Najvýznamnejšie udalosti v roku 2016

JANUÁR

1. Uzatvorenie a vyhodnotenie hospodárenia za rok 2015
2. Príprava podkladov pre získanie dotácie na spracovanie projektovej dokumentácie
„Výstavba cyklistického chodníka Euro Velo 11.
FEBRUÁR

1. Vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy
2. Spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu
potoka Kohút – žiadosť nebola schválená
MAREC

1. Príprava materiálov potrebných k čerpaniu úveru na odkúpenie rodinného domu súpisné
číslo 68 – kúpna cena 30 000,00 €, z toho úverové prostriedky 20 000,00 € a z rozpočtu
obce 10 000,00 €.
2. Spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ministerstva
financií na rekonštrukciu obecného rozhlasu – ministerstvo žiadosť neschválilo
3. Príprava podkladov a spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na rok 2017 z recyklačného fondu – žiadosť schválená, poskytnutý príspevok vo výške
194,00 €.
4. Príprava podkladov a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na technickomateriálne vybavenie dobrovoľného hasičského zboru – žiadosť schválená, poskytnutý
príspevok vo výške 700,00 €.
APRÍL

1. Zapojenie občanov obce do súťaže o získanie technického vybavenia pre dobrovoľný
hasičský zbor.
Túto akciu sa obec rozhodla podporiť z dôvodu, že dobrovoľní hasiči sa podieľajú na záchrane
životov a majetku, často organizujú kultúrny aj športový život v obci. Za každých okolností
stoja za obyvateľmi obce a tak bolo načase ukázať, že aj obec a jej občania stoja za hasičmi.
2. Zabezpečenie kontajnera na použité šatstvo.

3.Podpísanie dohôd o domácom kompostovaní s viac ako 50% obyvateľov obce.
4. Odkúpenie budovy súpisné číslo 68 do majetku obce za účelom vybudovania denného centra
pre seniorov a klubu pre mládež.
5. Výroba darčekov z recyklovateľných zložiek odpadu ku Dňu matiek.

MÁJ
1. Oslavy DŇA MATIEK- osláv sa zúčastnilo okolo 80 mamičiek. No okrem nich prišli aj

ockovia a dedkovia, ktorí boli zvedaví na vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy
v Sabinove. Medzi účinkujúcimi sa predstavili aj deti z našej obce, ktoré spomínanú školu
navštevujú. Bol tonezabudnuteľný zážitok.
Na koniec sa udelila cena za najkrajší darček pre mamku vyrobený z odpadového materiálu.
Výrobou darčekov z odpadového materiálu sa nám podarilo deťom ukázať, aké dôležité je
odpad separovať a ďalej zhodnocovať.
2. Obvodná súťaž dobrovoľných hasičských zborov – súťaž sa konala na miestnom ihrisku,
zúčastnili sa jej dobrovoľné hasičské zbory z okolia.

JÚN

V nedeľu 12. júna 2016 sme v našej obci oslavovali DEŇ DETÍ. Možno trocha netradične, ale
spokojné tváričky detí svedčili o tom, že aj takýto spôsob im celkom vyhovuje. A navyše, keď
všetci boli pirátmi alebo indiánmi. Keďže v našej obci sme si ešte nie celkom osvojili postupy
, ako nakladať s komunálnymi odpadmi, rozhodli sme, práve na spoločnom stretnutí detí ,
rodičov a starých rodičov, hravou formou ukázať, ako jednotlivé zložky odpadu triediť,
zhodnocovať a hlavne nevyhadzovať do prírody.
Úlohou detí bolo zvládnuť osem disciplín a za splnenie všetkých úloh dostali darček. Tešili sa
aj maľovaniu na tvár a kreatívnym balónom . Tí najmenší mali najväčšiu radosť zo skákacieho
hradu. No v nedeľu nesúťažili iba deti. Keďže v júni bol aj sviatok otcov, jednu disciplínu sme
pripravili aj pre nich. A ostali sme v nemom úžase, keď sme videli výsledok ich práce. Ich
úlohou bolo zo starých krabíc , lepiacej pásky a plastových fliaš zostrojiť loď. A veru sa im
podarila. A tak sme sa všetci tešili, že najšikovnejší ockovia žijú práve v našej obci.
Samozrejme, akcia končila guľášom.

JÚL, AUGUST
V roku 2016 najdôležitejšie a zároveň najnáročnejšie boli mesiace júl a august. V týchto
mesiacoch sa rekonštruovala budova materskej školy. Z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov, sa prípravné – búracie práce vykonávali svojpomocne – dobrovoľníkmi z našej
obce. Aj napriek tomu, že to bolo veľmi náročne, spoločnými silami sa nám to podarilo.
Celková rekonštrukcia bola v objeme 58 984,13 €, z toho 30 000,00 € bola dotácia
z ministerstva školstva a zvyšok bolo financované z rozpočtu obce. Projektová dokumentácia
v objeme 2 350,00 € boal financovaná iba z rozpočtu obce.
Náročné na organizáciu bolo aj druhá akcia, ktorá sa konala na konci prázdnin a to Olympiáda
alebo Dedina v pohybe. Nechýbalo nič – všetko prebiehalo ako na skutočnej olympiáde –
olympijská vlajka ( zhotovila šikovná mamka ), olympijský oheň, olympijský sľub.
V určenom termíne prišlo 84 prihlášok. Súťažiaci boli rozdelení podľa vekových kategórii.
Súťažilo sa v desiatich disciplínach. Prvé tri miesta v každej disciplíne a vekovej kategórii boli
ocenené medailami. Najmladšia účastníčka mala 2 roky, najstarší účastník 82 rokov. Toto
podujatie bolo zaradené medzi top podujatia, ktoré sa v poslednom období konali.

SEPTEMBER
1. Dňa 15. septembra 2016 sa v našej obci uskutočnilo malé športové podujatie, ktoré však
malo podporiť veľkú vec a to výstavbu cyklistického chodníka EUROVELO 11.
Podujatie sa konalo v rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU a prišlo ho podporiť asi 40
priaznivcov cyklistiky. Treba podotknúť, že akcie sa zúčastnila aj jedna mamička s dieťaťom v
kočiari a niekoľko peších turistov.
Štart bol pred obecným úradom, smerom na Rožkovany; cyklisti pokračovali
na
ROŽKOVANSKÉ JAZERÁ a peši turisti prešli
miestnou komunikáciou v
Rožkovanoch okolo Torysy a stredom dediny sa vrátili späť pred Obecný úrad v Jakubovej
Voli.
Po podujatí nás potešila správa, ktorá prišla z Asociácie športu pre všetkých. Nakoľko ich naše
podujatie zaujalo, zaradili ho medzi sprievodné akcie Európskej kampane Cesta nádeje, čím sa
naša obec dostala do celkového hodnotenia.
Účasťou na tomto podujatí sme UROBILI NIEČO PRE SVOJE ZDRAVIE A UKÁZALI,
ŽE VYBUDOVANÝ CYKLOCHODNÍK BUDE SLÚŽIŤ SVOJMU ÚČELU.
2. Príprava podkladov a spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku na rok 2017
z recyklačného fondu.
3. Príprava podkladov a spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Nadácie VÚB na vybudovanie areálu, kde by sa stretávali a spoločne trávili voľný čas občania
všetkých vekových kategórii . Projekt zahŕňal osadenie outdoorových fitnes strojov
a vybudovanie oddychovej zóny. Žiadosť nebola schválená.
4. Príprava podkladov a spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
od Východoslovenskej energetiky na osadenie outdoorových fitnes strojov do areálu materskej
školy. Žiadosť bola schválená, na nákup strojov bola poskytnutá dotácia v objeme 400,00 €.
5. Pracovné stretnutie so zástupcami Správy a údržby ciest PSK k rekonštrukcii cesty pred
vstupom do obce a odvedenie dažďovej vody priepustom cez teleso cesty . Na stretnutí
prítomný aj zástupca Okresného úradu životného prostredia. Priepust cez cestu neodsúhlasili .
Rekonštrukcia cesty bola zrealizovaná.
OKTÓBER
1. Mesiac október bol venovaný našim seniorom. V rámci mesiaca Úcty k starším bolo
zorganizované posedenie v kultúrnom dome, kde našich dôchodcov prišli potešiť deti
z materskej školy a folklórny súbor Voľančan.
Všetci prítomní sa posilnili chutnou večerou, sladkosťou a darčekom – knihou, do ktorej si budú
zapisovať svoje životné skúsenosti.
2. Príprava podkladov a opätovné spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Environmentálneho fondu na úpravu toku potoka Kohút.

3. Príprava podkladov a spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z DPO SR na materiálno- technické vybavenie DHZ na rok 2017.

NOVEMBER
1. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z ministerstve školstva na rekonštrukciu materskej školy.
2. Príprava prihlášok, programu a celkovej organizácie akcií, ktoré sa konali v decembri.

DECEMBER
1.Mesiac december (3. decembra) sme zahájili Mikulášskou nádielkou. Stretli sme sa
v kultúrnom dome, kde Mikuláš rozdal darčeky. Potom sme si pozreli niekoľko príbehov
rozprávky Maša a medveď
Miša a nakoniec sme rozsvietili vianočný stromček pri kaplnke sv. Michala.
2. Obdobie medzi sviatkami sme využili na spoločné stretnutie občanov a to na Vianočnej
akadémii – pod názvom „Ako dobré víly talenty delili“. Hlavnou myšlienkou a cieľom
tohto podujatia bolo predstaviť talentovaných občanov našej obce bez ohľadu na vek.
Súťažiaci sa predstavili v literárnej tvorbe, prednese, v kreslení, maľovaní či speve.
Súčasťou Vianočnej akadémie bolo aj udeľovanie Ceny starostky obce. Cena sa udeľuje
jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí svojou prácou prispievajú k reprezentácií a rozvoju obce.
Cena bola udelená Jánovi Kvašňákovi za reprezentáciu obce v sólovom speve a folklórnemu
súboru Voľančan za uchovávanie tradícií formou prezentácie ľudového folklóru.
Rok 2016 sme ukončili taktiež spoločným stretnutím občanov na premiére divadelnej hry
Záletník, ktorú vynikajúco odohrali členovia obecného ochotníckeho divadla Voľančan.

V Jakubovej Voli 24. 2. 2017
Ing. Magdaléna Sasaráková

