Ročník IX.

Nepredajné

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

číslo 1/2017, júl

www.jablonov.sk

MILÍ JABLONOVČANIA,
dovoľte mi, aby som Vás privítal pri
čítaní ďalšieho čísla Jablonovského občasníka, ktorý vychádza v pomyselnom
polčase roka 2017. V poslednom vydaní som svoj príhovor končil pozvánkou
na Obecný ples, ktorý sa konal 11. februára 2017. Tento príhovor s radosťou
začínam spomienkou na druhý ročník
obecného plesu, ktorý sa konal v už
spomínanom termíne. Výborná hudobná produkcia, bohatá tombola, chutné
jedlo a v neposlednom rade skvelí „plesajúci“, to všetko prispelo k výnimočnej
atmosfére plesu. Príjemnou vsuvkou
do víru zábavy bolo vystúpenie žiakov
tanečného a hudobného odboru ZUŠ
Spišské Podhradie, ktorým týmto ďakujem za sprostredkovanie zaujímavého kultúrneho zážitku.
V druhej polovičke februára sme si
už tradične „vyfarbili“ fašiangy zabíjačkovými dobrotami a skvelým kultúrnym programom. Mrzí ma, že nebola
ochota zúčastniť sa budovania tradície
v podobe súťaže o „Zlatú jablonovskú
pankušku“. Neochota prihlásiť sa do
tejto jednoduchej súťaže nám nastavuje zrkadlo obrazu našej občianskej
spolupatričnosti.
Napriek tomu, že v zimnom období bolo počasie pomerne mrazivé,
prevádzka obecného vodovodu nezaznamenala ani v najväčších mrazoch
žiadne poruchy. Aby sme sa však veľmi
netešili, tak posledný februárový týždeň sa objavil výrazný úbytok vody vo
vodojeme, preto sme boli nútení pristúpiť k regulácii odberu pitnej vody. Napriek viacerým výzvam obyvateľom ku
kontrole domových prípojok a nepretržitému hľadaniu poruchy, sme túto

nevedeli lokalizovať dokonca ani za
pomoci techniky na to určenej. Bolo
malým zázrakom, že sme dokázali v
poruchovom stave vodovodu zabezpečiť svadobnú hostinu v kultúrnom
dome tak, aby svadobčania neboli obmedzovaní nedostatkom vody.
Poruchu, ktorá nebola na vodovodnej sieti, ale v šachte rodinného domu,
sa nakoniec s výraznou dávkou šťastia podarilo nájsť a odstrániť. Ďakujem
všetkým občanom za trpezlivosť a pochopenie v čase, keď boli poruchou
obmedzovaní v odbere pitnej vody.
Teší ma, že zrekonštruovaný interiér
kultúrneho domu je zaujímavou možnosťou pre organizovanie svadobných
hostín a rodinných osláv nielen pre domácich, ale aj pre záujemcov z blízkeho,
či širšieho okolia. V prvom polroku sa
tak konalo 6 svadieb a 5 osláv. Zvýšený
záujem o využívanie kultúrneho domu
prináša nutnosť plánovať pevný kultúrny kalendár obecných akcií, aby sme
nemali problém s termínom pre obec,
ako sa to stalo s usporiadaním podujatia pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa
tohto roku konalo netradične v stredu.
Naše mamky, babky a prababky potešil milý program školákov i predškolákov. Na záver vystúpil s programom
veselých skladieb súbor Akordeonik zo
ZUŠ Spišské Podhradie.
Určite ste si už všimli, že naša obec
má novú webovú stránku na www.jablonov.sk. Verím, že nová, prehľadnejšia,
krajšia aj obsahovo hodnotnejšia prezentácia obce prispeje k lepšej informovanosti a pozitívnemu obrazu obce.
Na záver želám všetkým obyvateľom
Jablonova, ale aj rodákom, príjemné

leto plné oddychu, radosti a skvelých
dovolenkových zážitkov. Oddýchnite
si, naberte síl, stretnite sa s rodinou, s
priateľmi. Vypnite na chvíľu mobily a virtuálnu realitu nahraďte vytvorením reálnej sociálnej siete so všetkými, ktorých
máte radi. Príležitosťou na podobné
stretnutie bude aj tretí ročník Jablonovských rodinných dní v dňoch 25. a 27.
augusta 2017, na ktorý Vás týmto srdečne pozývam.
Štefan Blaško
starosta obce
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Čo je nové z pohľadu OcÚ

Webová stránka obce v novom šate
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.9.2016, uznesením č.
78/2016 súhlasilo s výrobou a prevádzkovaním novej webstránky obce Jablonov
z dôvodu, že pôvodná stránka nespĺňala
štandardy v zmysle zákonov.
Nová webstránka obce je realizovaná
v zmysle zákonov SR a Výnosu MF SR
č. 55/2014 Z.z. s novelami. Web obce by
mal byť taký, aby sa dodržala aj bezbariérovosť webového sídla v zmysle zákona.
Naša nová webstránka je jednoduchá,
prehľadná a poskytuje rýchly zdroj informácií, je dostupná aj pre slabozrakých a
nevidiacich a zobrazuje sa optimálne na
každom zariadení, či v mobile, počítači
alebo aj na tablete. Pomocnou funkciou
pre seniorov alebo zrakovo znevýhodnených občanov je aj Hlasová služba alebo možnosť zväčšenia písma na stránke.
Zabezpečuje aj nepočujúcim a užívateľom, ktorí nedokážu používať myš ani klávesnicu, aby si mohli prečítať obsah pomocou čítacieho zariadenia tzv. čítačkou.
Naše webové sídlo je doplnené aj
službami pre modernú komunikáciu na
sociálne siete a možnosťou využiť pre

informovanosť aj mobilnú aplikáciu. Spôsob inštalácie aplikácie je podrobne popísaný na našej stránke (viď. Mobilná aplikácia).
Naša webstránka obsahuje:
Informácie o obecnom úrade
 kontakty, úradné hodiny, čo a ako vybaviť, tlačivá na stiahnutie, platné všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty
obce, podané projekty, zoznam dlžníkov
a ostatné dôležité informácie,
 elektronická úradná tabuľa obsahuje
dôležité úradne záznamy vrátane verejných vyhlášok a verejného obstarávania
a v sekcii oznamy sú zverejňované ostatné informácie pre občanov,
 zverejňovanie zmlúv, objednávok a
faktúr v zmysle novely 546 zákona č.
211/2000,
odkaz na starú webstránku obce Jablonov
Informácie o obecnej samospráve
 informácie o starostovi obce, o zástupcovi starostu, o hlavnej kontrolórke,
o poslancoch obecného zastupiteľstva a
komisiách,
 zasadnutia obecného zastupiteľstva
obsahujú informácie o každom jednom

Prenájom priestorov
kultúrneho domu
a kuchyne v obci Jablonov
Obec Jablonov ponúka občanom a širokej verejnosti prenájom novo zrekonštruovaných priestorov sály kultúrneho domu
(KD), kuchyne a zasadačky, kde je možné usporiadať rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, svadby, zábavy, plesy, rodinné
oslavy, posedenia, predajné akcie, kar a iné.
Dňa 24.4.2017 obecné zastupiteľstvo schválilo novú smernicu
č. 1/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku s účinnosťou od 1.5.2017.
V roku 2016 a začiatkom roka 2017 sa inventár kuchyne doplnil o: kotlík na guláš 60l, termo nádoby na nápoje 20l a 40l, šafingy na švédske stolovanie, chladnička na zákusky FORCAR,
chladnička na zákusky LIEBHERR, rýchlovarné kanvice, šálky
na kávu a podšálky, poháre na víno, štamperlíky, plastové tácky
na zákusky. Pracovné stoly v kuchyni boli vybavené novou nerezovou pracovnou doskou.
Pred uskutočnením akcie prenajímateľ podpíše povolenie na
prenájom priestorov, kde sú vopred dohodnuté podmienky prenájmu (poplatok, termín odovzdania priestorov, zodpovednosť
za vzniknuté škody, atď.).
Informácie o obsadenosti priestorov KD, kuchyne a zasadačky na rok 2017 a 2018 sú zverejnené na stránke obce Jablonov v
sekcii Obecný úrad/Kultúrny dom/Obsadenosť priestorov.
Bližšie informácie o prenájme priestorov a objednávky prijímame v kancelárii obecného úradu alebo na telefónnom čísle
053/4541363.
Katarína Fabianová

zasadnutí – pozvánka, návrh programu,
zápisnica a uznesenia zo zasadnutia.
Všeobecné informácie o obci, kultúre v obci, DHZ Jablonov, športe, školstve, službách v obci a iné...
 Fotogaléria - obec a obecné akcie
Proces tvorby novej webstránky obce
trval niekoľko mesiacov, kým firma Weby
Group, s. r. o. zrealizovala finálnu verziu
stránky, čo sa týka hlavne grafickej, softvérovej a funkčnej časti. Náš osobný poradca RNDr. Beáta Kráľová nám vo februári osobne vysvetľovala princíp napĺňania
obsahovej časti a pracovníčka OcÚ popri svojej práci našu webovú stránku dopĺňala.
Ďakujeme občanom za ich trpezlivosť, kým naša nová stránka obce
uzrela svetlo sveta.
Obecný úrad

pre občanov s trZhrnutie smernice Cena
valým pobytom v obci

Cena pre občanov s
trvalým pobytom mimo
obce

Kar
Drobné rodinné
oslavy a spoločenské udalosti

17,00 €
20,00 € za KD + 10,00 € vo vykurovacom období
12,00 € za zasadačku + 8,00 € vo vykurovacom období
€ za KD + 10,00 € vo vykurovacom období
Reklamno-predaj- 20,00
12,00
€
za zasadačku + 8,00 € vo vykurovacom obné akcie
dobí
Poplatok za
usporiadanie dis- 100,00 € + 20,00 €
200,00 € + 20,00 €
kotéky, tanečnej vo vykurovacom období
vo vykurovacom období
zábavy ...
100,00 € / víkend (so-ne) 170,00 € / víkend (so-ne)
+ 20,00 € / každý deň
+ 20,00 € / každý deň
Poplatok za uspo- navyše (pon-pia)
navyše (pon-pia)
riadanie svadby
+ 17,00 € vo vykurovacom + 17,00 € vo vykurovacom
období - jednorázový
období - jednorázový
poplatok
poplatok
Poplatok za užíva- 10,00 € / deň
15,00 € / deň
nie kuchyne (napr. + 30,00 € spotreba enegie + 30,00 € spotreba enegie
pečenie)
- jednorázový poplatok
- jednorázový poplatok
Poplatok za mate- 0,04 € / ks
0,08 € / ks
riál kuchyne
Poplatok za požičiavanie iného zariadenia KD
· stoly
2,00 € /ks /deň
· stoličky
1,00 € /ks /deň
nezapožičiavajú sa
· pivné sety
5,00 € /ks /deň
Pri každom druhu akcie sa platí za rozbitie a znehodnotenie materiálu
kuchyne a príslušenstva KD vo výške ich nákupnej hodnoty.
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Obecná štatistika

Obecná štatistika 2016

Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 bol 996 obyvateľov, z toho 475 mužov a 521 žien. V roku 2016 sa do obce
prisťahovalo 10 obyvateľov a 11 obyvateľov sa z obce odsťahovalo.
Vekové zloženie
obyvateľstva k 31.12.2016:
0 – 18 rokov
261 obyv.
19 – 60 rokov
570 obyv.
nad 61 rokov
165 obyv.

Manželstvo uzavreli:
Bartková Mária a Ondrejčák Erik
Polhošová Zuzana a Karsa Roman
Pechová Ivana a Šarišský Rastislav
Bileková Mária, Ing. a Burik Anton, Ing.
Paľonderová Katarína a Majerník Tomáš, Mgr.
Rožková Lucia a Bašista Peter
Bileková Anna, Mgr. a Sroka Michal
Pechová Helena a Horváth Miroslav
Šarišská Silvia, Ing. a Turek Juraj, Bc.
Muchová Mária, Mgr. a Shejbal Michal

Narodili sa:
Holováč Richard		
Džugan Marcus 		
Pechová Sandra		
Fabianová Natália		
Rovňák Matej		
Šarišský Erik		
Demočková Diana		
Ščuková Viktória		
Holubová Irma
Gažová Simona

Opustili nás:
Bilek Pavol, 87 rokov
Boženko Milan, 69 rokov
Maťuga Rudolf, 77 rokov
Stanková Anna, 51 rokov
Filipová Mária, 49 rokov

Katarína Fabianová
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Jubilanti

Milí naši jubilanti roku 2017
Viem, že sa vďačnosti
sotva dosť nájde,
za roky radosti
vo chvíli každej,
za šťastie dopriate,
za roky lásky,
za ruky zodraté,
za všetky vrásky,
aj tak však prijmite dnes
kyticu vďaky,
zdravia i šťastia les
a lásky vlaky.

Blahoželáme najstarším občanom našej obce
k veku dosiahnutému v r. 2017:
Ľachová Mária - 94 rokov
Milučká Mária - 90 rokov
Mišagová Anna - 90 rokov
Ondrejčáková Mária - 90 rokov
Muchová Helena - 88 rokov
Mišagová Anna - 88 rokov
Ničová Mária - 88 rokov
Vudarčík Emil - 87 rokov

.... Obecný úrad Jablonov a občania obce
Gratulácie patria aj občanom, JUBILANTOM, v roku 2017

60-roční:

65-roční:

70-roční:

75-roční:

80-roční:

Pišta Gejza
Bendiková Gizela
Kandráč Václav
Molčanová Darina
Ondriš Ondrej
Orlovský Pavol
Pištová Margita
Eliašová Marta
Ing. Mucha Ján

Košalová Darina
Kráslová Pavlína
Grobarčíková Anna
Gonda Anton
Ovčarik Imrich
Lazor Peter
Eliaš Vladimír
Pitková Mária
Chlebový Ján

Jurečková Anna
Sokolská Agnesa
Maček Ján
Boženková Anna
Chlebový Imrich
Kačí František
Pivovarničková Margita
Šimková Oľga

Fabianová Mária
Sokolský Imrich
Molčanová Mária
Glevická Anna

Bileková Juliana
Blaško Štefan
Fabian Pavol
Orlovská Margita
Vudarčíková Anna
Bileková Alžbeta
Molčanová Agnesa
Chlebový Vendelín
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Dňa 16.12.2016:
 Na predošlom decembrovom zasadnutí poslanci navrhli zapracovať do projektu
rekonštrukcie MŠ menšie stavebné úpravy,
preto bol na OZ pozvaný Ing. Kollár, zhotoviteľ projektovej štúdie. Poslanci a starosta
spoločne s p. riaditeľkou Mgr. Múdrou a p.
Mišagovou, zástupkyňou pre MŠ, adresovali svoje návrhy zmien priamo projektantovi. Išlo o priestorové usporiadanie sociál-
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nych zariadení, umiestnenie miestnosti pre
sezónne hračky, kancelárie pre zástupkyňu
MŠ a ďalšie. Nehlasovalo sa.
 Poslanci sa jednohlasne uzniesli na
vydaní VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území
obce Jablonov. Podľa výkazu V 40-01 a po
pripomienkovaní sa zvýšil počet potenciálnych stravníkov zo 45 na 55, upravený aj
celkový rozpočet ŠJ na 28.545€.

 OZ opäť jednohlasne vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k
návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019.
 Hlavná kontrolórka obce predniesla
svoje stanovisko k prijatiu krátkodobého
úveru, ktorý je potrebný k prefinancovaniu
NFP na rekonštrukciu a obnovu lesných a
poľných ciest v projekte „Realizácia programu spoločných opatrení v obci Jablonov“, v
požadovanej výške 815.000,00 €, so splatnosťou do 12 mesiacov od podpisu úvero-
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Čo je nové z pohľadu OZ
vej zmluvy s možnosťou predlženia. Zabezpečenie úveru: blankozmenkou obce. OZ
jednohlasne vzalo na vedomie Stanovisko
HK obce Jablonov k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania
– úveru z UniCredit Bank Czech Republik
and Slovakia, a. s. a taktiež schválilo prijatie
tohto úveru podľa horeuvedených podmienok.
 Následne poslanci schválili do návrhu
rozpočtu na rok 2017 zapracovanie úpravy
rozpočtu pre ŠJ a SCŠPP, prijatie a čerpanie
dotácie z PPA, prijatie a splátku úveru, a vzali
na vedomie rozpočet na roky 2018 a 2019.
 Hlavná kontrolórka vykonala kontrolu poskytnutia a zúčtovania dotácie z rozpočtu obce Jablonov v 3/2014- 3/2015, v
oboch prípadoch na základe žiadosti doručenej od OV DPO Levoča. Dotácia bola
v rozpore s VZN č. 2/2010, kedy nebola
poskytnutá právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, nemala sídlo ani trvalý pobyt v obci a so žiadateľom nebola uzavretá
zmluva o účele použitia dotácie. Poslanci
správu o výsledku kontroly a návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov
vzali na vedomie.
 V ďalšom bode rokovania o plate starostu sa nehlasovalo. Rokovanie sa odložilo
na návrh poslanca na ďalšie zasadnutie,
kedy budú prítomní všetci poslanci. Podľa
zákona č. 253/1994 Z.z. od 1.1.2016 už nie
je povinnosťou OZ raz ročne prehodnotiť
plat starostu.
 Starosta obce prečítal návrh na odpis
nezaradeného majetku. Jedná sa o majetok z rokov 2009 a 2010. OZ jednohlasne
schválilo odpis nezaradeného majetku v
obstarávacej cene 4.568,00 €.
1. Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt „Združený objekt Ocú a KD“. S firmou
Corona Trade s. r. o. bola spísaná Zmluva o dielo č. 01010402/2009 a na základe
vystavenej faktúry č. 381109002 vo výške
1.580,00 € bola uvedenej firme uhradená ½
fakturovanej sumy vo výške 790,00 €. Nakoľko predmet zmluvy nebol uskutočnený a
uvedená firma nereagovala na písomné výzvy o vrátenie sumy vo výške 790,00 €, na
základe odporúčania audítora a z dôvodu
výmazu firmy z obchodného registra, bol
uznesením č. 155/2015 zo dňa 15.12.2015
odpísaný záväzok z účtovnej evidencie vo
výške 790,00 €.
2. Sprostredkovateľská zmluva na uzavretie zmluvy o dielo pre vyhotovenie projektovej dokumentácie „Chodníky a rigoly
v obci“ Dňa 5. 2. 2010 bola uzatvorená
Sprostredkovateľská zmluva s firmou Envirotrend s. r. o., Košice. Predmetom tejto
zmluvy bolo sprostredkovanie uzavretia
zmluvy o dielo na vyhotovenie projekto-

vej dokumentácie – obecné komunikácie,
chodníky a rigoly v obci Jablonov vo výške 2.988,00 €. Do dnešného dňa predmet
zmluvy nebol uskutočnený a na telefonické
výzvy konateľ sprostredkovateľskej firmy
prestal reagovať.
 V rôznom sa nehlasovalo. Starosta
informoval poslancov, že majiteľ budovy
súp. č. 159 má záujem uvedený rodinný
dom odpredať. Jedná sa o budovy bývalej pošty, ktorá sa nachádza v strede obce.
Obec by tým získala skladovacie priestory
a obytné miestnosti by bolo možné zrekonštruovať z NFP od EÚ. Ďalej starosta obce
informoval prítomných s prípravou obecného plesu 11. 2. 2017, pričom sa dohodli na
vstupnom 20,00 €/osoba.
Rokovanie bolo začaté o 19:00 hod.,
ukončené o 22:40 hod.
Dňa 24.2.2017:
 Starosta prečítal poslancom žiadosť
od Mgr. Anny Jurečkovej, v ktorej žiada o
odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce
Jablonov parc. č. 3732/5 o výmere 137 m²
za symbolickú cenu 1€, čo odôvodňuje
tým, že tento pozemok už bol odkúpený v
roku 1954 Pavlom Tondrom. Nakoľko na
doklade, ktorý má preukazovať odkúpenie
pozemku, nie je uvedená parcela a výmera
je tiež uvedená iná (196m²), poslanci OZ sa
zhodli na tom, že je potrebné doložiť geometrický plán od daného pozemku. Vzali
žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti na vedomie a odporúčali konzultovať ju s právnikom do najbližšieho zasadnutia OZ.
 V ďalšej žiadosti žiada Mgr. Anna
Jurečková o vyjadrenie, že obec nemá
žiadne výhrady k vzniku vlastníckeho práva
vydržaním. Poslanci OZ navrhujú odpovedať p. Anne Jurečkovej v zmysle § 63
ods. 1a) 2. aktuálneho znenia zákona č.
323/1992 v znení: „vznikom vlastníckeho
práva nie sú dotknuté oprávnené záujmy
obce“. Aj túto žiadosť o vyjadrenie obce
vzali poslanci na vedomie.
 Poslanci v ďalšom bode jednohlasne
schválili plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2017 s doplnením bodu č. 4 Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ
od 9/2016. Zároveň vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom
OZ aj správu o výsledku kontroly (z NPKČ
na 1.polrok 2017): Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a s tým súvisiace nariadenia príp.
vnútorné predpisy obce „Všeobecne záväzne nariadenie obce o organizácii miestneho
referenda“. Poslanci OZ vzali na vedomie
skutočnosť, že obec musí ustanoviť nariade-

ním podrobnosti o organizovaní miestneho
referenda podľa §11a ods.9 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
 OZ schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov predaj pozemku Ing. Marcelovi
Ondrušovi a manželke Zite Ondrušovej, v
podiele 1/1 podľa doloženého geometrického plánu č. 33981302-3/2017 vyhotoveného Jánom Buríkom, a to: novovytvorený pozemok, parc. č. 491/2 - záhrada v
kat. území obce Jablonov o výmere 19 m²
za kúpnu cenu 3,50 €/m² oddelený od pozemku parc. č. 3708/5 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 63 m² v kat. území
obce Jablonov, ktorý je zapísaný na LV č.
971, podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zdôvodnenie prípadu
hodného osobitného zreteľa: a/ Uvedený
pozemok užíva kupujúci (aj jeho predchodcovia) niekoľko desaťročí, čo je doložené
vyhlásením od 3 vlastníkov susedných
nehnuteľností, b/ Prevodom majetku obce
sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného
majetku – zosúladenie vlastníctva pozemkov a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery
pozemkov.
 V rôznom starosta obce informoval
poslancov, že všetci vlastníci domu súp.
č. 159 (bývalej pošty) a priľahlého pozemku súhlasia s celkovou kúpnou cenou
20.000€. Za rodinný dom súp. č. 159, parc.
č. 195, o výmere 715 m² - zastavané plochy
a nádvoria, a záhradu parc. č. 196, o výmere 711 m². OZ jednohlasne schválilo kúpu
nehnuteľnosti v kat. území obce Jablonov
a to použitím fin. prostriedkov z rezervného
fondu obce.
 Poslanci boli informovaní o vyúčtovaní plesu.
 Ďalej jednohlasne schválili vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu MŠ podľa ponuky Ing. Kollára 4800€ s
tým, aby bol projekt hotový do vyhlásenia
výzvy v mesiacoch máj, jún 2017.
 Prítomní boli informovaní o prijatí
funkcie kronikára obce pani Mgr. Dášou
Kovaľanovou a o príprave vnútorného
predpisu kronikára obce Jablonov do najbližšieho zasadnutia OZ.
Rokovanie bolo začaté o 19:00 hod.,
ukončené o 21:30 hod.
Dňa 21.4.2017:
 Z dôvodu nedostatočného počtu
prítomných poslancov, OZ nebolo uznášaniaschopné, bol stanovený nový termín
zasadnutia OZ.
Dňa 24.4.2017:
 Starosta obce predniesol žiadosť od
p. riaditeľky ZŠ s MŠ v Jablonove o spo-
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Čo je nové z pohľadu OZ
lufinancovanie projektu „V základnej škole
úspešnejší“ vo výške 5 % z celkovej sumy
nenávratného finančného príspevku a to
cca 4.400,00€. Dĺžka trvania projektu je až
36 mesiacov. OZ väčšinou hlasov schválilo
finančnú spoluúčasť zriaďovateľa školy na
projekte.
 Mgr. Anna Jurečková opätovne predniesla svoju žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v KÚ Jablonov. Jedná sa o pozemok
par. č. 3732/5, registra „E“, o výmere 137
m², zapísaný na LV č. 971. Taktiež predložila úradnú poistenku – doklad o zaplatení
poplatku za odkúpenie pozemku zo dňa z
r. 1954 a geometrický plán zhotovený p. Ľ.
Muránskym, na ktorom je parcela č. 3732/5
dokreslená na výmeru 193 m². Poslanci OZ
konštatovali, že na úradnej poistenke nie
je uvedené par. č. pozemku, ktorý je predmetom kúpy v r. 1954, výmera pozemku
na úradnej poistenke (196 m²) nesúhlasí s
geom. plánom (193 m²) a s predloženou žiadosťou o kúpu pozemku (137 m²). Zároveň
parcela č. 3732/5, registra „E“, na geom.
pláne, zasahuje do parcely č. 1010 registra
„C“, zapísanej na LV ako vodné plochy, na
ktorú sa vzťahuje zákaz vlastníka nakladať

s uvedeným pozemkom. OZ odporúča starostovi obce vyzvať zhotoviteľa geometrického plánu č. 10/2017, zo dňa 14. 3. 2017,
aby na mieste zdôvodnil zakreslenie parcely č. 3732/5 za účasti stavebnej komisie pri
OZ v Jablonove.
 Hlavná kontrolórka obce prečítala
Správu z vykonanej kontroly, ktorej cieľom
bola kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s fin. prostriedkami
v podmienkach obecnej samosprávy – pokladňa a s tým súvisiace účtovné denníky
za rok 2016. V ojedinelých prípadoch bolo
potrebné doplniť účtovné prípady doplňujúcimi účtovnými dokladmi, čo poslanci vzali
na vedomie.
 V ďalšom bode rokovania poslanci
jednohlasne schválili pracovný poriadok so
zmenou úradných hodín s účinnosťou od
1.5.2017.
 OZ jednohlasne schválilo vnútorný
predpis – Štatút obecnej kroniky obce Jablonov, s účinnosťou od 1. 7. 2017, za kronikára obce Jablonov p. Mgr. Dášu Kovaľanovú a paušálnu odmenu pre kronikára vo
výške 240,00 €/ročne.
 Prítomní poslanci schválili Smernicu
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Povzbudivé slová pána farára

Žiarlivosť a závisť
Všetci sme na ceste. To
znamená, že svojím životom
kráčame a postupne zažívame radosti i problémy.
Obraz cesty je aj obrazom
duchovného kráčania. Začali sme cestu učeníctva.
A v evanjeliu (Mk 9, 38 – 40)
máme upozornenie na jednu vec, ktorej
máme venovať na svojej ceste duchovným
rastom pozornosť. Ide o vec, ktorej sa neuchránil ani apoštol Ján – neresť žiarlivosti a závisti, ktorá dokáže šarapatiť medzi
nami a v nás poriadne silne.
Istý človek, ktorý celý svoj život bojoval
s neresťou žiarlivosti a závisti, rozpráva túto
udalosť: „Po smrti mojich rodičov som ako
ich jediný syn zdedil pekný majetok. Avšak
nie každý mi to doprial. Mal som dvoch dlhoročných priateľov a práve na nich som
mohol vidieť zhubnú moc žiarlivosti. Na
sebe samom som si to nikdy tak predtým
nevšimol. Prvý priateľ sa nezmenil voči
mne. Bol to človek, ktorého som si vždy
vážil. Keď mi zomreli rodičia, vedel, že prechádzam vo svojom živote ťažkým obdobím. Predsa len mal som svojich rodičov
rád. Tento človek sa ukázal ako veľmi ľud-
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č. 1/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku s účinnosťou od 1. 5. 2017. V nej stanovili konkrétnu výšku za požičanie, prenájom
obecného majetku.
 V rôznom starosta poslancov informoval o tom, že majiteľ domu súp. číslo 159
a priľahlého pozemku odstúpil od pripravovanej kúpno-predajnej zmluvy a uvedenú
nehnuteľnosť predal inej osobe. Uznesenia
č. 12/2017 a 13/2017 zo dňa 24.2.2014, týkajúce sa kúpy, boli jednohlasne zrušené.
 Mimo hlasovania starosta informoval poslancov, že sa pripravuje výzva na
vysporiadanie pozemkov pod rómskymi
osadami. Ďalej, že momentálne je výzva
na multifunkčné ihrisko, ale nakoľko obec
nedisponuje vhodným pozemkom, nemôže
sa do výzvy zapojiť. Nakoniec oboznámil
prítomných o opätovnom podaní žiadosti
na Okresný úrad, odbor školstva o obnovu
havarijného stavu strechy a výmenu podlahy v budove základnej školy.
Rokovanie bolo začaté o 19:00 hod.,
ukončené o 23:00 hod.
Mgr. Dominika Bileková

ský, snažil sa ma podržať
a byť so mnou počas
času môjho vyrovnávania sa so situáciou. Veľmi som si to cenil.
No môj druhý priateľ, sotva sa dozvedel,
že mi zomreli rodičia a že som dedil, úplne zmenil svoje správanie voči mne. Vždy
som vedel, že je žiarlivý a závistlivý, avšak
nebol by som si myslel, že až takto. Dosť
často robil sarkastické narážky na to, ako
on potrebuje dávať pozor na každý jeden
halier, nie ako ja. Náš vzťah bol predtým
srdečný a priateľský, no od tohto času sa
stával čím ďalej, tým chladnejší a napätejší. To najhlavnejšie, čo som si všimol, bolo
to, ako strašne tento človek vnútorne trpel
kvôli svojej žiarlivosti.“
Niektorí autori kníh duchovného života
hovoria, že neresť žiarlivosti je najnešťastnejšou zo všetkých nerestí, pretože z iných
má človek šancu vekom pomaly vyrásť,
lebo život mu ukáže nové dimenzie, avšak
táto sa vekom len zhoršuje. Problémom
je to, že pri iných nerestiach ego človeka
útočí na niečo mimo neho. V tomto prípade však ego človeka útočí na seba samé a
rozleptáva človeka samého.
Je možné, že človek žiarlivosťou a závisťou ničí aj iných. No aj keď znemožníme
iných, my sa tým, ako pri iných nerestiach,
neuspokojíme. Problém je totiž celkom

jednoznačne v nás samých. Naša žiarlivosť
vedie k takým sebaničiacim pocitom ako
hnev, posadnutosť, sebaľútosť a dokonca
človek akoby nebol niekedy schopný normálne premýšľať.
Neresť žiarlivosti je odrazom našej vnútornej nezrelosti, pýchy a predovšetkým
neistoty. Človek, ktorý trpí na žiarlivosť a
na závisť, nemá predovšetkým vypestovaný cit sebahodnoty. Nie je si vedomý
toho, že v sebe niečo má. Taký človek nie
je nikdy sústredený na Boha, od ktorého
aj on, podobne ako aj ten, na koho je jeho
žiarlivosť zameraná, dostal dary, aby ich
rozvíjal. Žiarlivý človek si je až neuveriteľne
neistý samým sebou a žije ustavične v stave ohrozenia. A tento stav rieši tým, že ničí
hradby, majetok, istotu, pokoj a spokojnosť
iných. Žiarlivý človek nežije v stave obrany,
ale v stave ustavičného útoku.
Čo môže byť liekom či prevenciou? Pripraviť si zrkadlo, ktorým budeme schopní
vidieť, ako vyzeráme, ako strašne úbohí,
deštruktívni a sebadeštruktívni sme. A
ďalej treba prosiť o vnútorný pokoj a spokojnosť s tým, čo sme dostali a čo máme.
Zdravá konkurencia je v poriadku, pretože
takáto konkurencia neničí iného, ale prispieva k vlastnému rastu.
Mgr. Ján Marťák, farár
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O deťoch a pre deti

Otec, mama...
Mama – aké jednoduché, ale zároveň najľubozvučnejšie slovo. Žena, ktorá
sprevádza dieťa životom od jeho počatia.
Bytosť, ktorá je trpezlivá, chápavá, milá a
obetavá. Ale predsa sa nedá povedať, že
týmto krásnym slovom môže byť označená každá žena. Veď koľko je takých, ktoré
majú deti a nevedia, alebo nechcú im byť
matkou. A koľkým ženám zase nie je dopriane stať sa matkou, hoci ich srdce je
naplnené veľkou láskou a citom.Preto je na
mieste otázka. Čo vlastne robí ženu matkou? Je to len to, že daruje dieťaťu život? Aj
keď tento fakt je nádherný a neoceniteľný,
zamyslíme sa, či nestáva sa z každej ženy
matka až vtedy, keď dieťa rastie v jej duši,

dní v roku - Deň matiek. V druhú májovú
nedeľu patria všetky detské úsmevy plné
čistých citov, lásky a vďačnosti práve matkám.
Otec – slovo, ktoré vyjadruje lásku, cit
a zároveň rešpekt ale aj zodpovednosť.
Tretia júnová nedeľa patrí práve Vám, milí
otcovia. Dieťa potrebuje otca rovnako ako
matku. Žiť pekný život je veľká zodpovednosť. Naučiť ho však žiť aj dieťa je skutočné
umenie. Dieťa je ako púčik, ktorý rastie a
záleží len na nás dospelých, ako bude vyzerať v plnom kvete. Držte preto nad svojimi deťmi ochranné krídla, stojte pri nich v
dobrom aj v zlom. Nech Vaše láskavé oči,
ktorých jas a krása rozoženie aj najtemnejšie mračná, neochvejne sledujú každý ich
krok.
Ďakujem Vám milí rodičia v mene Va-

všetkým mamkám a starým mamkám a
18. 6.2017 v rámci zábavného popoludnia
na školskej záhrade našej materskej školy
zase starostlivým a láskavým otcom.
Pretože ani pri jednej oslave by nemala
chýbať kytica, v tieto dva slávnostné dni p.
učiteľky spolu s deťmi odovzdali pomyselné kytičky uvité z básní, piesní, tancov a
blahoželaní a samozrejme aj iné darčeky.
Jeden múdry básnik povedal: „ Život je
krásny, len treba vedieť žiť.“ Vy, ako starostlivé matky a zodpovední otcovia, dokážte, že je to naozaj pravda.
Agnesa Mišagová, MŠ Jablonov

Detské vyznanie

Holubica krásna, k oblakom sa vznáša.
„Počkaj, počkaj!“ volá dieťa.
„Pozdravuj mi matku i starú mať,
musím im za veľa ďakovať!“
Och! Odletela v diaľ.
Sklopí dieťa zrak.
Dušička zosmutnie, srdce však nie.
Pošepne dieťaťu do uška hneď:
„Neboj sa, neboj, rúčky ti pomôžu,
uviažeš kytičku prekrásnu voňavú.“

nie iba po jej boku. Aj keď dnešná doba je
uponáhľaná a akoby ukrajovala z materinskej lásky, dbajme na to, aby sme mali srdcia pre naše deti vždy otvorené. Zamyslíme
sa aj nad skutočnosťou, či matka je tou najlepšou matkou len vtedy, keď zabezpečí
dieťaťu všetky jeho hmotné požiadavky a
vo svojom srdci nemá preň cit, na svojich
perách nemá preň milý úsmev, vo svojom
živote nemá čas na pohladenie, na riešenie
detských problémov, čo je pre dieťa obrovským potenciálom do jeho budúcnosti.
Keď nastanú májové dni plné teplého
slnka, dni, keď sa nám zdá, že sa ľudia k
sebe prihovárajú jasnejším úsmevom, vtedy si pripomíname aj jeden z najkrajších

šich detí za každé milé slovo, chlebík na
„Ďakujem ti srdiečko, ďakujem ti vrele,
stole, bozk, úsmev, povzbudenie, za noci
poteším kytičkou, aj keď len maličkou,
prebdené, za pokarhanie aj slzy vyronené.
poteším mamičku i starú mať,
Za všetko Vám patrí veľká vďaka.
každým kvietkom im budem za niečo ďakovať.
Dovoľte mi vysloviť ešte dve želania:
Jedným za lásku, druhým za koláče,
- ak vyroníte niekedy slzu pre Vaše dietretím za bozky, štvrtým za šťastie.“
ťa, nech je to len slza radosti a šťastia a ni„Snáď príjmu môj vrelý vďak.
kdy nie smútku,
Viem,
niekedy som ako malý drak.
- želám všetkým deťom, aby ich rúčky
Odpustia
mi moje prehrešky malé?
nezostali nikdy prázdne a aby sa čo najdlhNeviem,
možno, snáď.
šie mohli držať Vašich rúk, lebo je to naozaj
Ich
láska
je
veľká
ako celý svet.
pravda, že matkine a otcove ruky sú ničím
Preto
volať
chcem
v šíru diaľ:
a nikým nenahraditeľné.
Mamička,
ľúbim
Ťa
My, učitelia a deti Materskej školy v Jabaj
Teba
stará
mať.“
lonove, sme 30.5.2017 na pôde Kultúrneho domu v Jablonove prejavili vrelú vďaku
Agnesa Mišagová

Zazvonil zvonec a školskému roku je koniec!
Konečne nastal pre všetkých školákov
deň s veľkým D! V piatok, 30. júna, sme
slávnostne ukončili školský rok. A aký to
bol rok? Bol plný usilovnej práce, učenia,
získavania vedomostí, obohacovania zručností, nových priateľstiev, spoločných radostí, ale aj plný prekonávania prekážok
pod vedením učiteľského zboru.
V októbri 2016 sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším. Žiaci našej školy si pri
tejto príležitosti pripravili pre našich najstarších občanov tanečné vystúpenie. Srdečný aplauz zožali v Kultúrnom dome v
Jablonove, kde akcia prebehla v duchu
priateľstva, pohody a dobrej nálady. Veľmi zaujímavou a pútavou akciou pre žiakov

v októbri bolo aj Spoločné čítanie rozprávky. Cieľom tejto aktivity bolo zatraktívniť čítanie kníh medzi žiakmi. Spoločne sme si
prečítali rozprávku Škaredé káčatko, pozreli sme si jej animované sfilmovanie a
žiaci si nakreslili vlastné káčatko. V novembri žiakov upútal výchovný koncert, na
ktorom sa oboznámili s ľudovými nástrojmi. Bolo to pre nich veľmi zábavné, ale aj
poučné. Mimoriadne pestrý a bohatý na
akcie bol december. Začal sa stretnutím
žiakov s Mikulášom a čertom, ktorí zavítali v tieto predvianočné dni do našej školy.
Vypočuli si básničky a pesničky a odmenili deti sladkosťami. Od začiatku decembra
sme sa usilovne snažili pripraviť ozdoby na

vianočný stromček, aby sme si ho mohli
neskôr spoločnými silami krásne vyzdobiť.
Vôňa ihličia a lesk ozdôb v škole navodili krásnu atmosféru. December bol spojený aj s pečením a zdobením vianočných
medovníkov. Pod vedením Mgr. Evy Dzurillovej žiaci piekli chrumkavé medovníky
a spoločne s Viktóriou Dzurillovou ich vyzdobili. Záver mesiaca sa niesol v duchu
vianočného programu, na ktorom sa návštevníci pohostili pripravenými medovníkmi. Pán starosta, rodičia a starí rodičia
si pozreli tanečné, spevácke a recitačné
predstavenia našich žiakov. Veľký význam
pre nás malo na začiatku kalendárneho
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O deťoch a pre deti
podtónom, ktorý bol obohatený aj o veselé
pesničky. Vystúpenie sa deťom páčilo, pretože bolo plné humoru a zároveň si na konaní psíkov uvedomili význam priateľstva.
V máji žiakov najviac zaujala beseda s policajtkou na tému Bezpečne na ulici a cestách. A čo sa deťom najviac páčilo? Boli to
okuliare, ktoré nám priblížili ako vidí človek, ktorý požil alkohol pred jazdou a má
2‰. Máj je spojený aj s Dňom matiek. Pre
mamičky na tento slávnostný deň sme si
pripravili tanečné a spevácke vystúpenia.
Jún bol spojený s vychádzkou do prírody.
Žiaci sa zúčastnili edukačnej vychádzky s
cieľom poznať prírodu a chrániť ju. Pre žiakov sme si pripravili súťaž v behu a spoločne sme nazbierali materinu dúšku, ktorú
sme nechali vysušiť. Pripravili sme si z nej
čaj, ktorý blahodárne pôsobí na tráviacu a
nervovú sústavu. Pri príležitosti Dňa detí si
žiaci pozreli divadelné predstavenie „Nebojsa“. Počas divadelného rozprávkové-

SLOVENČINA, NA SLOVÍČKO

roka, že pán farár Mgr. Ján Marťák posvätil priestory našej školy. Žiaci si určite
veľmi radi spomínajú aj na februárovú vychádzku do prírody, ktorá bola spojená s
prikrmovaním lesných zvierat. Cieľom edukačnej vychádzky bolo poznať prírodu a
chrániť ju. Pre lesnú zver sme priniesli samé dobroty. Veľmi pútavou akciou bolo aj
Divadelné predstavenie – Psíčkovo. Mladí herci predviedli deťom úsmevný a milý príbeh zo života psíkov s výchovným

ho putovania hlavného hrdinu za láskou aj
strašidlami sa zasmiali, ale pochutili si aj na
sladkostiach od pána starostu, ktorému srdečne ďakujeme.
Na záver školského roku 2016/17
sme vyhodnotili výchovno-vzdelávacie

SLOVNÍK SPISOVNEJ SLOVENČINY
NESPRÁVNE:
fenka
fínština
fotka

SPRÁVNE:
sučka (samica psa)
fínčina (fínsky jazyk)
fotografia, snímka

grécko-katolícky, grékokatolícky gréckokatolícky (g-á cirkev)

guličkový
gumenný, gumený
hamba
hovoriť nemecky
hovoriť na mikrofón
na chleba sa ťažko robí
chovať sa
spoza chrbáta

guľôčkový (g-é pero)
gumový (g-á čižma)
hanba
hovoriť po nemecky
hovoriť do mikrofónu
na chlieb sa ťažko robí
správať sa !!!
spoza chrbta		

Pozrime sa na PRÍSLOVKY delíme ich podľa druhu - miesta
(kde?), času (kedy?), spôsobu (ako?), príčiny (prečo?)

NESPRÁVNE:
Robí súčastne tri činnosti.
(bez t, odvodená od slova čas)

Je treba niečo urobiť.

Trebalo by niečo urobiť.
Moc sa jej páči.
Bol ďaleko lepší.

http://slovniky.juls.savba.sk/
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SPRÁVNE:
Robí súčasne tri činnosti. 		
Treba niečo urobiť.
(neprípustný tvar)

Bolo treba niečo urobiť.
Veľmi sa jej páči.
Bol oveľa lepší.

výsledky za uplynulý školský rok a žiaci
dostali vysvedčenie. Najlepší žiaci školy v
prospechu – Alexander Salgó, Aneta Pechová a Martin Girga - boli odmenení vecnými cenami školou aj pánom starostom
Štefanom Blaškom. V školských súťažiach
– Matematická pytagoriáda, Všetkovedko a Matematický klokan - školu reprezentoval Alexander Salgó, ktorý sa stal
úspešným riešiteľom. Za dobrú dochádzku boli odmenení Alexander Salgó, Erik
Girga, Barbara Dirdová, za usilovnosť Ni-

kolas Pokuta, Blanka Girgová za to, že sa
počas celého školského roka starala o čistotu prostredia v škole.
Všetky tieto akcie obohatili a spestrili školský i mimoškolský život. Žiaci v nich
mali možnosť ukázať svoje schopnosti a
šikovnosť. No a po dobre vykonanej práci
sa každý teší na odmenu. Tou sú pre žiakov prázdniny. Dva mesiace zaslúženého
oddychu. Prajem všetkým žiakom v mene
celého učiteľského zboru, ale aj vo svojom
mene, krásne a veselé chvíle prežité s rodičmi a priateľmi. A teraz "Hurá na prázdniny!"
Mgr. Ján Beliš

PÍSANIE DOVEDNA:
Darí sa nám iba sčasti. (NIE z časti) Prišiel až nadránom.
Tvrdil donedávna. Padol doluznačky. Vidí ho dennodenne. Zriedkakedy sa objaví. ďalšie pr.: vpravo, zhora, oddnes,
zato
PÍSANIE DOVEDNA AJ OSOBITNE: dobiela/do biela, načerveno/na červeno, odmladi/od mladi, od mala/odmala
PÍSANIE OSOBITNE: na nerozoznanie, na nepoznanie, na
neuverenie, do zúfania, do omrzenia, bez prestania
PÍSANIE SO SPOJOVNÍKOM: široko-ďaleko, zôkol-vôkol,
zoči-voči, chtiac-nechtiac, voľky-nevoľky, krížom-krážom,
hore-dole (pr. Nebehajte hore-dole!)
V príslovkách utvorených od prídavných mien je vždy krátka
slovotvorná prípona -e, -sky/-y, -o:
Dnes je pekne. pr.: mocne, heslovite
Rozpráva (po)slovensky. pr.: bratsky, vedecky
Usiluj sa zdravo žiť. pr.: kyslo, rovno
Dlhá prípona v prídavných menách:
Dnes je pekný deň. Má slovenský pas. Chceš byť zdravý.
PRÍSLOVKY A PREDLOŽKY - príslovky okolo, vedľa, dole,
poniže a pod. sa môžu stať predložkami (vtedy stoja pred ohybným
slovným druhom a neviažu sa s prísudkom vety-slovesom)

pr. [príslovka] Bežal okolo. Strelil vedľa. Pozeraj dole! Autobus stojí poniže.
pr. [predložka] Bežal okolo školy. Stelil vedľa brány. Padá
dole brehom. Stojí poniže domu

KEDY-TEDNÍK, ABO DAKEDNÍK

O kultúre a športe

Radosť z hudby a láska k nej, nás posúva ďalej...
Po roku opäť rozmýšľame, čo napísať o nás po uplynulom roku. Čo sme zažili, dosiahli, koľko kilogramov sme
schudli pri prenášaní nástrojov, koľko kilometrov sme prešli a koho každého sme stretli, spoznali, s kým sme sa
odfotili, koľko pochvál ale aj pozitívnej kritiky sa nám dostalo. Pokúsime sa to zhrnúť do nasledujúcich viet, aby
ste mali o nás najnovšie informácie.
sa samozrejme zúčastnili a zároveň aj okresu na súťaži „Slávik Slovenska“
stretli Emmu Drobnú – víťazku Super- na krajské kolo v Prešove. Tam sme
Star 2015.
sa opäť stretli s Hankou Servickou a aj
Samostatnú kapitolu v našom uply- známym cimbalistom Kandráčovcov,
nulom roku zohráva fotenie s fotogra- Ľubomírom Šebejom.
fom Branislavom Hanusom. Na konTento rok by sme mohli nazvať roci augusta sme sa dohodli na termíne kom spoznávania významných ľudí z
fotenia, našli výborné miesto (dreveni- našej „brandže“. Tešíme sa, že sme
ca v Toryskách) a už to išlo. Počasie mali také možnosti a tak sme mohli
bolo rôzne, no našťastie sme si mohli získať nové zručnosti.
pozrieť aj zachovalý interiér dreveniPísanie do občasníka nám pomáce, kde sme sa aj počas búrky pofo- ha v rekapitulovaní celého uplynulého
tili. Keď vyšlo slnko, hneď sme vyšli roka, podáva nám zrkadlo našej činvon a zábery sa skvelému fotografo- nosti. Zároveň si takto môžeme stanovi určite vydarili na výbornú. Na zákla- viť ciele do nasledujúceho roka, ktorýde tejto spolupráce nám vytvoril port- mi pre nás sú dve prekvapenia, ktoré
fólio krásnych záberov, z ktorých sme pre Vás chystáme, no zatiaľ to necháKaždý jún je u nás plný osláv – 2x vybrali zopár a vytvorili sme si kalen- me len pod názvom – máte sa na čo
narodeniny, 1x meniny, no minulý rok dáre na rok 2017, o ktoré ste mohli aj tešiť 😉  Ďalším  cieľom  je  pre  nás  aj  zdosme stihli prísť aj na Jamnické leto, súťažiť.
kde sme boli pozvané. Výborná letRok 2016 uzatvárala prvá jasličková
ná akcia, kde sme si mohli vypočuť a pobožnosť pod našou záštitou. Môstretnúť aj ľudovú hudbu Štefana Cínu. žeme povedať, že na prvýkrát to doPo výdatnom školskom/akademickom padlo veľmi dobre a určite budeme
roku sme sa spolu vybrali do Zuber- túto pobožnosť naďalej realizovať a
ca, kde sme strávili pár dní v peknej veríme, že sa stane našou súčasťou.
prírode a počas júla sme opäť stretli
Súčasťou Jablonova však už je kažvýznamnú osobnosť – Hanku Servic- doročná zabíjačka, kde sme zahrali
kú – v Beharovciach na dni obce. Za- aj my a samozrejme sme sa povozili,
spievala si s nami a samozrejme sme tento rok, na vlečke. Vo februári sme
si vymenili kontakty.
oslávili aj posledný fašeng a to so sú- konaľovanie sa v tom, čo robíme. Je
V auguste sme mali premiéru, no borom Jamničan v Jamníku.
pre nás veľkým povzbudením, keď
nie takú našu úplne prvú. Tú sme mali
Basu sme pochovali, no pôst nám počujeme od Vás, ako sme sa zlepšiv októbri 2014. Tentokrát to bola pre- veľmi rýchlo zbehol. S aprílom a veľ- li, ako sa Vám páčime. No chceme to
miéra celej svadby, ktorú sme hrali kou nocou prichádzajú nové oslavy a ešte viac rozviť a dať Vám všetko, čo
naším kamarátom Peťovi a Marienke vystúpenia. Na jednej rodinnej oslave je v našich silách. Preto pokračujeme
v Spišskej Belej. Bola to pre nás veľ- sme sa stretli so sestrami Bacmaňá- a snažíme sa aj naďalej. Tešíme sa na
ká a dobrá skúsenosť. Počas horúcich kovými, heligonkármi z Kysúc. Mesia- Vás všetkých pri rôznych podujatiach .
dní v auguste sa konajú už každoroč- ce ďalej ubiehali a my sme boli pozvaJASistky
ne Jablonovské dni. Ako domáce sme né doprevádzať súťažiacu levočského

„ ...v Jablunove zahradečki a v nich Jablonečki,
bo na bilo rozkvitaľi červene ľička maľi... “
Opäť po roku sme dostali možnosť priblížiť Vám pôsobenie ŽSS Jablonečka. „Folklór“, pre niekoho len obyčajný pojem
opisujúci ľudové zvyky, spev, tanec, tradície. No pre niekoho znamená omnoho viac. Niečo, čo sa slovami dá len ťažko opísať.
Najkrajšie dedičstvo, ktoré nám zane- pretrváva dodnes. Najmä láska k spevu si prispieť k tomu, aby sa na túto nádheru
chali naši predkovia. Áno, bola to práve vyhranila v nás prioritné miesto. Dnes je nezabúdalo.
láska k folklóru, ktorá nečakane upevni- to už 4. rok nepretržitého priateľstva, spieV priebehu roka sa náš repertoár nela priateľstvo malej skupinky ľudí do sú- vania, zábavy, spoločných akcií a naj- ustále obmieňal a rozširoval. Pridali sme
držného kolektívu, ktorý dnes nesie ná- mä krásnych spomienok, ktoré spoločne nielen nové spišské a šarišské piesne, ale
zov „ŽSS Jablonečka z Jablonova“. Vzťah zdieľame. Cez spev chceme poukázať na aj pásmo „Na svätého Ondreja“, ktoré ste
k folklóru, tradíciám a zvykom nás spojil a krásu ľudového folklóru a aspoň troškou mali možnosť vidieť na Katarínskom popo-
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ludní 2016. Pevne veríme, že sa nám ešte
naskytne príležitosť zopakovať si ho.
Neraz nám bola položená otázka: „Prečo si vyberáte práve tieto piesne? Čo je prvotným impulzom pre výber vašich piesní
?“ Naša odpoveď je jednoduchá. Vyberáme si to, čo sa nám páči. Melódia piesní
nás mnohokrát osloví paradoxne pri od-

loga a so snahou preniesť toto logo na tričká. Po roku sa naše túžby stali realitou. Už
mesiac sa tešíme nielen z nových tričiek,
ale aj kalendárov.
V priebehu roka sme sa zúčastnili na
rôznych akciách či vystúpeniach. Mali
sme možnosť vystupovať na tradičných
akciách, akými sú Jablonovské rodinné

ve, Podhradské trhy v Spišskom Podhradí, Dravecké Kapušnice v Dravciach a 45.
Spišské Folklórne Slávnosti na Spišskom
salaši. Naším spevom sme prispeli aj na
oslavách životných jubileí a svadbách nielen v našom okrese.
A na záver ešte malá štatistika  Od začiatku nášho pôsobenia sme nacvičili 81

chode zo skúšky. Priestory chodby vedľa
našej skúšajúcej miestnosti majú zvláštne akustické čaro. Stačí len nepatrný tón
a všetko sa podmanivo ozýva. A tak z bezvýznamného pohmkávania často vzniká
prvá verzia novej piesne.
V poslednom Jablonovskom občasníku sme Vás oboznámili so vznikom nášho

dni, Katarínske popoludnie či Fašiangová zabíjačka. Taktiež sme našim spevom
a vinšmi mohli obohatiť vianočnú Jasličkovú pobožnosť v úzkej spolupráci s Korčaškarmi a ĽH JAS, ktorej úprimne ďakujeme za ich pozvanie. V neposlednom rade
sme vystúpili aj na podujatiach akými boli
13. Folklórne Slávnosti v Spišskom Hrušo-

ľudových piesní, odčepčili 59 neviest, zaspievali na 13 oslavách životných jubileí,
vystúpili sme na 21 vystúpeniach a mnohých nečakaných neplánovaných „akciách“. Veríme, že bude ešte mnoho ďalších
príležitostí, na ktorých budeme môcť potešiť všetkých nadšencov ľudových piesní.
ŽSS Jablonečka

Drahí Jablonovčania!
Po dlhšej odmlke sa vám opäť chcem prihovoriť a napísať zopár slov v mene mužskej speváckej skupiny Korčaškare.
Prvý polrok
roku
2017 sa niesol vo veľmi smutnom
duchu, kedy sme sa navždy rozlúčili s našimi dvoma členmi. Pán
Štefan Pitko, alebo "ujo Pitko”, ako
sme ho všetci volali, nás opustil 3.2.2017. Aj keď s nami dlhšiu
dobu ujo nevystupoval, bol pri zrode našej speváckej skupiny a jeho
vtipné príhody a hovorené slovo
spríjemňovali nejedno vystúpenie.
5.5.2017 nás náhle a nečakane
opustil pán Michal Boženko. Aj keď
sme všetci vedeli, že “Boďo” je
chorý, nikto nepredpokladal, že
zákernej chorobe podľahne tak
rýchlo.
Obom sa chcem v mene Korčaškarov ešte raz poďakovať za
ich úsilie a jedinečnú stopu, ktorú v našej speváckej skupine zanechali.
Poďme však k veselším udalostiam a zrekapitulujme si rok
2016. Vo februári, ako obvykle,
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pripravujeme v spolupráci s obcou
fašiagnovú zabíjačku. V letných
mesiacoch sme svojim spevom
spríjemnili folklórne podujatie v Tichom Potoku. V septembri sme
vystupovali v neďalekom Spišskom Podhradí. Ako každý rok
sme organizovali aj čoraz úspešnejšie Katarínske folklórne popoludnie, ktoré sa teší obľube aj v širšom okolí. V Dravciach ste si nás
mohli vypočuť v decembri a kalendárny rok sme uzavreli účinkovaním na jasličkovej pobožnosti v
Jablonove.
Aj keď nás je čoraz menej, ak
treba pomôcť, vieme sa dať dohromady. Tak to bolo aj pri rekonštrukcii Materskej školy v Jablonove. Naši členovia Tomáš, Rasťo,
Števo a Jano ochotne priložili ruku
k dielu.
Na záver chcem ešte apelovať
na mužov, či už mladších, alebo
starších. Každý, kto má chuť spievať s Korčaškarami, nech príde na
skúšku, ktorá je každý pondelok na
OcÚ. Všetci ste srdečne vítaní. :-)
Ján Grobarčík, Korčaškáre

PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ
s finančnými prostriedkami filiálky JABLONOV
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

PRÍJMY:
2 045,00 zbierka pre potreby kostola
620,00
zbierka na upratovanie
3 365,00 zbierka na rekonštrukciu
45,90
za zvonenie
14,00
za sviece pri pohrebe rok 2016
3 041,54 zvonček
28,50
milodar pri betlehemčeku rok 2015/16
290,00
milodar z krstín
200,00
milodar zo svadieb
140,00
milodar z pohrebov
20,00
milodar od birmovancov
576,36
preplatok za elektr. energiu rok 2015
100,00
ostatné príjmy
5,00		
za elektr. energiu pri úprave hrobov
61,50
milodar pri soche sv.Antona
10 552,80 SPOLU
7 275,73 zostatok k 01.01.2016
17 828,53 finančné prostriedky na rok 2016
VÝDAVKY:
700,00
odmena kant., kostol., pranie - za rok 2015
720,00
za upratovanie rok 2016
1 980,00 príspevok na faru rok 2016
958,65
za elektrickú energiu v kostole
191,42
kvety na výzdobu kostola
57,07
podporný fond
2700,00 oprava veže
224,84
ostatné výdavky - sviece, hyg.a čistiace potreby,
		
drobný materiál na bežnú prevádzku
7 531,98 Celkom výdavky za rok 2016
ZOSTATOK k 01.01.2017: 10 296,55 €
V Jablonove 31.01.2017
Hospodárska rada: Mgr.Marťák - farár
Ondriš v.r., Grobarčik v.r., Pitko v.r., Fabianová v.r.
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Ďakujeme Vám všetkým za príspevky
a p. Slavomírovi Krestiánovi za grafickú úpravu. Vďaka Vašej opakovanej
spolupráci sa nám podarilo vydať toto
číslo „Jablonovského občasníka“.
Ďeťom prajeme príjemné prázdninové leto a dospelým oddychový dovolenkový čas.
Redakčná rada

www.jablonov.sk

