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NA CHVÍĽU SA ZASTAVME...
Áno, práve teraz prichádza ten
čas, kedy by sme mali vedieť na
chvíľu spomaliť, zastaviť sa, poukladať život, myšlienky, vzťahy...
Veď Vianoce, ktoré sú predo
dvermi, sú považované za sviatky
lásky, radosti a pokoja.
Vianoce dnešnej doby sa však
skôr podobajú na pretekársku
dráhu lemovanú farebne blikajúcimi svetlami veľkých a ešte väčších vianočných stromov a všakovakých trblietavých ozdôb. My sa
po nej ženieme zvyšujúc rýchlosť,
aby sme boli pri pokladni supermarketu minimálne prví.

Mnohí z nás si snáď v oslepujúcej žiare svetiel a lesku ani nevšimnú jasličky. Chudobné, slamou vystlané jasličky, v ktorých
spí aj tento rok, a určite aj pre nás
práve narodený ON. ON pred nami
človek a pre nás BOH. A minimálne nám chce povedať, že ak sa v
tomto čase nenarodí v nás, v našich srdciach niečo nové, lepšie,
tak všetok ten jas a zhon je úplne
zbytočný.
Je dôležité spomaliť, aby sme
si všimli, že z tej hlavnej jagavej
cesty sú aj odbočky na cestičky,
ktoré nie sú tak bohato vysviete-

né. Možno na tých cestách svieti len zopár svetielok, ktoré nás
však dovedú k priateľom, známym, susedom. Privedú nás, v
tomto vzácnom čase, k milým a
srdečným stretnutiam, ktoré nás
dokážu naplniť pokojom, láskou a
porozumením.
Prajem Vám do nasledujúcich
sviatočných dní , ako aj do blížiaceho sa nového roka, veľa lásky v
srdci, pokoja v duši, zdravia v tele
a šťastia v konaní.
Štefan Blaško
starosta obce
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Poďakovanie

Keď sa rok pozrie do zrkadla
V tomto období, kedy nám končí kalendárny rok a zároveň aj prvý funkčný rok súčasného obsadenia vedenia obce, je na mieste malá rekapitulácia
aj v oblasti kultúrneho a spoločenského života obce.
Dá sa povedať, že prvým počinom,
hneď po ustanovujúcom zasadnutí OZ
bola v polovičke decembra minulého
roka zmena vianočnej výzdoby v našej obci. Hlavná výzdoba bola presunutá do parku obce, kde bol umiestnený vianočný stromček a na svetelnú
výzdobu boli použité aj okrasné stromčeky v parku. Tu patrí poďakovanie Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu v Jablonove za ústretovosť pri
vyhľadaní a dovoze vhodného vianočného stromčeka. Predvianočné obdobie je tradične časom besiedok a
vystúpení žiakov základnej a materskej školy, kde vystupujúce deti boli
odmenené malým darčekom a poďakovať sme sa nezabudli ani pedagógom a ostatným pracovníkom nášho
školského zariadenia. V sviatočnom
období obec podporila priebeh
Silvestrovského stolnotenisového
turnaja a príchod nového roka sme
privítali prvýkrát spoločne s občanmi
pri Silvestrovskom punči v priestore pred miestnymi potravinami. Malý
ohňostroj, srdečnosť zúčastnených
a v neposlednom rade výborný punč
vytvorili prijemnú atmosféru novej tradície.
Ďalším, už tradičným podujatím bola Fašiangová zabíjačka,
v rámci ktorej nám pribudla súťaž
„Zlatá jablonovská pankuška“, v
ktorej by sme chceli pokračovať a samozrejme ju zdokonaľovať. V jedinečnej spleti rôznych kultúrnych vystúpení
našich detí, jablonovských folklóristov,
žiakov ZUŠ zo Sp. Podhradia a dychovej hudby Bijacovčanka sme mohli
vychutnávať aj tradičné zabíjačkové špeciality pripravované priamo na
podujatí.
V máji sme na podujatiach základnej školy a materskej školy pri príležitosti Dňa matiek rozdali deťom kvety, ktoré na vystúpení odovzdali svojim
mamám, čo bolo skromným vyjadrením vďaky za námahu a starostlivosť
pri výchove našich detí.
Sviežosť a výnimočnosť sme
sa snažili vniesť aj do tradičného
stavania mája na „Rusadľe“, kde sme
do poslednej chvíle nevedeli, čo nám
vôbec počasie dovolí. Poďakovanie

patrí mládencom z Dobrovoľného hasičského zboru za postavenie naozaj
krásneho mája, ako aj folklórnej skupine JAS a ženskej speváckej skupine
JABLONEČKA, ktoré svojou hudbou a
spevom vytvorili jedinečnú atmosféru
tejto udalosti.
Na konci školského roka starosta
obce s vtedajším povereným riaditeľom
ZŠ s MŠ ocenili a drobnými darčekmi
odmenili najlepších žiakov našej školy
v školskom roku 2014/2015. Ocenenými boli Adriana Fábianová, Sarah Ráchel Benčová a Radovan Antal.
Posledný
prázdninový
víkend
sa niesol v atmosfére retro skratky
„JRD“, čo pre súčasnosť znamená
začiatok ďalšej tradície Jablonovských
rodinných dní. V sobotu 29.augusta bolo pripravené predstavenie muzikálu pre deti „Koza odratá a jež“
v podaní Košického divadla hudby.
Veselý príbeh popretkávaný chytľavými
pesničkami
deti
potešil, čo spečatili spoločným fotením
z
postavami
rozprávky.
Počas nedeľného popoludnie čakalo hlavne naše ratolesti množstvo zaujímavých nafukovacích atrakcií a súťaží v réžii šikovných animátorov, v
ktorých boli deti za účasť odmeňované diplomom a drobnými darčekmi.
Zaujímavou súčasťou podujatia bol aj
futbalový zápas Mladí verzus Zrelí, ktorý sa skončil očakávaným víťazstvom zrelých futbalistov.
Zasúťažili si aj dospeláci, pre ktorých boli pripravené silno motivačné
ceny. Samozrejmosťou bolo rôznorodé občerstvenie a dostatočné množstvo chutného guľášu. Skvelé popoludnie finišovalo živou hudbou a
nieslo sa do neskorých nočných hodín sporadickými sólovými či zborovými pokusmi o interpretáciu rôznych
hudobných žánrov.  Tu je na mieste poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas a prispeli k úspešným
prípravám a priebehu podujatia. V neposlednom rade patrí veľká vďaka za
podporu domácim podnikateľom, ktorí úctyhodným spôsobom prispeli na
priebeh náročného a na doterajšie pomery neobvyklého rodinného víkendu.
Určite po prvýkrát za celé obdo-

bie od Nežnej revolúcie sa nám podarilo začiatkom októbra zorganizovať
slávnostné posedenie ku Dňu úcty
k starším, kde sme si príslušnú kategóriu občanov Jablonova uctili chutným pohostením a milým kultúrnym
programom, v ktorom dominovala
pani Hanka Servická so svojimi krásnymi ľudovými a duchovnými piesňami. Všetci pozvaní dostali od obce aj
malý darček ako spomienku na toto
srdečné nedeľné popoludnie. Teší nás,
že aj tentokrát sa z miestnych podnikateľov našiel niekto ochotný prispieť
na organizáciu podujatia, za čo mu srdečne ďakujem.
Vrcholom
kultúrno-spoločenskej
sezóny v našej obci je už tradične
Katarínske popoludnie, kde mužská spevácka skupina Korčaškare v
spolupráci s obcou tento rok pripravili hodnotný folklórny program, súčasťou ktorého bol aj krst prvého CD
Korčaškarov pod názvom „ Ked ja na
jašove“.
A keďže sme znova na konci kalendárneho roka, spomenieme len, že sme doplnili a skrášlili vianočnú výzdobu Jablonova, na
ktorú nám vianočným stromčekom
prispelo Želiarske pozemkové spoločenstvo, za čo úprimne ďakujeme. Vianočný stromček nám rozsvietil
Mikuláš, ktorý prišiel potešiť deti z našej materskej školy v nedeľu 6.decembra. Bolo to tiež pekné popoludnie,
ktoré pripravili učiteľky MŠ v spolupráci s obcou. Všetkým deťom bývajúcim v Jablonove nechal balíčky plné
dobrôt.
Bezpochyby aj tento rok pripravíme
chutný Silvestrovský punč, na ktorý
Vás už teraz srdečne pozývame. A veríme, že do Vianoc sa nám podarí pripraviť ešte jedno malé prekvapenie,
ale zatiaľ...
Na záver chceme vyjadriť presvedčenie, že slogan „SVIEŽA TRADÍCIA“, ktorý nás začal pri prezentácii
obce sprevádzať, naplníme aj v nasledujúcich rokoch podujatiami plnými
dobrých nápadov pre neustále prehlbovanie spolupatričnosti a našej hrdosti na obec, v ktorej žijeme.
Buďte zdraví, šťastní a úspešní.
Starosta obce
a Obecné zastupiteľstvo
Jablonova
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Obecná štatistika

Obecná štatistika 2013
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 990, z toho 476 mužov a 514 žien. V roku 2013
sa do obce prisťahovalo 10 obyvateľov a 17 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.
Vekové zloženie
obyvateľstva k 31.12.2013:
0 – 18 rokov
267 obyv.
19 – 60 rokov
578 obyv.
nad 61 rokov
145 obyv.
Uzreli svetlo sveta:
Sofia Kandrová		
Diana Pivovarničková
Samuel Holub		
Marek Gažo		
Samanta Horváthová
Nicolas Faltin		

Anna Holubová		
Pavol Tancoš		
Erik Mižigár		
Estera Horváthová
Denis Pokuta
Zara Kukoľová
Pavla Gažová
Lukáš Farač
Sofia Oračková
Simona Korabská
Tímea Pechová

Opustili nás:
Ján Kandra, 87 rokov
Margita Klimová, 85 rokov
Pavol Orlovský, 80 rokov
Július Gažo, 82 rokov
Marta Košalová, 67 rokov
Imrich Salanci, 82 rokov
Anna Matvejová, 81 rokov
Mikuláš Turek, 62 rokov
Mária Ondrejčáková, 80 r.

Manželstvo uzavreli:
Silvia Badžová a Michal Girga
Mgr. Dominika Harenčárová a Pavol Bilek
Viera Pokutová a Eduard Girga
Júlia Kačurová a Miroslav Polhoš
Mgr. Lucia Ondrišová a Juraj Zima
Soňa Pištová a Dušan Pecha
Mgr. Miroslava Mišagová a Michal Kapusta
Bc. Veronika Mišagová a Lukáš Baran

Obecná štatistika 2014
Počet obyvateľov k 31. 12. 2014 bol 995, z toho 482 mužov a 513 žien. V roku 2014
sa do obce prisťahovalo 10 obyvateľov a 15 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.
Vekové zloženie
obyvateľstva k 31.12.2014:
0 – 18 rokov
285 obyv.
19 – 60 rokov
570 obyv.
nad 61 rokov
140 obyv.
Narodili sa:
Vanesa Kandrová			
Fabián Antonio Ondirko
Ester Kožušková			
Milan Bilý			
Timotej Tatranský			

Tamara Luprichová		
Matiáš Baran			
Erika Zimová			
Michal Girga			
Marko Dvorožňák
Vojtech Plachetka
Tomáš Pokuta
Sofia Ščuková
Jazmína Horváthová
Amália Kandrová
Ladislav Mižigár
Amália Cmorejová

Alexander Demočko
Sebastián Pecha
Opustili nás:
Mária Dzurillová, 85 rokov
Peter Bendík, 45 rokov
Štefan Novák, 55 rokov
Mária Sedláková, 72 rokov
Štefan Ondriš, 74 rokov
Anna Vošková, 92 rokov
Katarína Vošková, 81 rokov
Margita Ondrišová, 85 r.
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 Dňa 28.5.2015 sme na zasadnutí OZ
poverili starostu, aby spolupracoval v národnom projekte pri realizácii vybudovania
pasívnej optickej siete. Čo to znamená?
Naša obec sa nachádza v tzv. „bielych
miestach“ východného Slovenska, v ktorých chýba širokopásmová infraštruktúra,
ktorá by zabezpečila zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu. Táto
realizácia je z podnetu NASES (Národnej
agentúry pre sieťové a elektronické služby) a financovaná z verejných zdrojov ako
súčasť operačného programu informatizácia spoločnosti. V budúcnosti môže
mať pre nás vybudovanie tejto infraštruktúry veľký prínos. Väčšia ponuka poskytovateľov širokopásmových služieb zaručí lacnejší a kvalitnejší internet a zároveň
vytvorí pôdu pre nové technológie, ktoré
budú využívať optickú sieť v budúcnosti.
http://www.nases.gov.sk/26701/opticke-siete-v-bielych-miestach-blizsie-k-realizacii.php
 Na zasadnutí 0Z dňa 30.6.2015 bola
poslancom predložená správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014. Stanovisko obsahuje
konštatovanie,
že účtovná závierka obsa4

Pavel Matis, 62 rokov
Manželstvo uzavreli:
Ing. Lenka Muchová a Ivan Demočko
Mgr. Lýdia Orlovská a Ondrej Ondriš
Anna Kožušková a Martin Dzurík
Eva Kontseková a Ing. Róbert Salanci
Soňa Kandrová a Vojtech Plachetka
Veronika Šariská a Bc. Ján Galarovič
Erika Pechová a Ladislav Mižigár

Čo je nové
huje vo všetkých súvislostiach pravdivý
obraz finančnej situácie Obce Jablonov v
súlade so zákonom o účtovníctve. Neboli
zistené skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového
hospodárenia. Na tomto zasadnutí bolo
vzaté na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce
za r. 2014. V ňom HK uviedla, že návrh bol
spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti tohto
zákona. Ďalej, že účtovná závierka za rok
2014 bola vykonaná v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a
výsledok hospodárenia za uvedený rok je
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách v z.n.p. Poslanci
OZ, teda v zmysle § 16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schválili záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie obce za rok
2014 bez výhrad. Poslancami bolo schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 5418,74 € na tvorbu
rezervného fondu.
 Dňa 30.9 2015 bol na zasadnutí

OZ schválený dodatok k č.1 k VZN č.
3/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v Jablonove, v ktorom sa mení čl. 3 ods. 4: „Riaditeľ ZŠ s
MŠ oznámi v termíne do 20. mája každoročne zriaďovateľovi školy zoznam zapísaných detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ s MŠ Jablonov v porovnaní s evidenciou trvalého pobytu detí v
obci.“ a čl. 4 ods. 1: „Riaditeľ má vykonať
zápis v termíne od 1.apríla do 30.apríla.“,
a ods.3: „Dátum a čas zápisu určí riaditeľ
a písomne ho oznámi zriaďovateľovi do
20. marca bežného roka.“ Schválený bol
dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 o určení
školského obvodu ZŠ s MŠ v Jablonove, v ktorom sa mení čl. 2 ods. 2: „Žiak
môže plniť povinnú školskú dochádzku v
inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy príjme na základné vzdelávanie.“
Schválená bola smernica č. 1/2015 o
rozsahu a spôsobe použitia výdavkov
na reprezentačné a propagačné účely.
Pohostenie pri oficiálnych návštevách a
výdavky spojené s pobytom oficiálnych
hostí, občerstvenie účastníkom porád a
vecné dary:
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Čo je nové
pri pracovnom rokovaní trvajúcom do 6 hodín
pri pracovnom rokovaní nad 6 hodín
primeraný vecný dar zahraničnej delegácii
a v odôvodnených prípadoch tuzemskej delegácii
vecné dary na podujatiach obce
osobám reprezentujúcim obec
osobám reprezentujúcim obec na medzinárodnej úrovni
pri dosiahnutí významného životného jubilea vecný dar alebo odmenu
poskytnutie občerstvenia pri rokovaniach OZ
kvety: oficiálnym hosťom pri akciách organizovaných obcou
pri občianskych obradoch
pri dosiahnutí významného životného jubilea a narodení dieťaťa
vence pri obradoch zosnulých zamestnancov obce, poslancov, občanov a iné pietne akty

občerstvenie do 15 €/ 1 účastníka
občerstvenie do 25 €/ 1 účastníka
do 65 €/ 1 osobu
do 35 €/ 1 osobu
do 350 €/ 1 podujatie
do 150 €/ 1 osobu
do 300 €/ 1 osobu
v hodnote/ do výšky 100 €
20 €/ 1 zasadnutie
do 20 €
do 20 €
do 15 €
do 25 €

 Nové sadzby daní a poplatkov pre rok 2016 boli schválené na zasadnutí OZ dňa 15.12.2015:

MIESTNA DAŇ Z POZEMKOV
Druh pôdy

Hodnota

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
Trvalé t.p.
Lesy, rybníky, vodné plochy
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ost. plochy
Stavebné pozemky

0,2253 € / 1m2 *
0,0192 € / 1m2 *
0,07 € / 1m2
1,32 € / 1m2
13,27 € / 1m2

Sadzba podľa
VZN č.1/2016

Výpočet

0,8 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %

výmera x hodnota x
sadzba

MIESTNA DAŇ ZO STAVIEB A BYTOV
Druh stavby

Sadzba podľa VZN č.1/2016

Stavby na bývanie a drobné stavby

0,044 € / 1m2

... a za viacpodlažné stavby
Stavby na pôdohosp. produkciu a na jej skladovanie, skleníky,
stavby na vodné hospodárstvo a vlastnú administratívu
Chaty a domčeky na rekreáciu
Garáže mimo domov a bytov
Stavby na ostatné podnikanie, zárobkovú činnosť
a jej administratívu
... a za viacpodlažné stavby
Ostatné neuvedené stavby
Byty a nebytové priestory

0,063 € / 1m2 na každom ďalšom nadzemnom podlaží

Výpočet

0,044 € / 1m2
0,375 € / 1m2
0,165 € / 1m2

Výmera x sadzba

0,37 € / 1m2
0,33 € / 1m2 na každom ďalšom nadzemnom podlaží
0,044 € / 1m2
0,044 € / 1m2

MIESTNA DAŇ ZA PSA VZN Č.2/2016
2,80 € / za psa

Povinnosť písomne oznámiť vznik/zánik daňovej povinnosti do 30 dní

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY – ZMENA (ZBER NA OSOBU A DEŇ)
VZN Č.3/2016
0,032 € /deň /osobu
0,010 € / deň / osobu

Za vývoz smetných nádob
Za vývoz kontajnerov od č. d. 228 (r. osada) do č. d. 247

MIESTNA DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA VZN Č.4/2016
4 € / deň pre účely ambulantného predaja: ovocie, zelenina,
potraviny, kvety, stromčeky a poskytovanie služieb: oprava
nožov, dáždnikov, obuvi, čistenie peria...
Miestny poplatok za dodávku vody/vodné – už schválený
uznesením č.134/2015

Verejné priestranstvá

- pri súp.č. 172 (oproti MŠ)
- pri súp.č. 123
- pri súp.č. 43 (pred potravinami)

0,35 €/ m3

*Hodnota pôdy v katastri obce Jablonov je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z. (o miestnych daniach a poplatkoch).
 Dňa 27.11.2015 sme na OZ odsúhlasili návrh starostu obce odkúpiť pozemok
od Rímskokatolíckej cirkvi vo výmere 63
m2, podrobnejšie podmienky sú v štádiu
jednaní. Súhlasili sme aj s prevodom pozemku o výmere 202 m2 od Slovenského pozemkového fondu. Oba pozemky
sa nachádzajú v blízkosti cintorína, preto

sa za účelom skvalitnenia prístupu a parkovania v jeho bezprostrednom okolí pristúpilo k jednaniam o spomínanú kúpu a
prevod.
Na tom istom OZ bolo odsúhlasené
vonkajšie osvetlenie kostola v dňoch od
1.12.2015 do 7.1.2016.
Z dôvodu nízkeho počtu detí navštevujú-

cich školský klub detí pri ZŠ s MŠ bola
činnosť ŠKD prerušená od 2.11.2015.
OZ schválilo odstránenie stavby súp.č.
173 (susediacu s OÚ) z dôvodu zámeru
realizácie projektu výstavby parkoviska a
oddychovej zóny.
Mgr. Dominika Bileková
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Cintorínske poplatky v obci Jablonov
Informácia – výzva
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 23. 10. 2014 uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014, v zmysle ktorého vyberá od 1. 1. 2015 poplatok – nájomné za hrobové miesto.
Podľa zákona č. 131/2010 Z. z.
obec Jablonov prevádzkuje cintorín
(pohrebisko), ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce na parc. č. 2
o výmere 6320 m2. Vlastníkom pozemku je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Kapitula. Cintorín je
rozdelený na dve sekcie – v sekcii A
evidujeme 178 hrobov a v sekcii B
356 hrobov. Každé hrobové miesto
má pridelené číslo a typ hrobového miesta. Všetky údaje o hrobových
miestach sú prístupné na stránke
www.virtualnycintorin.sk. V súčasnej
dobe obec eviduje 267 uzatvorených nájomných zmlúv (označené tmavomodrou
farbou). Napriek tejto skutočnosti stále
evidujeme hrobové miesta, u ktorých nie
sú splnené podmienky užívania, čiže nie
sú uzatvorené nájomné zmluvy.
Hrobové miesto sa prenajíma na
základe nájomnej zmluvy, písomnou

formou na dobu neurčitú. Výšku poplatku za prenájom hrobového miesta podľa platného cenníka je nájomca povinný zaplatiť na dobu 10 rokov
dopredu (po prvýkrát) a po predlžení užívacieho práva na ďalších 10 rokov. Vyzberané nájomné bude použité
na prevádzku cintorína: údržba zelene, oprava oplotenia, vývoz odpadu,
údržba chodníkov ...
Vyzývame touto cestou všetkých, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na
Obecný úrad v Jablonove, za účelom podpísania nájomnej zmluvy.
Je potrebné si so sebou doniesť
občiansky preukaz a zaplatiť poplatok. Poverená osoba na vybavovanie je Katarína Fabianová a to v
pracovných dňoch (pondelok – piatok od 7.30 do 15.30 hod.).

Platný cenník za prenájom
hrobového miesta:
a) hrob alebo hrobka pre
dospelého - 10,00 €
b) hrob alebo hrobka pre
dieťa do 18 rokov - 5,00 €
c) prehĺbený hrob alebo hrobka –
dve rakvy na seba - 15,00 €
d) dvojhrob alebo dvojhrobka –
dve rakvy vedľa seba - 20,00 €
e) trojhrob – uloženie troch rakiev
vedľa seba - 30,00 €
f) štvorhrob – uloženie štyroch
rakiev vedľa seba - 40,00 €
g) urna – uloženie urny
do zeme - 5,00 €
Katarína Fabianová

Vykurovacie obdobie
Tohtoročné horúčavy sú už nenávratne preč. Kto nestihol využiť leto na
povinné pravidelné prehliadky plynových zariadení a komínov, je najvyšší čas. Najvhodnejšie obdobie pre kontrolu a čistenie komínov a kotlov je
nepochybne leto.
Čím dlhšie čakajú, tým je potom väčší problém nájsť servisného technika,
ktorý si nájde čas. Taktiež s rastom záujmu, rastú aj ceny týchto služieb. Vykurovacia sezóna sa blíži, a tak netreba
nič nechávať na poslednú chvíľu. Ľudia
sú často nezodpovední a neberú tieto nariadenia vážne. Aké dôsledky
môže mať ich konanie?
- Postupné zanesenie komína.
- Úplné upchatie komína.
Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
má prevádzkovateľ povinnosti nielen pri
stavbe, ale aj pri prevádzke komínových
telies podľa § 20 nasledovne:
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom
technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť
a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
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1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide
o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína
pripojené spotrebiče na plynné palivá a
ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné
palivo alebo spotrebič na plynné palivo
a ktorý nebol v prevádzke od ostatné-

ho čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b),
nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť;
pred uvedením spotrebiča do prevádzky
sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách
sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz
za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v
zbernej časti komínového prieduchu sa
musia vyberať pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k
spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
Vieme to všetko zhrnúť do jednej vety:
Pri používaní spotrebičov dbať na správne umiestnenie a pripojenie spotrebiča,
dostatočný prívod vzduchu a odvod spalín, používať predpísané palivo, dodržiavať
bezpečné vzdialenosti, používať izolačné
a nehorľavé podložky, nehorľavé podlahy,
dodržiavať návod na obsluhu, používať
schválené spotrebiče a zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov.
Ing. Anton Burik
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Ako fungujú projekty
Obec Jablonov každoročne žiada príslušné inštitúcie o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu rôznych projektov, ktoré by pomohli
zveľaďovať majetok obce, poprípade dobudovať kanalizáciu, či zachovávať kultúrne a folklórne tradície v Jablonove.
To všetko sa deje prostredníctvom
podaných žiadostí nižšie spomínaným inštitúciám, v ktorých obec žiada
o pridelenie financií z európskych fondov. Tento proces schvaľovania projektov prebieha na úrovni štátu a EÚ,
a preto je nielen časovo zdĺhavý (čakanie, či nám projekt schvália a koľko
financií pridelia, trvá niekoľko mesiacov a nedá sa urýchliť), ale mnohokrát
aj finančne náročný (aj z dôvodu spolufinancovania zo strany obce), hocijako podmienený kritériami a napokon
byrokraticky a na mieste kontrolovaný

ešte niekoľko rokov po skončení realizácie projektu.
Dá sa povedať, že časová náročnosť spočíva v niekoľkých rovinách.
Najprv sa musí projekt napísať a podať, potom sa čaká na schválenie( to
trvá najdlhšie), a ak je schválený aj
jeho realizácia čosi trvá. Po jej skončení sa opäť čaká na schválenie dokladovaných výdavkov a ich refundáciu (preplatenie).
Práve preto sa jednotlivé zmeny
u nás v Jablonove nedejú zo dňa na
deň, trpezlivosť predsa ruže priná-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rok Názov projektu
Realizácia programu spoločných opatrení v obci
Jablonov
ČOV Jablonov
Dodanie kamerového systému pre obec Jablonov
Rozšírenie kapacít MŠ
Rekonštrukcia budovy PZ susediacej s detským
ihriskom
Rozšírenie kapacít MŠ
Kanalizácia a ČOV
Vybavenie kultúrneho domu Jablonov - stoly a
stoličky
Detské ihrisko v obci Jablonov
Kanalizácia a ČOV
Rekonštrukcia dvoch objektov požiarnej zbrojnice
Kultúrne popoludnie - zachovávanie ľudových
tradícií v obci Jablonov
Prístrešky pre turistov a cykloturistov
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v
obci Jablonov
Oprava strechy ZŠ - havarijná situácia
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v
obci Jablonov
Kanalizácia a ČOV Jablonov
Modernizácia zrekonštruovanej kuchyne pri KD v
Jablonove (umývačka riadu, zmäkčovač vody k
umývačke riadu, elektrická smažiaca panvica)
Výmena poškodenej a opotrebovanej podlahy v KD
Jablonov
Stavebné úpravy a nadstavba združeného objektu
OCÚ a kultúrneho domu
Riešenie havarijnej situácie v ZŠ Jablonov (oprava
chodby, triedy 0,1,4,5 ročník, počítačovej učebne,
oprava dielne, chodby do riaditeľne, oprava strechy)
Výstavba viacúčelového športového ihriska s umelým trávnatým povrchom
Zriadenie oddychovej zóny - parku v objekte verejnej zelene v obci Jablonov
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ s MŠ
Jablonov
Rekonštrukcia a údržba objektov 2 požiarnych
zbrojníc v obci Jablonov
Kanalizácia a ČOV Jablonov

Kolektív OcÚ

ša. Akýkoľvek nápad, či už zo strany
Vás občanov, alebo zo strany starostu, poslancov, respektíve zverejnených výziev, na ktoré sa dá reagovať
(aj cez externé firmy, ktoré pomáhajú
obciam, zapojiť sa do projektov, ako
napr. MASLEV), nás podnecujú k novým projektom a možnostiam využiť
ich.
V tabuľke nižšie uvádzame prehľad
jednotlivých projektov, o ktoré obec
žiadala od roku 2010 (prehľad od roku
2003 dostupný na webe obce) po súčasnosť, ďalej inštitúcie, ktorým boli
žiadosti adresované i porovnanie požadovanej sumy s pridelenými/ zamietnutými finančnými prostriedkami.
Mgr. Dominika Bileková

Žiadosť podaná na

Požadované

Stav/pridelené

PPA, Dobrovičova 12, Bratislava

815.430,51 €

žiadosť podaná

Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava
PPA, Dobrovičova 12, Bratislava
MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava

263.417,00 €
21.254,72 €
250.000,00 €

žiadosť podaná
zamietnuté
zamietnuté

MF SR, Štefanovičova 5, Bratislava

8.000,00 €

žiadosť podaná

MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava
181.800,00 €
MŽP SR, Environmentálny fond, Bukurešťská 4, Bratislava 263.417,98 €

zamietnuté
žiadosť podaná

PPA, Dobrovičova 12, Bratislava

10.766,60 €

10.766,60 €

PPA, Dobrovičova 12, Bratislava
10.290,00 €
MŽP SR, Environmentálny fond, Bukurešťská 4, Bratislava 258.252,93 €
MF SR, Štefanovičova 5, Bratislava
11.943,00 €

10.290,00 €
zamietnuté
2.000,00 €

PSK

2.900,00 €

1.550,00 €

PPA, Dobrovičova 12, Bratislava

14.839,84 €

14.828,68 €

PPA, Akademická 4, Nitra

28.137,36 € (bez DPH) 16.507,81 €

Krajský školský úrad v Prešove, Tarasa Ševčenka 11

28.082,80 €

PPA, Akademická 4, Nitra

16.507,81 € (bez DPH) 16.507,81 €

žiadosť podaná

MŽP SR, Environmentálny fond, Bukureštská 4, Bratislava 253.936 €

zamietnuté

PPA, Dobrovičova 12, Bratislava

5.448 €

žiadosť podaná

MF SR, Štefanovičova 5, Bratislava

15.000 €

zamietnuté

PPA, Dobrovičova 12, Bratislava

312.864,12 €

312.864,12 €

Krajský školský úrad v Prešove, Tarasa Ševčenka 11

99.924,60 €

zamietnuté

Úrad vlády SR, splnomocnenec pre šport, Bratislava

39.832,70€

zamietnuté

MP SR, Dobrovičova 12, Bratislava

10.185 €

zamietnuté

Krajský školský úrad v Prešove, Tarasa Ševčenka 11

4.098 €

4.098 €

MF SR, Štefanovičova 5, Bratislava

13.270 €

zamietnuté

MŽP SR, Environmentálny fond, Bukureštská 4, Bratislava 3.895.000 €

zamietnuté
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Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby
Ako samostatný reštaurátor od roku 1996 sa vo svojej tvorbe venujem záchrane historického nábytku a dôležitou
súčasťou mojej tvorby je záchrana fondov historického mobiliáru v Spišskej Kapitule, aby sa toto dedičstvo uchovalo pre budúce generácie.
Kostolné lavice z interiéru katedrály
sv. Martina v Spišskej Kapitule patria
k ojedinele zachovaným typom sakrálneho mobiliára zo 17. stor. na Slovensku, ktorý je dodnes na pôvodnom
mieste a v pôvodnej funkcii. Jeden
rad lavíc sa pôvodne nachádzal aj v
priestore Kaplnky Zápoľskovcov, ktorý
pri reštaurovaní v roku 1902 bol odstránený. Čelné parapety lavíc majú bohatú sochársku figurálnu výzdobu. Ikonograficky sa uplatnili výjavy z Kristovho
detstva –Zvestovanie, Narodenie, Klaňanie, Útek do Egypta a z Kristovho
utrpenia iba výjav Krista v Getsemanskej záhrade. Posledne menovaný výjav nebol náhodný, nakoľko vznik lavíc
spadá do obdobia, kedy kaplnku Zápoľských spravovali jezuiti, ktorí ju zároveň stotožňovali so stredovekou tra-

díciou zaniknutej Kaplnky Božieho tela.
Kompozície oválnych reliéfov vychádzajú z grafických predlôh nemeckých
a nizozemských autorov pôsobiacich
na dvore cisára Rudolfa II v Prahe. Súbor lavíc má vročenie 1630. Počas terajšieho reštaurovania sa spresnil vznik
lavíc do roku 1655. Dôležitou súčasťou
výzdoby lavíc sú erby donátorov, ako
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erb Zigmunda Hollo z Krompách a Žofie Ossoliňskej z
Teczyna v Malopoľsku. Podľa štýlu rezby a porovnanie
diel z Levoče a Spišskej Soboty presvedčivo poukazuje
na autora Pavla Grossa st. Po
vyše sto rokoch od posledného reštaurovania boli lavice
opäť v havarijnom stave. Lavice som reštauroval v dvoch
etapách v rokoch 2010-2012.
Drevnú hmotu som napúšťal proti červotoču a chýbajúce časti som rezbársky dotvoril do požadovaného tvaru.
Moja doterajšia práca bola prezentovaná na výstavách v roku 2007- Oltár
z Matejoviec - a v roku 2013 K počiatkom Jezuitov na Spiši.
Ján Voško z reštaurátorskej tvorby

Povzbudivé slová pána farára

Príhovor, sv. Martin
V tomto roku uplynulo 26 rokov od
udalostí, ktorým v našej vlasti hovoríme
aj „nežná revolúcia“. Predchádzala im iná
výnimočná slávnosť – svätorečenie Anežky Českej - 12. novembra 1989 v Ríme. Pri
tejto príležitosti dal kňaz Tomáš Halík odkazu svätice aj iný, spoločensko-politický
rozmer. Počas osláv povedal, že „Anežka
sa za český národ iste prihovárala v dobách najťažších, a tak môžeme dúfať, že
vtedy, keď bude svätorečená, bude v Čechách konečne dobre“. Po slávnosti povedal svätý pápež Ján Pavol II. vtedajšej
vládnej delegácii: „Až sa vrátite domov,
nájdete inú spoločnosť“. Na otázku, ako
to myslel, odpovedal: „Viete, svätí vždy
menia spoločnosť!“ Päť dní nato sa 17. novembra na Národnej triede v Prahe prakticky uzatvára éra komunistickej nadvlády
vo vtedajšom Československu.
Každoročne v novembri slávime sviatok sv. Martina, hlavného patróna našej
farnosti i diecézy. Aj na jeho živote sa vyplnilo to, čo napísal Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI., vo svojej knihe Ježiš Nazaretský: „Svätci sú pravými
vykladačmi Svätého písma. Zmysel nejakého výrazu sa stáva zrozumiteľným
väčšinou na príklade ľudí, ktorých úpl-

8

ne uchvátil a sami ho prežívali.“ Tak nám
Martin vysvetľuje zmysel obrazu posledného súdu, ako o ňom hovoril sám Ježiš
(Mt 25, 31-46). „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“ Známa príhoda z Martinovho života, ako sa
podelil o svoj plášť so žobrákom, sa stala
ešte v čase, keď sa ako vojak pripravoval
na krst. Obliekol Krista, v ktorého sa krstom sám chystal obliecť.
Svojím príkladom nám ukazuje nasledovné. Každý nedostatok lásky voči človeku je nedostatkom lásky voči Bohu. Ježiš
Kristus sa predstavuje menom každého
biedneho, úbohého, nahého, nešťastného, smutného a v jeho mene prijíma i našu
lásku alebo nelásku. Povie to tak výrečne
a jasne, že sa budú všetci diviť: „Kedy sme
ťa videli?“ „Áno, bol som to ja i vtedy, keď
ste o tom nevedeli. Každá trocha lásky vo
vašom srdci bola vždy adresovaná mne.
Čo na tom, že ste to nevedeli?“
Je to úplne jednoznačné: len natoľko
môžeme milovať Krista, nakoľko milujeme jeden druhého. Márne by sme sa mu
klaňali a vyznávali mu lásku. Ak ubližujeme svojmu bratovi, ubližujeme samému
Kristovi. Nie je možné, aby z jednej stra-

ny prijímal našu poklonu a z druhej strany údery, ktorými ho zraňujeme. Nosíme v sebe sklony vidieť Boha na akomsi
imaginárnom tróne, v imaginárnej kráse a
sláve. Pri tomto videní je ľahké klaňať sa
Bohu a nezáväzne ho milovať a oslavovať.
Ani nás to veľa nestojí. Takúto koncepciu
nám Ježiš jednoducho prečiarkol a predstavil inú, tu sa nedá nič oklamať. Každá
láska a pomoc, každá neláska, každá bolesť adresovaná človeku – či sme to už
chceli, alebo nie – či sme to vedeli, alebo
nevedeli – prišla a prichádza vždy na Kristovu adresu.
Celý Ježiš sa nám nakoniec zjavuje
veľmi jednoducho. Vždy dôverne známy,
milovaný a túžobne očakávaný i vtedy,
keď príde ako sudca. Jemu sme predsa
uverili, jemu sme vo svojich bratoch dali
do služieb celú svoju energiu, celé svoje
nadšenie, celý svoj život.
Aj 26 rokov po novembrových udalostiach hovoríme o „nežnej revolúcii“,
budujeme novú spoločnosť. No keď sa
nezmenia srdcia ľudí, ale zmenia sa len
dirigenti tam hore, hudba bude vždy rovnaká. Moje vzťahy v rodine, so susedmi, v
škole, na pracovisku predsa nemôže vyriešiť prezident, premiér, starosta, farár.
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O deťoch a pre deti
To musím chcieť a aj urobiť ja sám. Revolúcia je buď mravná, alebo nie je žiadnou
revolúciou. Je len výmenou ľudí. Ak chceme ozajstnú reformu, musíme najskôr reformovať svoje srdce. Prorok Joel adresoval ľudu Božiu výzvu: „Srdcia si roztrhnite,
nie šaty!“ (Joel 2,13). Čo si vlastne roztrhol
svätý Martin? Šaty? Nie. Srdce si roztrhol.

Preto dokázal zoskočiť z koňa a rozdeliť
svoj plášť. Toto máme robiť aj my - roztrhnúť, teda otvoriť svoje srdce pre Boha, pre
ľudí. Potom nič nebude ťažké.
8. decembra vstupuje celá Cirkev do
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Prežívajme ho, okrem iného, prakticky aj v

Rozlúčka s predškolákmi
Deň 30. jún 2015 sa v našej Materskej škole v Jablonove celý niesol v znamení osláv. Náhodní okoloidúci si už v predpoludňajších hodinách mohli
všimnúť, že na školskom dvore materskej školy sa niečo deje.

duchu slov, ktoré povedal Ježiš sv. sestre
Faustíne: „Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku
mne. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po
prvé – skutkom, po druhé – slovom, po
tretie – modlitbou.“
Mgr. Ján Marťák, farár

SLOVENČINA,
NA SLOVÍČKO
PRAVOPIS:
TEN večer
 Rozprávali sme sa o dnešnom večery. (L. sg.)
 V neďalekej reštaurácii sme jedli
dva večery. (N. pl.)
TÁ večera
 Rozprávali sme sa o dnešnej
večeri. (L.sg.)
 V neďalekej reštaurácii sme zjedli
dve večere. (N.pl.)

A veru dialo sa. Rozlúčka s predškolákmi. Hudba, tanec, spev spojené s piknikom, bolo náplňou prvej časti rozlúčky
s našimi predškolákmi. V popoludňajších
hodinách nás navštívili aj rodičia budúcich školákov, ktorí sa v mene svojom, ale
aj detí, úctivo poďakovali pani učitelkám
za ich obetavú a činorodú prácu.
,,Dovidenia milá škôlka, my
už nie sme malí. Preč sú chvíle, keď sme všetci poobede
spali. Nesmiete sa na nás
hnevať, nás už čaká škola. Utekajme, veď nás leto
volá. Počúvajte tichučký hlas, dnes tu chceme
zastaviť čas. Všetci spolu a každý sám - ďakujeme všetkým vám!“ Takouto pesničkou sa rozlúčili
budúci školáci so svojimi p.
uč. a mladšími kamarátmi.

Deti si ako spomienku na materskú
školu odniesli pekné darčeky v podobe
školských potrieb a kytičky kvetov. Tiež
aj Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
V školskom roku 2014/2015 bolo päť
predškolákov – Martinko Vasičkanin,
Adrianka Chlebová, Lívka Šariská, Jakubko Mnich, Peťka Baráthová. Občania
našej obce mali možnosť týchto predškolákov vidieť aj na table, ktoré bolo umiestnené v potravinách p. Ľ. Niča.
Lúčenie býva smutné. Hlavne, keď nasledujúce slová sú pravdou: „Keď je ťažké
lúčiť sa, znamená to, že všetko, čo sme
prežili, bolo krásne.“ U nás v MŠ to tak aj
bolo. Dôkazom toho bola pri rozlúčke aj
nejedna slza v oku dospelého či detí. Veď
denne sme pretvárali všedné dni
na nevšedné, plné zážitkov,
ktoré nám v podobe spomienok zostanú navždy.
Deťom želáme, aby
ich nová životná etapa bola sprevádzaná nikdy nekončiacimi sa úspechmi a aby
sa popri nových povinnostiach nezabúdali smiať a hrať, aby
boli spravodliví, slušní a
pracovití.
Agnesa Mišagová

SPRÁVNE SKLOŇOVANIE:
(podst. mená zakonč. na -r,-l)
materiál – na materiáli, 2 materiály
(j.č vzor stroj, mn.č. vzor dub)
tunel – v tuneli, 3 tunely
(j.č vz. stroj, mn.č. vzor dub)
podiel – o podiele, 3 podiely
(vzor dub)
kábel – na kábli, 4 káble (vz. stroj)
kotol – na kotle, 4 kotly (vzor dub)
pedál – na pedáli, 3 pedále
(vzor stroj)
cukor – na cukre, 2 cukry
(vzor dub)
traktor – o traktore, 3 traktory
(vzor dub)

SLOVNÍK SPISOVNEJ
SLOVENČINY:
Mama mi urobila vrkoč / cop.
Mám bielu blombu / plombu na
prednom zube.
Záleží to na vás / od vás.
Zamestnanci pracujú nad čas / cez
čas.
napadlo mi / napadlo ma
(Napadlo mi niečo zaujímavé.
Napadlo ma, ohrozilo auto, človek.)
Mgr. Eliška Kožušková
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KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

O deťoch a pre deti

Ocenení žiaci
Žiaci ZŠ s MŠ z Jablonova ocenení v šk. roku 2014/2015
starostom obce:
Adriana Fábianová – žiačka
1. roč., odmenená za výborný
prospech, vzornú dochádzku a
reprezentáciu školy, aktívnu účasť
v zbere druhotných surovín,
Radoslav Antal – žiak 4. roč.,
odmenený za výborný prospech,
vzornú
dochádzku,
aktívne
zapájanie sa do školských aktivít a

reprezentáciu školy,
Sarah Ráchel Benčová – žiačka
3. roč., odmenená za výborný
prospech, reprezentáciu školy,
aktívne zapájanie sa do školských
súťaží a tvorivých aktivít školy.
Mgr. Eva Dzurillová

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

Varím, skúsiš, upečieme

Vianočné
lepené
perníky
CESTO:
1. deň:
½ kg kryštálového cukru,
¼ l vody necháme zovrieť,
pridáme ½ čajovej lyžičky
sódy bikarbóny a povaríme
ešte 5-8 minút. Sirup dáme na
chladné miesto do druhého
dňa.
2. deň:
1,1 kg hladkej múky T650
5 dkg masla (palmarín)
2 vajcia
2 lyžice medu (200g)
5 dkg džemu
1 perníkové korenie
1 salajka (jelenia soľ)
1 prášok do perníka
(3 lyžice mlieka – nemusia byť)
Všetky ingrediencie spolu zmiešame so sirupom z 1. dňa.
Vypracujeme cesto a necháme ho v mikroténovom vrecku v
chladničke do ďalšieho dňa.
3. deň:
Cesto rozvaľkáme, vykrajujeme a dáme piecť aj s odkrojkami
(potrebné do plnky).
PLNKA:
Upečené odkrojky z perníkov pomelieme a zaparíme vriacou
vodou. Pridáme kyslejší džem a pomleté orechy podľa
potreby (nemusia byť). Perníky lepíme hneď a ešte v ten istý
deň ich namáčame celé v čokoláde (inak by vyschli). Perníky
sú chutnejšie a mäkšie každým dňom.
Prajem Vám príjemné voňavé a požehnané Vianoce...
Recept MUDr. Michaely Mišagovej
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Ako si vyrobiť
vianočnú dekoráciu
na okno?
Budete potrebovať:
1) tavnú pištoľ s plniacimi tyčinkami
2) papier na pečenie
3) ceruzku

Postup:
Tavnú pištoľ je možné zohnať v hobby potrebách,
papiernictve alebo u manžela/ tatka v dielničke. Na
papier určený na pečenie si ceruzou predkreslite
snehové vločky v ľubovoľnom tvare, ľubovoľnej
veľkosti. Fantázii sa medze nekladú. Deťom určite
radi zaasistujú rodičia, keďže tavnú pištoľ treba
zapojiť do elektrickej siete. Ňou potom prechádzame
po predkreslených vločkách. Po vychladnutí ich
odlepte od papiera a nalepte na čisté okno zvnútra.
Bude Vám na to stačiť jedna „bodka“ tavnej hmoty
uprostred vločky. Túto dekoráciu hravo zvládnu
aj deti za pomoci dospelej osoby.
Mgr. Dominika Bileková

JRD divadlo

JRD deti

JRD hry

JRD futbal

Deň Úcty k starším

Deň Úcty k starším

Deň Úcty k starším

Deň Úcty k starším

Katarínske popoludnie

Katarínske popoludnie

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

Zábava
Krížovka

Slovíčko
na koniec ...
Od posledného vydania občasníka ubehlo už šesť mesiacov. Sme
radi, že sa nám v tejto novej zostave
podarilo vydať ďalšie, v poradí druhé
zaujímavé čítanie. V mene celého
obecného úradu, vrátane poslancov,
sa chceme poďakovať za priazeň aj
nepriazeň, ktorá nás posilnila v práci, za podporu a za celý uplynulý rok
2015 prežitý s Vami, naši občania, „v
našim Jablunove“. Na pôde samosprávy obce Jablonov prebehlo niekoľko zmien, ktoré boli nevyhnutné a
zároveň pribudli nové, kultúrne podujatia zamerané na deti a starších.
Pevne veríme, že sa nám tieto tradície podarí zachovať aj do budúcna
a dúfame, že aspoň väčšina z Vás
hodnotí tento rok pozitívne rovnako
ako my. Do budúcna sa tešíme na
ďalšie príspevky, prostredníctvom
ktorých zhodnotíte svoje úspechy a
všetkých čitateľov občasníka oboznámite s niečím, čo ešte nevedia.
Chceme sa poďakovať za príspevok p. farárovi Mgr. Jánovi Marťákovi a tešíme sa na ďalší. Zároveň
si ceníme spoluprácu so ZŠ a MŠ, s
kultúrno-folklórnymi zložkami a inými
organizáciami v predošlom vydaní
občasníka. Zároveň ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa podieľali a
zúčastnili na prípravách všetkých
podujatí organizovaných obcou počas celého roka. A to počnúc „Silvestrovského punču“, „Fašiangovej
zabíjačky“, „Stavania mája“, „Otvorenia detského ihriska“ „Jablonovských
rodinných dní“, „Dňa úcty k starším“,
„ Katarínskeho popoludnia“...
Všetkým
zainteresovaným
a SPONZOROM patrí rovnaké
ĎAKUJEME!				
Ponúkame priestor občanom,
ktorí si chcú uctiť pamiatku/výročie úmrtia svojich rodinných príslušníkov a uverejniť spomienku
v občasníku s krátkym textom a
fotografiou. Môžete tak urobiť už
v najbližšom vydaní – ZDARMA.
(Kontaktujte redakčnú radu prostredníctvom e-mailu: obecjablonov@slovanet.sk, uveďte heslo
„pamiatka do občasníka“)
Redakčná rada a kolektív OcÚ
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