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KEĎ SNEH SA SNAŽÍ
Vonku sneží a príroda sa snaží pripraviť nám čas vianočných sviatkov
tak, aby bolo všetko pekné napohľad.
Vrstva snehu prikryje všetko, čo sme
zabudli alebo nestihli upratať. Prikryje aj veci, ktoré sme poupratovali spôsobom „z cudzieho krv netečie“ a na
chvíľu tak schová naše lenivosti, nedbalosti, či zlomyseľnosti. Práve som
si uvedomil podobnosť slov „snežiť“ a
„snažiť“. Možno to nie je celkom náhoda. Sneženie, ako aj snaženie v
sebe nesú túžbu po poriadku. Oba
tieto slová nezaprú snahu usporiadať niečo do krajšieho, príjemnejšieho celku.
Paradoxne zámenou týchto slov
môžeme výrazne zmeniť zmysel nášho konania pre priestor v ktorom žijeme. Nie je totiž jedno, či sa budeme
v živote snažiť alebo budeme okolo
seba len „snežiť“ vo forme poloprávd,

výmyslov, či klamstiev, aby sme takto
prikryli náš osobný neporiadok. Našťastie sa podobnosť významu oboch
slov vytráca v momente, keď sa vrstva sneženia roztopí a odkrýva výsledky nášho snaženia. A toto sa na
zemi, vo vesmíre aj v živote človeka
deje s takmer železnou pravidelnosťou. Aj keď si to niekedy nechceme
pripustiť.
Vonku sneží, no zároveň počuť hlas
stekajúcej vody zo striech, ako keby
nás príroda chcela upozorniť, že o pár
dní môže byť všetko inak a oku lahodivá prikrývka zradí náš pokoj prameniaci z pocitu, že všetko je schované
pod vrstvou bielučkého snehu. Sneženie totižto ešte nikdy nič neupratalo.

Svieža tradícia

Prajem vám všetkým, aby ste Vianoce prežili v zdraví.Podľa možností v
kruhu svojej rodiny a dobrých priateľov. Aby tieto sviatky a stretnutia pridali pokoj v duši, úsmev na tvári a
šťastie v srdci.
Nový rok 2018 nech je pre všetkých
nás pokojný, plný výsledkov nášho
snaženia. K dosiahnutiu Vašich cieľov
Vám želám veľa zdravia, šťastia, lásky
a pevnej vôle.
Štefan Blaško
starosta obce

JRD, divadlo 25.8.2017

JRD, Včielka Maja

JRD, Včielka Maja nakoniec

JRD, deti s animátormi a atrakcie 27.8.2017

JRD, detská diskotéka s rodičmi, bufet

JRD, vystúpenie skupiny SČAMBA

JRD, počas vystúpenia SČAMBY

Futbalový turnaj - trofeje, 30.9.2017

Futbalový turnaj, víťazi, 30.9.2017

Svieža
tradícia
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Voda nad zlato
Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu,
aby sme si ju mohli dopriať v pohodlí domova, však musí prejsť dlhú cestu. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla
jej nevenujeme veľkú pozornosť, až dovtedy, kým nám nechýba.
Podmienky, za ktorých je možné vodu
využívať ako pitnú, ustanovuje zákon č.
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a prevádzkovej evidencii, zabezpečuje pravidelné sledovanie kvality pitnej vody, kontroluje množstvo chlóru
vo vodovode, v prípade potreby zabezpečuje prechlórovanie vodovodnej
siete a iné. Za prevádzku verejného
vodovodu obec uhrádza firme mesačne 115,-- €.
Prevádzkovateľ vypracúva obci raz
ročne program prevádzkovej kontroly
kvality vody, v ktorom určí počet odberov vzoriek vody ( podľa Nariadenia
vlády č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov). V r. 2017 obec vykonala odber vzoriek vody nasledovne:

Jablonovský vodovod
Prevádzku nášho vodovodu vykonáva firma AQUASPIŠ, s. r. o., Spišská
Nová Ves na základe zmluvy č. 6/2011-V
zo dňa 22.12.2010 s účinnosťou od
1.1.2011. Na základe tejto zmluvy prevádzkovateľ vykonáva vypracovanie plánu rozvoja verejného vodovodu vrátane časového harmonogramu,
vykonáva vypracovanie prevádzkového
poriadr. 2017
ku, poskytuje Miesto
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
ministerstvám odberu:
a ostatným ormalý veľký malý veľký malý veľký malý veľký
gánom
verejvrt/prameň
x
x
nej správy údasieť
x
x
x
x
x
je z majetkovej

Kontrolu kvality vody, čiže odber vzoriek a ich analýzy, vykonáva pre obec
akreditované laboratórne stredisko El
spol. s r. o., Spišská Nová Ves. Za odber
a malý rozbor vody obec zaplatí cca 107,-€ a za veľký rozbor vody cca 630 – 720,- €. Výsledky rozborov vody sú zasielané
prevádzkovateľom na Ministerstvo životného prostredia a na Výskumný ústav
vodného hospodárstva.
Na základe rozhodnutia Slovenského
vodohospodárskeho podniku je každoročne obci vyrubený poplatok za odber
podzemných vôd. Za r. 2017 bol stanovený vo výške 996,-- €.
Zhrnutie nákladov na vodovod r. 2017:
drobný materiál
220,90 €
prepravné
100,80 €
práce na vodovode
463,16 €
prevádzka 12 mes. x 115 €
1380 €
rozbory vody:
- malé 5x do roka
536,10 €
- veľké 2x do roka
1347,84 €
poplatok za odber podz. vody
996 €
ostatné prevádzkové náklady
750 €
Náklady spolu:
5794,80 €
Katarína Fabianová
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Čo je nové z pohľadu OZ
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Dňa 27.6.2017:
 Na zasadnutí bola prednesená žiadosť od
obyvateľov bytového domu s.č.206 a susedných
domovov s požiadavkou o opravu miestnej komunikácie smerom „na Harb“ a vybudovanie odvodňovacieho rigola. Keďže je v žiadosti uvedené, že naposledy bola cesta opravená pred 25.
rokmi a je skutočne v dezolátnom stave, poslanci jednohlasne odsúhlasili opravu a navrhli urobiť
prieskum trhu do najbližšieho OZ.
 V predmetnej žiadosti p. O.Oleja o odkúpenie priľahlého pozemku k jeho stolárskej dielni,
p.č. 4007/4 o výmere cca 33m2, navrhli poslanci
vykonať obhliadku stavebnej komisie a to z dôvodu blízkosti vodovodného potrubia a ventilu pre
uzatvorenie vodovodnej vetvy. Nehlasovalo sa.
 Poľovnícke združenie Jablonov v prvej žiadosti žiadalo o zrušenie súhlasu na užívanie poľovnej plochy vo vlastníctve obce v poľovnom
revíri Klčov, a to z dôvodu zmeny názvu z „Poľovnícke združenie Jablonov“ na „Poľovné združenie Jablonov“. Poslanci preto jednohlasne zrušili
uznes. č. 18/2013 zo dňa 22.3. 2013.
V druhej žiadosti Poľovné združenie Jablonov
žiadalo Obec Jablonov o výkon práva poľovníctva na hore uvedenej ploche. Prítomný p. Ing. M.
Dzurilla vyjadril svoj názor na udelenie súhlasu,
na situáciu v revíre Klčov, a na postoje a sprá-

vanie poľovných združení. Poslanec Ing. T. Nič
vyjadril nesúhlas s niektorými tvrdeniami prítomného hosťa a taktiež vyjadril svoj názor na
vzniknutú situáciu v revíre Klčov. Väčšina poslancov hlasovaním odsúhlasila využitie práva
poľovníctva na uvedených pozemkoch pre Poľovné združenie Jablonov.
 Starosta obce Š. Blaško ďalej informoval
poslancov o termíne (14.7.2017) podania žiadosti o NFP v projekte „Prístavba ZŠ s MŠ v obci
Jablonov“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, sprostredkovateľskému orgánu Ministerstvu vnútra SR. Pričom obec zabezpečí
spoluúčasť v objeme 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečí financovanie rozdielu
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. Prítomnými jednohlasne schválené.
 V ďalšom bode programu poslanci vzali na
vedomie Správu audítora k individuálne účtovnej závierke obce Jablonov za rok 2016. Podľa
nezávislého audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Jablonov a výsledku hospodárenia k
31.12.2016 v súlade so zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve.
 Hlavná kontrolórka p. J. Puhallová predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu

Záverečného účtu obce Jablonov za rok 2016.
Návrh ZÚ bol podľa jej stanoviska zverejnený
na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote (6 mes. po uplynutí rozpočtového roka) dňa
24.5.2017, v súlade so všeobecne záväznými
práv. predpismi, metodicky správne a s dodržaním auditu. Stanovisko vzali poslanci na vedomie a uznesením jednohlasne schválili ZÚ obce
Jablonov za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďalším uznesením jednohlasne
schválili použitie prebytku rozpočtu v sume 99
454,35€ na vysporiadanie zostatku finančných
operácii a na tvorbu rezervného fondu v r. 2017
vo výške 91 957,57€.
 V poslednom bode rokovania starosta informoval poslancov o termínoch podujatí v druhom polroku 2017, ako aj začiatkom roka 2018
(Fašiangová zabíjačka 3.2., a Obecný ples 10.2.)
Rokovanie bolo začaté o 18:00 hod., ukončené o 21:00 hod.
Dňa 23.8.2017:
 P. Anna Jurečková, st. na zasadnutí opätovne predniesla poslancom žiadosť o kúpu pozemku za symbolickú cenu a predložila listiny zo
súdneho sporu, týkajúceho sa prechodu cez pozemok. Starosta obce uviedol, že obec súhlasí s
predajom pozemku parc. č. 3732/5, registra „E“
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Dňa 6.10.2017:
 Starosta obce predniesol poslancom OZ ponuku od
SSE, ktorá zahŕňa výstavbu,
prevádzku a údržbu verejného
osvetlenia v dvoch variantoch.
V nich je uvedená mesačná
splátka diela a náklady na jednu lampu verejného osvetlenia.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia by sa splácala po dobu 15
rokov. V ponukách sú však náklady na jednu lampu vyčíslené
vyššie ako v skutočnosti. Všetci poslanci boli proti schváleniu
ponuky od SSE na rekonštrukciu
verejného osvetlenia.

Náklady

o výmere 137 m². Avšak na tú časť pozemku,
ktorá leží na parcele č. 1010 registra „C“ (cca 56
m²) zapísanej na LV ako vodné plochy sa vzťahuje zákaz vlastníka nakladať s uvedeným pozemkom. P. Anna Jurečková st. uviedla, že vlastníctvo
sporného pozemku (cca 56 m²) bude riešiť súdnou cestou. Na základe údajov z mapy na stránke www.zbgis.skgeodesy.sk, pozemok ktorý užíva p. Jurečková má dĺžku z východnej strany 62
m. OZ jednohlasne odporúča stavebnej komisii
zmerať túto dĺžku na mieste.
 V nasledovnom bode rokovania oboznámil
poslanec p. J. Grobarčík (za stavebnú komisiu)
prítomných poslancov o výsledku šetrenia na
pozemku, ktorý chce p. O. Olej od obce odkúpiť. Uviedol, kde sa nachádza ventil (šupatko),
avšak trasu potrubia vodovodu nie je možné vymedziť. Poslanci navrhli starostovi osloviť firmu
Aqua Spiš plus, s.r.o. o presné vytýčenie trasy
vodovodu, a potom sa rozhodne o predaji. Nehlasovalo sa.
 Ďalej starosta obce prečítal žiadosti od p.
Kožuška a p. Fábiana o rozšírenie NN elektrickej
siete zo dňa 3.8.2017. Uvádzajú, že zapojenie
obce by pomohlo urýchliť rozšírenie NN elektrickej siete k pozemkom, na ktorých žiadatelia plá-

gie. Celková cena vo výške 2. 326,79 EUR zahŕňa
aj školenie, nastavenie výstupnej hlasitosti, modemu, IP adresy, zapojenie do siete, nastavenie a
pripojenie drôtovej ústredne, automatický spínač
externý a šnúrový elektretový mikrofón na stôl s
napájaným predzosilňovačom a adaptérom.
 V predposlednom bode rokovania starosta
obce oboznámil prítomných so zverejnenou výzvou č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného
zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a opravu hasičských
staníc a hasičských zbrojníc. Starosta obce plánuje žiadať o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice súp. č. 21, pričom maximálna výška
dotácie je 30.000,- € v pôsobnosti MV SR. Podmienkou je 5 % spoluúčasť obce. OZ finančnú
spoluúčasť vo výške minimálne 5 % na tomto
projekte jednohlasne schválilo.
 V záverečnom bode rokovania starosta informoval poslancov o prípravách na kultúrne
podujatie JRD v dňoch 25. a 27. 8 2017. Diskutovalo sa o priebehu, o divadle, o atrakciách a občerstvení, o vystupujúcich a hlavnom hosťovi.
Rokovanie bolo začaté o 19:00 hod.,
ukončené o 21:50 hod.

Súčasný stav 2016

Variant 1
Astro riadenie s reguláciou
bez zhasínania

Variant 2
Astro riadenie s reguláciou
bez zhasínania

73 ks svietidiel
výkon 70W kus

Výmena 73 ks LED
príkon 30W kus

Výmena a doplnenie 80 ks LED
príkon 30W kus

Elektrina
2 906 €/ročne
242 €/mes.

Údržba
600 €/ročne
50 €/mes.

 V ďalšom bode rokovania
predniesla p. riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Adriana
Múdra žiadosti o dofinancovanie MŠ a ŠJ a žiadosť o poskytnutie dotácie na ŠKD. Žiadosť o
dofinancovanie MŠ odôvodnila tým, že je potrebné rozdeliť osobné náklady ekonómky aj
údržbára aj na stredisko MŠ a taktiež aj z dôvodu navýšenia miezd nepedagogickým zamestnancom. Žiadosť o dofinancovanie ŠJ odôvodnila taktiež prerozdelením osobných nákladov
ekonómky a údržbára na stredisko ŠJ a taktiež
povinnosťou navýšenia miezd nepedagogickým
zamestnancom. Žiadosť o poskytnutie dotácie
na mzdy a prevádzku ŠKD zdôvodnila zvýšeným záujmom rodičov detí navštevujúcich ZŠ.
Prevádzka ŠKD by sa mala obnoviť koncom októbra 2017. Poslanci väčšinovým počtom hla-
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nujú výstavbu rodinných domov. Nakoľko jedinou možnou trasou vedenia elektrickej prípojky
je cez pozemok vo vlastníctve štátu, k žiadosti o
rozšírenie el. siete je potrebný súhlas s realizáciou vzdušnej stavebnej prípojky od Slovenského pozemkového fondu. Podľa zistenia starostu
obce p. Kožuško a p. Fábian uvedený súhlas od
SPF obdržali už v máji 2017, o čom starosta nemal vedomosť. Z uvedeného dôvodu, v prípade
akceptácie súhlasu stavebným úradom, stráca
súčinnosť obce pri rozširovaní NN elektrickej
siete opodstatnenie. Žiadosť bola poslancami
vzatá na vedomie.
 Hlavná kontrolórka p. J. Puhallová prečítala
návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2017
(zverejnený na webe v sekcii hlavný kontrolór).
Jednohlasne schválený.
 V ďalšom bode rokovania prítomní poslanci
jednohlasne schválili nákup prístroja VM Florian,
od firmy MK hlas, s.r.o., Sabinov. Jedná sa o samostatné špeciálne zariadenie, ktoré sa pripája k
rozhlasovej ústredni a je pripojené k internetovej
sieti. Dokáže priame hlásenie z počítača, opakované spustenie už nahratých hlásení, plánovanie
hlásení, odosielanie SMS správ, odosielanie mailov, prehrávanie hudby, pracovať bez elektr. ener-

Spolu

Elektrina
50 €/mes.

3 506 €/ročne
292 €/mes.
4 €/mes. na 1
lampu

Údržba
190 €/mes.
Splátka diela
na 15 rokov
200 €/mes.

Spolu
440 €/mes.
6,03 €/mes.
na 1 lampu
po dobu 15
rokov

Elektrina
55 €/ mes.
Údržba
200 €/ mes.
Splátka diela
na 15 rokov
220 €/ mes.

Spolu
475 €/ mes.
5,94 €/ mes.
na 1 lampu
po dobu 15
rokov

sov schválili dofinancovanie MŠ vo výške 996€ 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a
a dofinancovanie ŠJ vo výške 2340€, poskyt- mzdy na dieťa materskej školy a školských zanutie dotácie na mzdy a prevádzku ŠKD vo výš- riadení so sídlom na území obce Jablonov.
ke 1012€.
 Starosta obce Kategória škôl
Dotácia na mzdy
Počet
Dotácia
a prevádzku na
detí/
prečítal návrh Do- a školských
celkom
dieťa/žiaka na rok
žiakov
datku č. 1 k VZN č. zariadení
1/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku
Materská škola
1 921 €
24
46 104 €
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so Školský klub
44 €
23
1 012 €
sídlom na území obce detí
Jablonov, v ktorom sa
mení Príloha č. 1. OZ Zariadenie
355 €
87
30 885 €
sa uznieslo na vydaní školského
stravovania
Dodatku č. 1 k VZN č.
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 Hlavná kontrolórka obce p. Puhallová prečítala poslancom OZ Správy z vykonaných kontrol: kontrola vybavovania sťažnosti v podmienkach obecnej samosprávy, kontrola dodržiavania
vybraných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pravidlá a zadávanie zákaziek
s nízkou hodnotou §117 a s tým súvisiace vnútorné predpisy, kontrola zákonnosti, účelnosti a
efektívnosti pri hospodárení s finančnými pros-

triedkami v ZŠ s MŠ Jablonov. OZ vzalo na vedomie Správy o výsledkoch kontrol.
 poslancami boli vzaté na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1/2017 z 2.8.2017 a č. 2/2017
z 22.8.2017 a následne bola schválená 6. úprava
rozpočtu za rok 2017.
 V bode o rôznom boli poslanci starostom
informovaní o pripravovanom podujatí „Úcta k
starším, o hosťoch a požiadaní, aby sa zúčastnili príprav. Na záver poslanci požiadali starostu,

aby kvôli bezpečnosti boli popri cestách v dedine osadené dopravné značky, hlavne v križovatkách, osadené zrkadlo pri odbočke „na Hurku“,
a v niektorých úsekoch aj spomaľovače. Nehlasovalo sa.
Rokovanie bolo začaté o 19:00 hod., ukončené o 21:45 hod.
		
Mgr. Dominika Bileková

Poslanci iba nehlasujú
Ak si niektorí z Vás myslíte, že
funkciou poslanca je iba dvíhať ruku,
a inkasovať za to odmenu, tak to nie
je úplne tak...
Ako poslanci obecného zastupiteľstva tvoríme komisie a rady, z ktorých
činnosti sa píšu zápisnice, správy a napokon aj občasníky. Okrem toho, že na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva
jednotlivým bodom venujeme dostatok
času, snažíme sa spolu so starostom
hľadať hlavne spôsoby ako riešiť jednotlivé záležitosti, problémy, ako to urobiť
čo najlepšie, v súlade so zákonom, jeho
noviel a tak predísť nezákonnosti. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú ste
nám svojimi hlasmi dali. Nie je jednoduché zahlasovať tak, akoby to kamarát/
nekamarát, sused/nesused, známy/neznámy chcel alebo nechcel. Musíme sa
na vec dívať s nadhľadom, s určitým od-

stupom a v prospech väčšiny, nie jednotlivca. Mnohokrát sa aj nezhodneme, alebo sa hlasovania niekto zdrží, je
to dôkazom toho, že každý z nás sa na
danú vec pozerá za seba, za vás.
Na začiatku volebného obdobia sme
na zasadnutiach sedávali od večera
takmer do rána. Členovia komisií, niekoľkokrát riešili na mieste stavebné, školské
záležitosti a iné. Veľa vecí sa zmenilo,
riešilo a aj naše rodiny boli bez nás. Neraz bolo pri schvaľovaní odmien poslancov úsmevne podotknuté, že sme lacní
poslanci. Ale spoločne sme sa zhodli na
tom, že tu nie sme preto, aby sme obecný rozpočet oberali o €. V našom záujme je predovšetkým záujem a prospech
obce, Jablonovčanov, podpora kultúry a
zviditeľnenie ostatnému svetu, napríklad
aj občasníkom.
Okrem úradných vecí sa ako poslanci
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Povzbudivé slová pána farára

Príhovor k Vianociam 2017
Akýsi človek sa rozhodol urobiť osvetovú činnosť medzi húsenicami. Mrzelo
ho, keď videl, ako len žerú rastliny a na
nič vyššie nemyslia.
Začal im trpezlivo vysvetľovať, čo ich
čaká: „Keď sa raz priblíži koniec tohto vášho húseničieho života, zakuklíte
sa. Bude to vyzerať, že už ste mŕtve, že
je úplný koniec... Ale potom kukla jedného dňa praskne. A vyletí krásny motýľ. To
budete vy! Premenené. Vznesiete sa a
prvý raz uvidíte všetku tú nádheru: lúky
plné kvetov, lesy, rieky, jazerá a v diaľke
modrasté hory. Dokážete si to predstaviť? Predstavte si jednoducho to najkrajšie, čo vôbec dokážete...“ Húsenice pokyvovali múdro hlavami, že áno, že si to
dokážu predstaviť, že to najkrajšie dokonca už v duchu vidia... A ten človek bol
spokojný. Vôbec netušil, čo si húsenice
predstavujú, keď sa snažia predstaviť si
to najkrajšie. Viete, čo si húsenice pred-

zúčastňujeme na prípravách kultúrnych
podujatí a pomáhame starostovi aj počas akcií. A to v našom voľnom čase, pre
Vás a pre naše rodiny. Pripravuje nielen
starosta, poslanci, ale nesmieme zabúdať aj na Korčaškárov, ktorí absolvujú
Fačiangovú zabíjačku a Katarínske popoludnie každoročne od A po Z. Ďalej
dievčatá z Jablonečky s Tomášom, či
dievčatá z JAS-u, ktorí nikdy neodmietnu spoluprácu a doslova sa na ňu tešia.
Pomáhajú aj zamestnanci Obecného
úradu a ich rodinní príslušníci!
Uvedomujeme si, že my, poslanci, nie
sme pre každého občana ideálni. Vyhovieť všetkým sa nedá, no pevne veríme,
že nie sme tŕňom v oku väčšine a že to,
čo pre Jablonov spoločne všetci robíme,
sa Vám páči. Ako sa hovorí „aby bola
ovca celá, aj vlk sýty“.
Poslanci obecného zastupiteľstva

stavili? Predstavili si
nekonečné pole a
na ňom všade
samú kapustu. Vôbec im
nenapadlo, že keď raz
ako motýle ochutnajú
nektár z kvetov, kapusta
im už nebude vôbec nič
hovoriť.
Tento príbeh na zamyslenie ukazuje, ako je
ťažké v plnosti porozumieť Božiemu prísľubu: „ako je napísané:
„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani
do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2,9)
Aj keď to ešte nemôžeme naplno porozumieť (a už vôbec nie si to predstaviť), dve
veci vieme bezpečne:
- Na to, čo Boh sľúbil, sa môžeme úplne spoľahnúť.
- Spôsob, akým Boh plní to, čo sľúbil,
pretromfne všetko, čo si dokážeme teraz
predstaviť.

Na Vianoce si vždy
uvedomujeme, ako nás
Boh dokáže prekvapiť.
Napríklad iróniou, že ten,
ktorého oslavujeme ako
mocného Boha, k nám
prichádza tak pokorne
ako bezbranné dieťa. A
ak máme otvorené oči i
srdce, tak môžeme vidieť,
že nás prekvapuje cez
celý náš život.
Spomedzi všetkých stvorených bytostí Ježiša asi najlepšie poznala jeho matka
Mária. Skúsme viac priestoru vo svojom
živote, nielen v tieto dni, venovať Ježišovi
i jeho Matke. Vnímajme Božie prekvapenia, ďakujme mu za ne. Potom môžeme
aj my prekvapovať seba i svojich blížnych. Možno k tomu ani netreba veľa, len
sem – tam zabudnúť na to známe, čo nás
niekedy neprimerane spútava: „furt bulo
tak“.
Mgr. Ján Marťák, farár
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O deťoch a pre deti

Vzdajme úctu starobe
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Príroda
ohromuje pestrými farbami. Nádherným
umeleckým dielom je aj človek v jeseni svojho života. Tvaroval a formoval ho
majster život svojimi skúškami, radosťami
ale aj starosťami.V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a
hodnotiť svoju životnú cestu. Je potrebné
skloniť sa v úcte pred rokmi, ktoré ľudia v
staršom veku naplnili činmi pre blaho našej obce ako aj našej krásnej slovenskej
krajiny. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné
detstvo, ktoré nemuselo byť vždy bohaté
a žičlivé, predsa len bolo krásne, vystrie-

Posielam pozdrav šedinám a vráskam.
Tváram, na ktoré riadky napísal čas.
Pozdravom vďačným Vaše líca láskam,
počujem Pánov dobrotivý hlas.
Posielam pozdrav vyhoreným rukám.
By jedna k druhej vinula sa tak,
jak lúče slnka k rozkvitnutým lúkam.
Tým rukám posielam svoj hlas.
Posielam pozdrav unaveným očiam,
čo v žití toho mnoho mohli zrieť
za roky tie i za tie desaťročia.
Tým očiam pozdrav úprimný môj leť.
Posielam pozdrav unaveným nohám,
čo cestu žitia prešli mnoho, mnoho krát.
Nech poteší ich Ježiš, večná láska,
nech Trojjediný Pán Boh
žehná všetkých Vás.

dali roky starosti, pracovných povinností
a v mnohých prípadoch aj chvíle ťažšieho
osudu. V životnej aktivite sa roky míňajú.
Až jedného dňa začne, ani sa nenazdáme
ako, no jednoducho príde – staroba.
Dňa 8.10.2017 obec Jablonov usporiadala pekné popoludnie pre potešenie
svojich občanov v staršom veku. Pre nás,
učiteľky Materskej školy v Jablonove, bolo
cťou, keď nás pán starosta Štefan Blaško
oslovil a požiadal nás o účinkovanie v
programe. S radosťou sme pozvanie prijali
a pripravili sme bohatý kultúrny program,
v ktorom účinkovali naši malí tanečníci,
herci, recitátori so svojimi pani učiteľkami.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami, milí
spoluobčania!
Agnesa Mišagová

Milí Jablonovčania

Blíži sa koniec kalendárneho roka 2017 a zároveň čas najkrajších sviatkov v roku,
a tak sa chcem i ja s Vami podeliť o jedny z najkrajších chvíľ prežitých v našej škole.
Každý začiatok školského roka je plný radosti zo stretnutia so svojimi kamarátmi, spolužiakmi, učiteľmi, ale zároveň aj plný očakávania ako to v nasledujúcich dňoch bude. Inak
tomu nebolo ani u nás. Z tvárí žiakov, učiteľov
i pána starostu vyžaroval úsmev, ale každý v
kútiku duše už myslel na nasledujúce dni v
škole, budúce dni učenia, no zároveň získavania nových vedomostí. Nejeden žiak si položil
otázku: Aký bude dnes začatý školský rok?
Ako sa mi bude dariť v učení? Budem mať kamarátov? Neskutočne veľa otázok mali nielen
malé prváčence, ale aj ich rodičia.
Pekné teplé, jesenné dni sme v rámci vyučovania – hodín prírodovedy, vlastivedy, telesnej výchovy, ale aj po vyučovaní v rámci
krúžkov a školského klubu - trávili vonku na
školskom dvore a na vychádzkach v okolí
školy. Pozorovali sme prírodu a zbierali prírodné materiály, ktoré sme neskôr využívali na
tvorivú činnosť a výzdobu našej školy.
Veľmi pekné, septembrové chvíle sme zažívali pri vyrezávaní tekvíc, ktoré sme priniesli
z babičkiných záhrad. Deti mali veľkú radosť,
lebo manuálne práce im nie sú cudzie. Tekvičkami sme naplnili deduškov vozík a ním
vyzdobili vchod do ZŠ.
Októbrové dni sme strávili veľmi zaujímavo pri výtvarných prácach pod vedením
Mgr. Marty Lesňákovej, ktoré sme poslali do
okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Veríme, že výtvarné práce našich žiakov
zaujmú hodnotiacu porotu a budú
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ocenené.
Dňa 07. 11. 2017 sme navštívili divadlo
Alexandra Duchnoviča v Prešove a pozreli si
divadelné predstavenie s názvom Zlatý kľúčik. Naše deti v divadle zažili nezabudnuteľné
chvíle, keďže ešte nikto z nich v divadle nebol.
Návšteva divadla bola spojená s prehliadkou
mesta. Prešov sa našim deťom veľmi páčil.
Svoje dojmy a emócie deti dávali najavo veľmi
intenzívne v nasledujúcich dňoch.
Novembrový čas a pani učiteľka Mgr. Marta Lesňáková nás znovu pozvali výtvarne tvoriť. Naše práce na tému „Anjel Vianoc 2017“
sme opäť poslali na tradičnú predvianočnú
výtvarnú súťaž, ktorú vyhlásila Tatranská galéria v Poprade. Veríme, že budú aj ocenené.
Mimoriadne bohatý a plný prekvapení bol
aj mesiac december. Začal sa tvorením pestrých mikulášskych dekorácií a vianočných
ozdôb. Malým predmikulášskym darčekom
pre deti z materskej školy i pre žiakov našej
školy bola návšteva mobilného planetária
dňa 05. 12. 2017 v našej škole. Vzdelávací
program a odborný výklad lektora p. Sluvku
deti veľmi očarili a pri vysvetľovaní boli mimoriadne pozorné a sústredené. Deti z 3D
projekcie uchvátené.
No ako by to bolo, keby na Mikuláša neprišiel Mikuláš. Aj tento rok nás navštívil, no
nechal nás v očakávaní o dva dni dlhšie. Nezabudol však priviesť aj čertíka a anjelika. Deti
ich pozorovali s vystrašenými očkami a niektorí aj so slzičkami v očiach. Všetko pozorne
sledoval aj pán starosta. Deti na Mikulášove

otázky reagovali, pohotovo odpovedali na
otázky, recitovali básne, spievali piesne. Odmenou im boli bohaté mikulášske balíčky, za
ktoré vďačíme pánovi starostovi.
V týchto dňoch pokračujeme v prípravách
na Vianoce. Deti sa tešia na zdobenie vianočného stromčeka a na vianočnú besiedku, na
ktorej rodičom, starým rodičom a známym
predvedú svoje umelecké nadanie.
Všetkých Vás srdečne pozývame na našu
vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční 22. decembra 2017 o 10.30 hod. v priestoroch školy.
Tento deň bude zároveň posledným dňom našich žiakov v škole v tomto kalendárnom roku.
Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok,
zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí
a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný,
zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba,
aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu
a potom spoločne k štedrovečernému stolu.
Krásne, pokojné a láskyplné Vianoce 2017
a šťastný Nový rok za kolektív pedagogických
i nepedagogických zamestnancov Základnej
školy s materskou školou v Jablonove želá
Mgr. Marta Zumriková

Úcta k starším

Úcta k starším, Gizka Oňová, 8.10.2017

Úcta k starším, Deti z MŠ, 8.10.2017

Úcta k starším, MŠ, 8.10.2017

Vrtuľník, stavanie vežového kontajnera T-com, 28.11.2017

Vrtuľník, zdvíhanie dielca, 28.11.2017

Vrtuľník, montáž veže, 28.11.2017

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

Starostovi obce,
Katarínske popoludnie, uvítanie

Katarínske popoludnie, Jadlovec Margecany

Štefanovi Blaškovi,
aj touto cestou prajeme
do ďalšej polstoročnice
zdravie, silu, šťastie, lásku
blížnych, rodinnú pohodu
a porozumenie.

Katarínske popoludnie, ŽSS Jablonečka

Katarínske popoludnie, ĽH JAS

Svieža
tradícia
Katarínske popoludnie, výtvarníci

Katarínske popoludnie, moderátorka K. Turčanová

Katarínske popoludnie, záver

Stromček farebne blikoce,
v kuchyni vonia škorica a med,
nech srdce Vaše radosťou trepoce,
z neba Boh zasiela živý dar
na tento svet.

Vianočné čaro umocní žiara na nebi,
aby nikto tento čas necítil samotu na zemi.
Ku šťastiu krôčik a k bohatstvu krok,
milostiplné Vianoce Vám všetkým a úspešný
nový rok 2018...
... prajú Obecný úrad Jablonov
a poslanci OZ
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