme rozhovor o architektúre, výzdobe
veselicu, kedy naše malé „bambuľky“ v
a o tom, čo pre nás znamená modlitba,
Ježiško. V určitom
slova zmysle aj to
je dedičstvo, ktoré nám zachovali naši predkovia,
ale žiaľ, na ktoré
už dnešní moderní
ľudia nemajú potrebu ani len v duchu spomenúť si.
V čase letnom
nás láka príroda
von. Pri priamom
pozorovaní obilného klasu porozprávame, aká dlhá
cesta predchádza každodennému chležimušných chustkách, chlapci v šnurkovancoch zachovaných od ich prababibu na našom stole. Vysvetlíme si rozdiel
čiek a pradedov, zaspievajú: „Na dzedzimedzi prácou na poli kedysi a dnes.
ne dobre, na dzedzine zdravo...“. Práve
Turistické vychádzky tiež majú svoj výtakéto okamihy vyčarujú úsmev a spoznam. Vyhľadáme starobylé kaplnky, ktoré skrášľujú okolie našej obce a deti sa
kojnosť na tvári každému, kto má zmy-

dozvedia ich vznik a význam pre nás ľudí.
Ani jeden náš kultúrny program sa nezaobíde bez ľudovej piesne, tanca, dramatizácie či divadielka a ľudových krojov.
To je iba štipka z mnohých aktivít, ktoré prevádzame.
Kto sa trochu rozumie práci s deťmi a
zvlášť s deťmi v rannom veku, určite nájde v týchto slovách zmysluplnosť.
Bolo a bude krásne, pokiaľ budú žiť
ľudia zanietení a čerpajúci hodnoty z
minulosti, pre potešenie súčasnosti a
skrášlenie budúcnosti.
Treba však dodať, že kreativita, entuziazmus a nadšenie učiteliek gradujú vtedy, ak sú pre ich pedagogickú činnosť vytvorené optimálne podmienky jak

priestorové, tak aj podmienky iného charakteru ovplyvňujúce ich výkon, klímu na
škole a v neposlednom rade aj výsledky
celého edukačného procesu.
Sú aj na našej materskej škole priestory, ktoré by sme my učiteľky vedeli v
rámci edukácie využiť oveľa zaujímavejšie a efektívnejšie pre rozvoj detskej
osobnosti po stránke kognitívnej, sociálno-emocionálne a perceptuálno-motorickej. O týchto skutočnostiach som
už niekoľkokrát informovala zamestnávateľa a zriaďovateľa MŠ v Jablonove.
Zmena priestorov materskej školy je nevyhnutná. Terajšie podmienky, jak exteriérové tak aj interiérové potrebné na
prevádzanie výchovno-vzdelávacej činnosti a činností zabezpečujúcich správnu životosprávu detí sú podľa noriem EÚ
viacmenej nevyhovujúce.
Teší nás, že na určitých veciach sa
už zo strany OÚ intenzívne pracuje, že
dobrá myseľ víťazí nad nevšímavosťou.
Snáď sa naše predstavy stanú skutočnosťou a najmladšia generácia bude prežívať svoje nádherné detstvo v nádherných podmienkach.
Agnesa Mišagová
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Život našej školy
slovom i obrazom
Na začiatku v malebnej dedinke Jablonov Vás privíta základná škola. Čia?
Naša! O kúsok ďalej aj materská škola. Naša základná škola tam stojí už necelých 50 rokov. V nej žijeme, hýbeme sa a sme (povedané slovami písma).
A preto sa s vami pokúsime podeliť o naše dianie v nej.
V školskom roku 2014/2015 je zapísaných 79 žiakov z toho 22 v materskej škole. Vyučovanie prebieha v jednej
triede materskej školy. V základnej škole vyučovanie prebieha v troch triedach.
V prvej triede je spojený 1. a 2. ročník, v
druhej triede 3. a 4. ročník a poslednú
triedu tvorí 5. ročník. Vyučovanie sa riadi podľa ŠkVP ISED 1 pre prvý stupeň. V
piatom ročníku podľa ŠkVP ISED 2.
Snažíme sa plniť výchovno-vzdelávacie úlohy, ale nebránime sa aj spestreniu
a kreativite vyučovacieho procesu zapájaním žiakov do školských a mimoškolských aktivít, súťaží a kultúrnych podujatí.
Začiatkom školského roka sme deťom spestrili vstup do školy divadelným
predstavením: „Polepšený čert“ zrealizovaným v kultúrnom dome Jablonov.
Neskôr, jesenné veterné počasie bolo
využité na akciu: „Lietavec,“ kde si deti
zhotovovali vlastné šarkany a následne
vyskúšali aj ich schopnosť lietať na neďalekom ihrisku. Najlepší boli sladko odmenení. Mikuláško dobrý strýčko, nám

prišiel zapriať všetko dobré a rozdať darčeky priamo do školy aj škôlky. Asi sa
mu v Jablonove páčilo, tak prišiel aj pred
„nákupné námestíčko“ v Jablonove.
Predvianočnú náladu, jej krásu, atmosféru a výzdobu deti zažívali v Košiciach.
Šikovnosť, um, vytrvalosť a ochotu detí, pedagógov, rodičov a priateľov
školy sme mohli vidieť aj v našej škole pri
pripravovaní vianočného programu spo-
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jeného s kapustnicou, burzou vianočných výrobkov a tvorivými dielňami. V
rámci spestrenia vyučovacieho procesu
s inovatívnymi metódami spoznávania
prírody bola akcia: „Nedám zvieratkám
zahynúť“. Po nej mala nasledovať „Rozprávková noc,“ ale sneh ktorý nenapadol
a chrípka ktorá „padla“ na deti nám to
zmarila. My sa však nevzdávame. Nebude snehová, ale iná. Veď v rozprávkach
je toľko múdrosti a my predsa chceme
mať múdre deti.
Ako po minulé roky, aj v tomto sa
uskutočnil ďalší „školský plesík“. Jeho

zahájenie spestrilo vystúpenie žiakov
našej školy. Práve im je určený výťažok z
akcie. Touto cestou chceme poďakovať
všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
jeho organizácii a realizácii.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde. Atmosféra prišla aj k nám. Naše deti, veľké
i malé namaľovali krásne výkresy s touto tematikou a zároveň spestrili Fašiangy
vystúpením na spomínanom „námestičku“ spolu s inými umelcami.
Do podstatne vynovenej školy za minulé roky sa i súčasnému vedeniu podarilo zrekonštruovať hornú chodbu základnej školy. Hneď nato skrsla myšlienka
vytvoriť na nej „tematický kútik“. Realizujeme tam výstavky umeleckých prác
detí k rôznym príležitostiam. Napríklad
práce k vianočnému obdobiu, Veľkej
noci, mesiacu knihy ... V tomto mesiaci sme boli na besede v knižnici v Spiš-

skom Podhradí. Naše deti si mohli overiť
svoje vedomosti v súťažnom kvíze, ktorý
bol pre nich vopred pripravený.
V tomto roku po prvý krát a vôbec
prvý krát v nedávnej histórii, do našej
školy a škôlky zavítala vzácna návšteva
o. biskup Štefan Sečka. V priateľskom
duchu s deťmi a pracovníkmi školy, škôlky pobudol krátky ale srdcu povzbudivý čas.
V rámci spestrenia krúžkovej činnosti naše deti boli otestovať novovzniknutú lezeckú stenu v Spišskom Podhradí.
„Levočská Biela pani“ aj v Jablonove.
Múzeum v Levoči nám touto akciou priblížilo život, ale aj veľkú legendu tejto záhadnej panej.
Levoča nám zaimponovala, preto
sme boli v rámci vyučovacieho procesu
navštíviť aj hrnčiarsku dielňu, kde bola
pre nás pripravená ďalšia akcia: „Tajomstvo hrnčiarskeho kruhu“. Tam si deti
mohli priamo vyskúšať, ako sa pracuje
s hlinou. Deň Zeme- akciu našej školy,
sme vhodne využili na upratovanie areálu školy. Dreveník- akcia, na ktorej deti
spoznávali chránené rastliny v jarnom
období.
Ďalšie akcie nás ešte len čakajú napr.:
Plavecký výcvik v Krompachoch, spomínaná „Rozprávková noc“, školský výlet
do zahraničia- mesto Nyiregyháza. „Deň
detí“- akcia, v rámci ktorej sa chceme
zúčastniť „Hradohrania“ na Spišskom
hrade. „Nová Kapitula“, kde každoročne
spoznávame duchovnú históriu ľudstva
na Spišskej Kapitule.
Ešte sme nespomenuli výtvarné súťaže, internetové súťaže, spevácke a iné...
Od roku 2012 pracujeme v projekte
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít. V rámci tohto projektu naša škola získala interaktívne tabule, na ktorých žiaci radi pracujú, notebooky, pomôcky na telesnú a športovú
výchovu, výtvarnú výchovu aj hudobnú
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výchovu ako aj záujmovú činnosť detí.
Tento projekt končí 30. 06. 2015. Radi by
sme boli keby tento projekt pokračoval...
ale?!!?
Štyria pedagogickí pracovníci sa zapojili do projektu: „Aktivizujúce metódy
vo výučbe.“ Prostredníctvom tohto projektu sme získali ďalšie dve interaktívne
tabule. Jednu pre základnú a jednu pre
materskú školu .

Reagovať na požiadavky dneška je
šanca ako prežiť. Urobíme všetko pre
to, aby naši žiaci nielen úspešne zvládli učivo, ale aby boli pripravení svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti – svoje
kvality úspešne „ predať “ a tak naplniť
očakávania svoje, svojich rodičov i celej
spoločnosti. A o to predsa v celej našej
práci a snažení ide.
Kolektív ZŠ s MŠ Jablonov
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Prespieva sa ADAM k dospelosti?
Pozdravujeme všetkých priaznivcov spevokolu ADAM. Teší nás, že po dlhom čase dostávame
priestor na krátku prezentáciu našej činnosti v Jablonovskom občasníku. Veď kde inde, ak nie tu?
Nebudeme
sa tu venovať
podrobnému
spomínaniu na
všetky aktivity, pretože od roku 2011,
kedy vyšiel posledný občasník, by to
už bolo skoro historické zamyslenie.
Z tých najdôležitejších si však za
rok 2012 pripomeňme „Trojkráľové“
vystúpenie v rámci projektu Dobrá
novina, kde sme spoločne s jablonovskými jasličkármi predviedli program
plný vianočnej atmosféry pre plný
kostol obyvateľov Domaňoviec.

Nemáme spočítané, koľkokrát a
kde sme v ďalších rokoch spievali.
Bolo to hlavne na svadobných svätých
omšiach nielen v Jablonove, ale aj v
okolitých obciach.
Minulý rok bol pre spevokol vzácny najmä polhodinovým koncertom v
Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule v rámci programovej štruktúry
podujatia Spišský Jeruzalem. Príprave na toto naše vystúpenie sme venovali dosť času a energie. Pri tejto
príležitosti sme sa zaodeli do nových
tričiek, kde sme prvýkrát predstavi-

Vážení čitatelia,
dovoľte mi využiť túto príležitosť na to, aby som
sa zmienil o niektorých udalostiach, ktoré sa
udiali počas minulého roku a udejú v roku 2015.
Myslím, že
by stálo za to
spomenúť minuloročné úspechy a snahu nášho
hasičského zboru. Náš
DHZ sa zúčastnil viacerých zásahov ako
aj súťaží. Pre nás sú dôležitejšie zásahy, ktorým však treba predchádzať. V
roku 2014 boli v katastre našej obce štyri. Všetky z nich boli požiare trávnatého
porastu. Zasahovali sme aj v susednom
katastrálnom území Spišské Podhradie.
Ako DHZ Jablonov sme boli zaradený do
Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území
SR. Z toho nám prináležala dotácia, ktorú sme využili na zakúpenie zásahových
prúdnic, čističa kanálov, rozdeľovača a

ďalších doplnkov k prostriedkom nášho
hasičského zboru.
Ďalej si dovolím spomenúť úspechy
na súťažiach. O prvý úspech sa postarali mladí hasiči (Plameň) pod vedením Heleny Štofilovej na súťaži, ktorá sa
uskutočnila v Jablonove a umiestnili sa
na 2. a 5. mieste, nasledovala súťaž dospelých hasičov na Okresnom kole v Bijacovciach, kde sa umiestnilo družstvo
žien na 1. mieste a družstvo mužov na 2.
mieste Obvodového kola. Na záver roka
vznikol nápad našej členky a tajomníčky Gabriely Orinčákovej zvolať zbierku
hračiek pre detský domov, ktorá dopadla veľmi úspešne a deťúrence mali veľkú radosť.
V úvode roku 2015 sa konala VČS za
účasti delegáta Jána Galaroviča, sta-

li nové logo nášho spevokolu. Vlastne sme odvtedy nové tričká nevyužili.
Čakajú na teplejšie dni. Naším zatiaľ
posledným tohtoročným vystúpením
bolo účinkovanie na „trojkráľovej“ sv.
omši v Jablonove.
Bolo by fajn, keby sa spevokol dožil
svojej spevavej dospelosti, čo samozrejme záleží na všetkých nás, ktorí ho
tvoríme. A možno na oslavu dospelosti sa konečne podarí aj, zatiaľ stále len
plánované, druhé CD spevokolu.
Tak dospievania.....
....a držte nám palce.
..... a aby sme nezabudli – niečo o
nás nájdete aj na webe
www.spevokol-adam.webnode.sk
Za spevokol ADAM
Katarína a Štefan Blaškovci
rostu obce Jablonov a pozvaných hostí, ktorí zastupovali obec Sp. Hrhov. Na
členskej schôdzi sa prejednával v prvom
rade plán hlavných úloh na rok 2015,
členská základňa, revízia techniky a v
neposlednom rade dostala slovo aj revízna komisia, ktorá je pod vedením Ing.
Tomáša Niča.
V tomto roku sa náš DHZ zúčastní
niekoľkých súťaží. Prví budú mladí hasiči, ktorí nastúpia 27.6. 2015 na postupovom kole v Jablonove. Po nich budú
nasledovať dospelí na pohárovej súťaži
o Putovný pohár starostu DHZ Jablonov.
Na okresnej súťaži dospelých, ktorej dátum a miesto ešte nie je známe, určite
nastúpi družstvo mužov a žien.
Som rád, že náš hasičský zbor funguje, že mladí majú záujem o jeho rozbiehanie a zveľaďovanie a že sa nám darí
pomaly napĺňať svoje predstavy.
			
Za DHZ Ing. Anton Burik
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ŽSS JABLONEČKA
S myšlienkou založiť ženskú spevácku skupinu v obci Jablonov, sme sa
pohrávali už dlhšie. Povzbudzovali nás v tom aj naši známi, ktorí vedeli, že sa poniektoré z nás folklóru a ľudovému spevu venujeme dlhé roky
aj v iných folklórnych skupinách. To nás povzbudilo v našej túžbe založiť
folklórnu spevácku skupinu, ktorá by udržiavala, rozvíjala a prezentovala
piesne a tradície nielen zo samotnej obce Jablonov, ale aj zo Spiša, Šariša
a zaradila do repertoáru aj rusínske piesne.

Ženská spevácka skupina Jablonečka si datuje vznik v septemberi 2013. Názov sme sa snažili odvodiť
od obce Jablonov. Mali sme niekoľko
variantov, ale nevedeli sme sa rozhodnúť. Nakoniec nám s tým pomohli pri
odchode z prvých skúšok po schodoch obecného úradu Korčaškare, a
tak sme sa dopracovali k Jablonečke.
V súčasnosti je spevácka skupina ešte
stále vo vývoji a formuje sa ako počtom, tak aj repertoárom. Za pozitívum
pokladáme naše dlhoročné skúsenosti s folklórom.
Pôsobenie ŽSS Jablonečka je síce
krátke, nemožno teda hovoriť o úspechoch, aj keď my za úspech považujeme v dnešnej dobe aj náš vznik.
Vystúpenia, ktoré sme doteraz absolvovali boli okrem domácej - obecnej
pôdy, aj v okolitých dedinách a mestách. Dnes je náš repertoár rozšírený
o desiatky piesní a mnoho ich blokov,
kde patrí: čepenie, trávnice, pijacke,
ľúbostné, rusínske, fašiangové, žartovné piesne a v neposlednom rade aj
koledy, s ktorými sme sa predstavili v
Prešove, v rámci „Vianočných programov 2014“. Čepením nevesty sa nám
podarilo obohatiť nejednu svadbu v
našom okolí a už teraz sa tešíme na
ďalšie, ktoré nás čakajú, keďže túto ra-
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dosť rady zdieľame s novomanželmi.
Jednou z naších priorít bolo
a stále je obohatiť našu skupinu o jablonovský kroj, ktorý je
zdokumentovaný
na starých fotografiách zachovaných v obecnej
kronike. Všetko
má svoj čas, aj
kroj, ktorý je našou neoddeliteľnou súčasťou. V
súčasnosti je vo fáze dokončovania
náš prvý, za ktorý vďačíme pani Ivete
Bilekovej. Jej ruky stvorili „kidľu, šurc i
košuľka“, ktorými sa pýšime .
Boli by sme rady, keby naša láska k
ľudovej piesni nabudila nielen mládež,
ale i deti a dospelých a aby nám pomohli šíriť ľudovú pieseň všetkým, ktorí ju milujú. Chceli by sme dosiahnuť,
aby sa nikto z nás, naše deti, vnúčatá nehanbili za svoje nárečie, za svoje
zvyky a kultúru a tobôž nie za ľudovú
pieseň. Aby sa folklór ako taký šíril ďalej a nezanikol. Cítime veľkú podporu

zo strany rodín, známych a obyvateľov
obce, preto by sme chceli do budúcna
zintenzívniť aj spoluprácu s mužskou
speváckou skupinou Korčaškare, s ľudovou hudbou JAS a povzbudzujeme
aj deti a dospelých k znovuzrodeniu
detskej speváckej skupiny Korčašek.
V neposlednom rade patrí naša
veľká vďaka Tomášovi, ktorý nás doprevádza na akordeóne od samého
začiatku. Pod jeho odborným vedením, kde jeho ušiam neunikne žiaden
falošný tón, úpravami samotného hlasu i spevov sme pokročili a chceme
sa stále zlepšovať, aby sme prinášali radosť aj do Vašich uší a vzorne reprezentovali obec Jablonov. Prispieva
nám nielen hrou, ale aj svojím spevom.
Je pre nás veľkým darom a obohatením. Musíme si teda uznať, že toto
všetko si vyžaduje obrovskú obetu...
Menej času s rodinou, menej času s
priateľmi i azda menej času na samého seba. Dúfame však, že toto naše
snaženie padá vždy na úrodnú pôdu a
tešíte sa s nami.
Rozširovať náš repertoár ľudových piesní, spájať, tešiť, odovzdávať

a mnoho iného, čo k folklóru patrí, je
naším cieľom. Sme odhodlané a dávame ľudovej piesni srdce i dušu, pretože práve ona nás povzbudzuje, potešuje v úzkostiach, je súčasťou nás a
nášho života, zaslúži si teda, aby sa šírila ďalej. O to všetko sa budeme pokúšať v tomto zložení: spev - Miroslava
Slezáková, Lucia Ondrišová, Viktória
Dzurillová, Gabriela Orinčáková, Lucia
Kožušková a na akordeóne Tomáš Vojtánek. SRDCOM FOLKLÓRISTI.
ŽSS Jablonečka
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Ľudová hudba JAS
Október 2014 – presne vtedy sa datuje definitívne, momentálne zoskupenie ľudovej hudby JAS. Spojili sa štyri dievčatá. Možno nás veľa ľudí
ešte nepozná, no veríme, že čím skôr sa dostaneme do povedomia ľudí,
ktorí majú radi folklór, ľudové piesne, ktorí si radi zatancujú, zaspievajú.

Prešiel necelý rok, až kým sa JAS
vyformoval do súčasnej podoby.
Naše huslistky hrali už počas Vianoc v roku 2013. V máji 2014 sa naša
kontrabasistka rozhodla, že začne
navštevovať základnú umeleckú školu, hudobný odbor a nástroj – kontrabas. Takto sme boli 3. V októbri
2014 sme sa spojili s akordeonistkou,
ktorá bola nadšená, že svoj talent a
niekoľkoročné štúdium v umeleckej
škole môže využiť. V takomto zložení
sme zahrali naše prvé vystúpenie a
takto fungujeme dodnes.
Možno si väčšina ľudí kladie otázku: „Prečo práve názov
„JAS“?“
To práve preto, že všade kam prídeme, chceme rozjasať dav, priniesť
nové svetlo, nový jas, nový pohľad na
ľudovú hudbu skrz štyri mladé dievčatá, ktoré dokázali spojiť svoje talenty a tak chcú potešiť ostatných
svojím spevom a hrou.

skom Podhradí. Obrovský talent neskrýva a keď začne hrať, nevie prestať. Takmer 17 ročný jedináčik nám
stále zlepší náladu.
Kamila Jarošová
kontrabas (Bugľovce)
Najstarší člen, budúci osobný šofér, maturantka na cirkevnom gymnáziu, ktorá navštevuje umeleckú školu v Levoči len 7 mesiacov sa svojho
„dosť veľkého remesla“ chytila hneď
a zaraz. Prvý stupeň v ZUŠ už absolvovala hrou na klavíri, čiže hudba nie
je pre ňu nič cudzie.
Počas našej doterajšej existencie sa nám podarilo odohrať nejednu
oslavu okrúhlych narodenín, krstiny
ale aj plesy v spolupráci s DJ Borisom Jezerčákom, s ktorým aktívne
spolupracujeme a tak sa vám vieme bezpochyby postarať o tú najlepšiu zábavu celú noc nielen na ľudovú
nôtu, ale aj modernú.
Dievčatá z ĽH JAS

Soňa Grobarčíková
primáš (Jablonov)
Primáš, prvé husle alebo naša
vedúca – takto by sme mohli predstaviť Soňu, ktorá má 16 rokov a už
10 rokov hrá na husliach. Navštevuje štátne gymnázium v Levoči, kam
chodí aj do umeleckej školy. Výborný sluch, krásny silný hlas a jedinečná hra na husliach – primáškine
vlastnosti, no samozrejme aj veľká
ochota a trpezlivosť.
Simona Grobarčíková
II. husle (Jablonov)
Náš najmladší člen (13 rokov), primáškin súrodenec a niekedy aj osoba, ktorá má najviac energie na
skúškach. Každý nástroj chce vyskúšať. Na husliach hrá 6 rokov a navštevuje cirkevné gymnázium.
Lenka Škotková
akordeón (Beharovce)
Tohto roku nastúpila na cirkevné
gymnázium v Levoči a tohto roku aj
absolvuje v umeleckej škole v Spiš-
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KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

O našich ľudzoch a spolkoch
Vážení spoluobčania,
Urbárske pozemkové spoločenstvo a Želiarske pozemkové spoločenstvo Jablonov aj touto cestou Vás
chcú informovať o súčasných podmienkach a aktivitách našich spoločenstiev, ktoré prijatím zákona č.
97/2013 majú veľmi málo priestoru na
ekonomický rast a zvyšovanie výnosov. Pritom sa jedná o majetok, ktorý
patril našim predkom a mi sa snažíme aj naďalej toto dedičstvo udržať,
hoci to v dnešných podmienkach vôbec nie je ľahké.
Výbor spoločností túto neľahkú úlo-

hu musí riešiť a hospodárenie musí prispôsobiť tak, aby bol vytvorený zisk a
finančná rezerva na odvodové a daňové povinnosti voči štátu. Naše spoločenstvá finančné zdroje získavajú jedine
z predaja drevnej hmoty. Naše hlavné
poslanie je naďalej sa starať o náš spoločný majetok, hlavne o pestovateľskú a
ochranársku činnosť. V rámci pestovnej
činnosti bola v minulom roku vysadená
lokalita Na Hutyrovu medzu, následne
boli sadenice ošetrené vyžínaním a zabezpečením ochrany pred zimným obdobím proti lesnej zveri.
Želiarske pozemkové spoločenstvo
hospodári na parcelách, ktoré sú zapí-

PREHľAD O HOSPODÁRENÍ
s finančnými prostriedkami filiálky JABLONOV
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
PRÍJMY
2 065,00 zbierka pre potreby kostola
555,00 zbierka na upratovanie 		
2 905,00 zbierka na rekonštrukciu		
74,00 za zvonenie
24,50 za sviece pri pohrebe rok 2014		
2 853,46 zvonček
41,22 milodar pri betlehemčeku rok 2013/14
320,00 milodar z krstín		
354,00 milodar zo svadieb			
330,00 milodar z pohrebov			
26,00 milodar - ctitelia sv.Jozefa		
20,00 za elektr. energiu na úpravu hrobov
31,60 milodar pri soche sv.Antona		
------------------------------------------------------9 599,78 SPOLU 				
1 767,77 zostatok k 01.01.2014		
11 367,55 finančné prostriedky na rok 2014
VÝDAVKY
580,00 odmena kant., kostol., pranie - za rok 2013
600,00 za upratovanie rok 2014		
1 980,00 príspevok na faru rok 2014		
651,65 záloha na elektrickú energiu v kostole
1 525,00 výhrevné koberce do kostola - pod chór
190,28 nedoplatok za el.energiu		
137,55 kvety na výzdobu kostola a príležitostná kytica
56,84 podporný fond			
627,02 ostatné výdavky - sviece, hyg.a čistiace potreby,
		 HP, drobný materiál na bežnú prevádzku
------------------------------------------------------7 348,34 Celkom výdavky za rok 2014			
ZOSTATOK k 01.01.2015
------------------------------------------------------4 308,99 Eur			
							
V Jablonove 11.01.2015
Hospodárska rada:
Fabianová v.r., Grobarčík v.r., Pitko v.r.,
Ondriš v.r., Holováčová v.r.
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sané na LV - 742, 1111, 1112, 1714 a 1700
v celkovej výmere 50,5877 ha, so 150
členmi, z toho 42 neznámych.
Urbárske pozemkové spoločenstvo
hospodári na parcelách, ktoré sú zapísané na LV - 786, 1116, 1117, 1123, 1124,
1125, 1126, 1127, 1698, 1699, 1700 v celkovej výmere 224,94 ha. Stav vlastníkov
tejto spoločnosti je 235 žijúcich členov a
73 neznámych vlastníkov.
Vážení spoluobčania, na záver sa
Vám chceme všetkým poďakovať za
podporu a pomoc pre fungovanie našich spoločenstiev.
Za spoločenstvá: Pavol Košala,
Marek Ondriš, Ing. Anton Burik

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie,
Jablonov, 053 03, IČO: 37794591
Jablonov, 8.4.2015
Vážení spoluobčania,
je mi potešením a cťou, Vám touto cestou poďakovať za to,
že v pomerne ťažkom období pre naše Poľovnícke združenie
Jablonov v rokoch 2013 -2014 ste nás podporili a podržali tým,
že ste prejavením svojej dobrej vôle a to podpisom plnomocenstva na výkon práva poľovníctva pre naše PZ umožnili nám
vykonávať výkon práva poľovníctva na Vašich pozemkoch. Za
to Vám patrí naša nekonečná vďaka. Ešte raz v mene celého
PZ Jablonov Vám za to ďakujem.
Naše PZ Jablonov poľuje na celkovej výmere 3.436 ha v katastrálnych územiach obce Jablonov, Nemešany, Klčov, Spišský Hrhov, Domaňovce, Doľany, Roškovce, Úloža, Levoča a
Vyšné Repaše. Najväčšiu výmeru v tomto poľovnom revíri, skoro polovicu, tvorí kataster našej obce Jablonov. Poľovný revír je
rozdelený na tri skupiny - Jablonov, Doľany a Spišský Hrhov.
Z celkového počtu 27 členov v našom PZ je viac ako jedna
tretina Jablonovčanov, t.j. 10 a ďalší traja sú vlastníkmi pozemkov v katastri obce Jablonov. Títo naši členovia príslušní Jablonovu tvoria skoro polovicu nášho PZ.
V minulom roku naši členovia plnili plán chovu a lovu. V celom poľovnom revíri sme odstrelili 101 ks diviačej zveri, jelenej
41 ks a srnčej 11 ks. Tak ako v minulosti, tak aj v budúcnosti
sme ochotní pomôcť pri organizovaní akcií Obecného úradu,
Požiarnického zboru, ale aj Vám vážení Jablonovčania v rámci
našich možností. Taktiež sme otvorení na spoluprácu s mládežou, ktorá má dobrý vzťah k prírode a poľovníctvu. My nepatríme medzi tých poľovníkov, ktorí medzi Jablonovčanov vnášajú
nenávisť, zlomyseľnosť, hnev a intrigánstvo. My sa snažíme
priateľstvom a čestnosťou dosiahnuť naše ciele.
V rámci hodnotenia organizácií na území Slovenska bolo
naše „Poľovnícke združenie Jablonov“ dňa 30.3.2015 v Trenčíne získaním certifikátu zaradené medzi stabilné, seriózne a
spoľahlivé spoločnosti. Uvedené ohodnotenie bolo prezentované v tlači a televízii TA3.
Poľovníctvo je pekný koníček, ale náročný na voľný čas, kde
sa prednostne treba starať o zver, prikrmovať ju, selektovať,
ochraňovať poľnohospodárske a lesné pozemky pred ich poškodzovaním zverou a až tak podľa plánu chovu a lovu ju loviť.
S pozdravom lesu a lovu zdar
Ing. Ján Mucha, predseda PZ

MILí NAŠI JUBILANTI
ROKU 2015,
...do Vašich spomienok sa už veľa zmestí,
šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova,
v deň Vášho sviatku, ťažko hľadať slová...
...človek často premeškáva veľa šťastia,
pretože stále čaká na niečo mimoriadne.
Nech ďalší rok Vášho života je plný malých šťastí,
z ktorých vznikne jedno veľké a trvalé.
Nech slza smútku nesteká po Vašej tvári,
nech na nej len úsmev žiari.
Ku krásnemu sviatku
náruč plnú sviežich dní
naplnených radostnými chvíľami
v kruhu blízkych a priateľov Vám želajú ...
Obecný úrad Jablonov
a občania obce Jablonov

60 rokov

65 rokov

75 rokov

80 rokov

Kožuško Michal

Pokutová Mária

Faráčová Anna

Dzurillová Anna

Šandor Marián

Fabianová Anna, Ing. Hužvárová Alžbeta

Faráč Pavol

Srdečne blahoželáme
aj najstarším občanom
našej obce, ktorí
v roku 2015 oslávia
úctyhodných ...

Vilková Mária

Dzurillová Júlia

Maťugová Mária

Molčan Ondrej

Ľachová Mária

92 rokov

Glevická Mária

Uhrín Ján

Olejár Ján

Olej Štefan

Tondrová Júlia

91 rokov

Pollák Martin

Grobarčík Ján

Parobečková Katarína

Orlovská Anna

Fecková Mária

88 rokov

Kožušková Marta Pristáš Vladimír

Pecha Anton

Salanciová Anna

Milučká Mária

88 rokov

Ondruš Ján

Volková Mária

Pivovarničková Margita Salanciová Mária

Ondrišová Mária

88 rokov

Sokolský Peter

Šefčíková Anna

Vošková Mária

Sedláková Terézia

Mišagová Anna

88 rokov

Matvej Imrich

Chlebová Mária

Voško Štefan

Ondrejčáková Mária

88 rokov

Krásne životné jubileá v roku 2015 oslávia

Sopkovič Michal
Matisová Alžbeta 70 rokov

85 rokov

Matvej Ján

Vudarčík Emil

Bileková Irena

Muchová Štefánia Dzurilla Alojz, Ing.
Kaľavský Anton
Miková Emília
Olejová Mária

Spracovali:
Katarína Fabianová, Mgr. Dominika Bileková

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

Kuščik zabavy …na koňec
Krížovka
Pridu dvojo postarše manželia do reštauracie,
manželka značne nabrušena. Po chvili k nim
pridze čašník a pita še:
„Dobrý večer, čo si dáte?“
Neprijemná manželka odverkne:
„Párky.“
„V poriadku, a chren?“
Manželka še kukne vedľa sebe a zakľincuje:
„Chren sebe da tjež parky!“
Pridze chlop domu rano a doraz vo dzveroch
vyfasuje od ženy valkom na rezanky medzi oči.
... jak še na obed prebere, žena mu hvari ...
Feri, prebač!!! Ja zapomla, že ši mal nočnu smenu.
Žena vičita chlopovi.
Mohol by ši pre mňe daco zrobic, žeby som
ňemušela furt chodzic domu cez ten ľes?
Znaš, večar je tam cma, co ket me dachto
znasilňi?
Hlop nato: Ňeboj še, taká cma ňigda ňebudze!
ZÁVET MILIONÁRA
Mojej staršej dzifke odkazujem šicke majetky v
Tatroch. Mladšej dzifke odkazujem akcie v šickych
mojich firmoch.
A mojmu synovi co furt hvarel, že zdravie je
prednejše jak peňeži, odkazujem ceplé gače, dva
naťeľniky, ponožky i šušťakovu súpravu…!!!
Moj pes me sluha na slovo.
Ket mu poviem: Idzeš tu, abo ne?!
A on pridze, abo ne.
Haló, vodarne?? –Áno, prosím?
Ceče mi voda z vodovodu! –Prosím???
Ceče mi voda z vodovodu!!! –Ako? Nerozumiem a
čo ako??
Zapnem kohucik a ceče voda... - No a ako čo by
malo tiecť???
Ta podľa teho nedoplatku co prišol, ta minimalne
„chatoneaux d´pappe“, cipana!!

Poďakovanie

Redakčná rada „Jablonovského
občasníka“ ďakuje všetkým prispievateľom
príspevkov, ktorí ochotne a bezodkladne
dodali svoje bohaté úryvky do tohto v
poradí piateho vydania. Prajeme Vám veľa
úspechov a dúfame, že spolupráca s Vami
bude trvalá. Zároveň budeme vďační za
akékoľvek pripomienky, nové postrehy
a vylepšenia, ktoré nám zasielajte na
e-mail: obecjablonov@slovanet.sk, alebo
osobne v kancelárii OcÚ. Redakčná rada

www.jablonov.sk
Vydáva Obec Jablonov, 250 ks
Redakčná rada
Mgr. Dominika Bileková,
Ing. Anton Burik,
Katarína Fabianová
Neprešlo gramatickou úpravou
Grafika a dizajn
slavomirkrestian.com
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
J: Patriace Ele - učebná ustanovizeň - stupeň účinnosti
pohonných hmôt - použil nápoj. K: Koná zle - označenie
nezávadných potravín - okraj javiska - orgán čuchu - moc.
ZVISLE: 1: Citoslovce poháňania dobytka - tam /bás./
- dovleč. 2: Starý /ang./ - rozprávková bytosť - nie veľká.
3: Väzba - TRETIA ČASŤ TAJNIČKY. 4: Sverovýchod - obidva
- na /nem./ - staročeské zámeno. 5: Závislý na alkohole
- značka kozmetiky. 6: Keď - gumypuška - osol /nem./ používaj ihlu. 7: Mi - egypt. boh slnka - druh lamy.
8: Ozn. kvalitnej múky - zlý človek /pej./ - prsník /bás./ ľudoop. 9: DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY - orýp - napínalo.
10: Prišívali - pastier svíň. 11: Dlhý chlp - kolportér.
12: PIATA ČASŤ TAJNIČKY - mňa a iných - veľké očká.
13: Solmizačná slabika - odlesk - Mária /dom./ - thúlium /
ch.zn./. 14: Spojka- český ilustrátor - slov. skupina. 15:
Hektár - topografická pomôcka - Elena /dom./ - pritakanie.
16: Zjednotiteľ Mongolov - post scriptum. 17: Cesta /maď./
- biblická postava - ruská rieka - používaj kosu.
18: Celtový prístrešok - PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY.
19: Roh - arabský polostrov - omámil alkoholom.
20: Druh slona - obrnený transportér - nespievala /bás./.

Vtip
Zhovárajú sa dve manželky:
„Môj manžel občas kúpi kvety
a prinesie mi ich.“
„Ten môj /tajnička/.“
VODOROVNE: A: Citoslovce podskoku - stav zúrivosti školská výchova /skr./ - arabský Boh - malé čiastky.
B: Iluzórny /skr./ - psovitá šelma - fáza Mesiaca - Značka
ruských lietadiel - zajal /bás./ - zámedzie - cez, po maď.
C: Odtekanie - spieval /bás./ - kaukazský ľudový spevák
- obruba - bahno. D: Ukazovacie zámeno - lesnica /čes./ utlačí - nafúknutý mechúr - predložka. E: Alebo /bás./
- citoslovce pochopenia - temnoty - MPZ Slovenska
- najvyššia karta - remíza v šachu - kocúr /rus./.
F: Vek - zákop - ovanutie /bás./ - hrana - tvoj /nem./.
G: Rozorávaj - Slov. politik v SNP - šéflekár - neprichádzaj
- český zápor. H: Temnota - medzinár. lyžiarska federácia /
medz.skr./ - ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY - kus poľa - kopnutie.
I: Druh - časť stebla - salo - mužské meno - umýva vo vani.

Pomôcky: AUF, ČULEN, ELAM, ESL, BORN, KLK, KOT,
KUBLAJCHÁN, LÓT, SION, TÚL, ÚT, YLO
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citát:
LAO`C čínsky filozof:
Láska je vôňa ruže. Záhradníkovi je všedná.
/tajnička - 9 písmen / ... je opojený.

Almužna, atrapa, cieva,dvere, kalamita,
kaluž, kanvica, korupcia, kravata, kukla,
kultúra, lacnota, malta, obava, obrad,
oliva, patina, peklo, piatok, poklad, pomoc,
popoluška, poprad, postuláty, pretvárka,
previsy, puritánka, satanisti, scestie,
stena, substancia, suknička, tátoše,
tobolka, tosca, trubač, turista, zhoda
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Sudoku má len jedno pravidlo:
Každý riadok, stĺpec a štvorec musí obsahovať číslice od 1
do 9. Nijaká číslica sa v riadku, stĺpci a štvorci nesmie
opakovať. Nemusíte nič počítať, nemusíte nič viacvedieť,
stačí logicky myslieť.

