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Politicko-hospodárska situácia na Slovensku 

Hoci sme nový rok začali oslavami 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky, neboli to veľkolepé oslavy, lebo ich zatienili zložité ekonomické 

problémy. Hlavne je to zvyšujúca sa nezamestnanosť, prepúšťanie, krachovanie 

malých firiem z čoho potom vyplýva znižovanie kúpyschopnosti obyvateľov, 

zadlžovanie a exekúcie. Ľudia sa dostávajú do zložitých problémov, mnohí to 

riešia aj samovraždami, alkoholom, vraždami a podobne. Aj v našej obci žije 

veľa rodín biedne, mnohí sú zadlžení a musia každý deň rozmýšľať ako prežiť a 

nezadĺžiť sa ešte viac. Mnohým pomáhajú starí rodičia a mnohí to nezvládajú.  

Na našu ekonomiku mala najväčší vplyv recesia vo väčšine krajín eurozóny. Bol 

nižší záujem o výrobky zo Slovenska a počet ľudí bez práce dosiahol vyše 400-

tisíc. Vláda zaviedla 25-percentnú daň pre lepšie zarábajúcich ľudí a zdvihla im 

aj odvody. Vyššiu daň platili aj banky a regulované firmy. Bežní ľudia platili 

viac pri nákupe alkoholu a cigariet. Zavedenie týchto opatrení vláda zdôvodnila 

tým, že chce zvýšiť výber daní a zlepšiť tak rozpočet. Opatrenia začali zaberať a 

ubudlo daňových  podvodov. Vláda zaviedla čiernu listinu podnikateľov, ktorí 

nedodržiavajú pravidlá. Výber daní rozpočtu  pomohol a ovplyvnila to aj 

bločková lotéria, ktorá sa stala raritou v Európskej únii. Štát týmto krokom 

motivoval ľudí k tomu, aby si pri nákupe pýtali bločky, a predajcovia tak z 

každého predaného tovaru a služby odvádzali daň z pridanej hodnoty. Do konca 

roka prihlásili ľudia do lotérie viac 30 miliónov bločkov.  

Nový úspech zaznamenal Volkswagen – druhý najväčší automobilový koncern 

na svete odštartoval prvú sériovú výrobu elektromobilov práve v Bratislave. 

Uspel v celosvetovej konkurencii 102 závodov VW a predbehol aj závody v 

Nemecku. Elektrický Volkswagen e-up! prejde na jedno nabitie 160 kilometrov 

pri batérii vážiacej 230 kilogramov. Má slúžiť na jazdy v menších mestách a 

prvá produkcia pôjde hlavne na nemecký a nórsky trh, iba postupne sa budú 

pridávať ďalšie západné trhy. Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už 

viac ako 21 rokov a momentálne zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. V Martine 

vyrába komponenty pre podvozky a prevodovky a v Košiciach pripravuje 

vozidlá na export do Ruska.  

Keď americká centrála oznámila, že uvažuje o predaji fabriky U.S. Steel v 

Košiciach, ohrozilo to minimálne sedem tisíc zamestnancov vo výrobe. 

Slovenská vláda začala okamžite rokovať s vedením firmy a ponúkla im určité 

ústupky, napríklad vyššie výkupné ceny na trhu s elektrinou, ktorú závod vyrába 

vo svojej spaľovni. Za megawatt hodinu vyrobenej elektrickej energie budú 

oceliari počas pätnástich rokov dostávať osemdesiat eur. Oceliari sa napokon 

zaviazali zmluvou, že do konca roku 2017 nebudú hromadne prepúšťať ľudí a 

zotrvajú na Slovensku aspoň ďalších 5 rokov.  

Jesenné regionálne voľby sa skončili podľa očakávaní – s výnimkou 

prekvapujúceho výsledku v Banskobystrickom kraji, kde kandidáta Smeru na 

župana Vladimíra Maňku porazil prívrženec extrémizmu Marián Kotleba. 

Výsledky volieb uvedieme v ďalšom texte.  
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Počas celého roka zasahovali do života slovenských občanov potravinové 

škandály. O prvý sa postarali severní susedia, keď poľská firma Magnólia 

dodávala na trh napolitánky kontaminované jedom na hlodavce. Úrad verejného 

zdravotníctva ihneď vykonal mimoriadne kontroly vo viac ako pol tisíca 

školských bufetoch, v cukrárňach a kaviarňach. Potom prišla správa z Veľkej 

Británie a Írska, že vo výrobkoch z hovädzieho mäsa použili lacnejšiu koňacinu. 

Znovu sa začali dôkladné kontroly v reštauráciách a jedálňach. U poľského 

obchodníka v Poprade zasa našli v poľskej kuracine antibiotiká, táto bola 

dovezená z Nowého Targu. Ľudia zostávali zmätení, nevedeli čo môžu kupovať, 

komu majú dôverovať. K tejto situácii sa vyjadrili slovenskí odborníci na výživu 

v tom zmysle, aby sme nekupovali extrémne lacné potraviny.  Najlacnejším 

jedlom v podnikoch verejného stravovania sú kurčatá a sú denne na všetkých 

jedálnych lístkoch. Nikto nevie odkiaľ pochádzajú, hoci sa verejne hovorí, že sú 

z Poľska alebo z Brazílie. Akú máme teda istotu? Pracovníci potravinového 

dozoru odporúčajú, aby sme kupovali iba slovenské potraviny, lebo sú pod 

stálou veterinárnou kontrolou. Má to však háčik, lebo iba každé druhé kurča je 

vykŕmené na Slovensku a slovenskej bravčoviny je ešte menej – len štyri z 

desiatich rezňov sú slovenské. Preto kupujeme mäso pozvážané z celého sveta a 

slovenské poľnohospodárstvo je na kolenách. A občania môžu iba hádať, odkiaľ 

je to mäso dovezené.  

Do svetových dejín sa zapísalo odstúpenie Benedikta XVI., pretože bol prvým 

pápežom od roku 1294, ktorý dobrovoľne odišiel zo svätopeterského stolca. Za 

jeho nástupcu 13. marca zvolili argentínskeho kardinála Jorgeho Maria 

Bergoglia. Prijal meno skromného svätca: Volá sa František – podľa sv. 

Františka z Assisi.  

Aj v susednom Česku mali začiatkom roka voľby – volili si prezidenta. Voľby 

sa uskutočnili v dvoch kolách. V prvom (11. a 12. januára) zvíťazil o 0,81 % 

Miloš Zeman nad Karlom Schwanzenbergom. V druhom kole (25. a 26. januára) 

zvíťazil Miloš Zeman o 9,61 %, čo bolo takmer o 500-tisíc hlasov viac, ako 

získal jeho protikandidát. Samotná prezidentská inaugurácia sa konala 8. marca 

vo Vladislavskej sále Pražského hradu.  

Začiatkom augusta zomrel vo veku 74 rokov legendárny slovenský herec Jozef 

Adamovič. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch bol veľmi populárnym 

hercom a idolom mnohých žien a dievčat na základe úloh, ktoré vynikajúco 

zahral v slovenských filmoch a divadelných hrách. V tom istom mesiaci 22. 

augusta nás ohromila nečakaná správa - zomrel režisér Jozef Bednárik, ktorý bol 

najskôr nadšeným ochotníkom, potom pracoval v činohre a postupne sa 

vypracoval na vynikajúceho muzikálového, operného či baletného režiséra. Bol 

povestný nezlomnou energiou a večne dobrou náladou. Ľudia ho mali radi za 

dobrosrdečnosť a inteligentný humor. O necelý mesiac by oslávil 66. 

narodeniny. V novembri nás opustil jeden z najvýznamnejších slovenských 

maliarov Milan Laluha vo veku nedožitých 83 rokov. V Galérii mesta Bratislavy 

mu nedávno otvorili výstavu, ktorá predstavuje vyše 130 plátien, kresieb a 
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akvarelov. Pri smutnej príležitosti galéria výstavu predĺžila, aby si občania 

mohli pozrieť majstrove diela.  

Vplyvom klimatických zmien vznikla v novembri veľká prírodná katastrofa na 

Filipínach. Najviac bolo postihnuté mesto Tacloban, kde prírodný živel napáchal 

najviac škôd. Mesto bolo úplne zničené. Tajfún Haiyan dosahoval v nárazoch 

rýchlosť až 275 kilometrov za hodinu. Zahynulo viac ako 10 tisíc ľudí a 

zničených bolo 80 percent územia na ostrove Leyte. Do zasiahnutých oblastí 

mnohé krajiny vyslali humanitárnu pomoc. Pomoc poskytlo aj Slovensko.  

Víťazom najväčšieho tenisového turnaja ATP na Slovensku sa stal slovenský 

hráč Lukáš Lacko. Vo finále challengerového Slovak  Open  zdolal českého 

obhajcu trofeje Lukáša Rosola po trojsetovej bitke 6:4, 4:6, 6:4. Lukáš Lacko si 

do svetového rebríčka pripísal 100 bodov a stal sa prvým dvojnásobným 

víťazom v 14-ročnej histórii turnaja. Radosť nám robil aj cyklista Peter Sagan. 

Vybojoval si 22 víťazstiev a obhájil zelený dres na Tour de France, vyhral prvú 

belgickú klasiku, iba o centimetre mu ušiel triumf na pretekoch Miláno – San 

Remo a na svetovom šampionáte vybojoval šieste miesto. Pri každom treťom 

štarte v tomto roku bol druhý alebo prvý. Zaslúžil si obdiv svojich priaznivcov a 

prispel z rozvoju cyklistiky na Slovensku.  

 

20. výročie samostatnosti Slovenska  

1. januára 2013 uplynulo 20 rokov od vzniku samostatného Slovenska. Zánikom 

Česko - Slovenska pred dvadsiatimi rokmi sme niečo získali, ale aj o čosi prišli. 

Naša inteligencia sa osamostatnením krajiny mohla výraznejšie uplatniť pri 

riadení štátu dovnútra i v jeho zastupovaní navonok. Vznik Slovenskej republiky 

bol spojený hlavne s myšlienkou zachovania identity a rozvoja slovenskej 

spoločnosti prostredníctvom štátu. Za dvadsať rokov Slovensko zaznamenalo 

civilizačný progres, ktorý sa snaží stále udržiavať. Je na nás, aby sme ho 

zdokonaľovali a kontrolovali tých, ktorým raz za štyri roky dávame svoju 

dôveru. A ukázalo sa, že rozdelením republiky sme sa s obyvateľmi Česka ešte 

viac zblížili. Vzájomne sa navštevujeme, zaujímame sa o kultúru, šport, 

uskutočňujeme spoločné podujatia. Oslavy tohto významného výročia boli v 

bratislavskej Redute. Prítomní boli všetci poslanci, aj bývalí, ktorí boli pri 

vzniku Slovenskej republiky, vrátane slovenských poslancov Federálneho 

zhromaždenia ČSFR. Prezident republiky Ivan Gašparovič ocenil 20 

významných osobností z oblasti vedy, techniky, kultúry a športu, ktorým 

odovzdal významné štátne vyznamenania. Pri tejto príležitosti sa prezident 

rozhodol odpustiť tresty formou amnestie, ktorá nadobudla účinnosť 2. januára. 

Vyhlásením amnestie odpustil a zmiernil tresty uložené súdmi v trestnom konaní 

a zahladil odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie. Prezidentova 

amnestia sa nevzťahovala na ľudí odsúdených za spáchanie trestných činov s 

následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu. Tiež ani 

na odsúdených za zanedbanie povinnej výživy, ohrozovanie mravnej výchovy, 

šírenie toxikománie a podávanie alkoholu mládeži. Amnestia mala aj negatívny 
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dopad na spoločenský život, lebo niektorí delikventi ihneď po prepustení z 

väzníc vykonali nové trestné činy – bitky, napadnutia pod vplyvom alkoholu, 

krádeže a tým pádom sa znovu vrátili do väznice.  

 

Voľba županov  

Ako už bolo v úvode spomenuté, v Banskobystrickom kraji víťazil Marián 

Kotleba, ktorý je známy svojimi oslavnými názormi na vojnový slovenský štát 

počas druhej svetovej vojny či xenofóbnymi postojmi k Rómom. Politici boli 

jeho víťazstvom zaskočení, nepočítali s tým. Dôvodov, prečo uspel vo voľbách 

za župana extrémista, bolo viac. V povolebných analýzach sa však často 

spomínala vysoká nezamestnanosť v regióne a chudoba. Boli to hlasy občanov 

ako protest proti tejto zložitej situácii. V ďalších regiónoch sa voľby skončili 

bez prekvapení. V trnavskom kraji obhájil post župana Tibor Mikuš, v 

Nitrianskom Milan Belica, v Trenčianskom Jaroslav Baška, v Prešovskom Peter 

Chudík a v Košickom Zdenko Trebuľa. Novým županom v Žilinskom kraji sa 

stal Juraj Blanár, ktorý získal 21,57 % hlasov. Za staronového župana v 

Bratislavskom kraji ľudia opäť zvolili šéfa SDKÚ Pavla Freša. Kandidáti z 

parlamentných pravicových strán prepadli, občanov dostatočne nezaujali. Tieto 

voľby mali nízky záujem voličov. V prvom kole bola účasť len 20,1 percent. O 

dva týždne v druhom kole volieb prišlo voliť ešte menej ľudí, iba niečo vyše 17 

percent.  

Účasť vo voľbách: Bratislavský kraj 21,65 %  

Trnavský kraj 17,46 %  

Trenčiansky kraj 17,37 %  

Nitriansky kraj 17,90 %  

Žilinský kraj 21,57 %  

Banskobystrický kraj 24,59 %  

Prešovský kraj 22,13 %  

Košický kraj 17,77 %.  

Celková účasť : 20,11 percent.  

V siedmich krajoch vyhrali voľby kandidáti strany SMER – Sociálna 

demokracia. 

 

Politicko-hospodárska situácia v obci    

Nový rok začal starosta obce príhovorom   v miestnom rozhlase  s prianím ,aby 

bol rok 2013 úspešný pre všetkých občanov. 

V apríli a v máji   prebehla investičná akcia predĺženie vodovodu na ulici Pod 

Lánmi, bola zrealizovaná firmou SEVAK Žilina. Obecný úrad  zabezpečil 

stavebné povolenie na túto líniovú stavbu a materiál na podsypové lôžko. 

Finančné   náklady tejto akcie  pokryla firma SEVAK Žilina 

V máji  sa už tradične  oslavuje Deň matiek. Program pripravili deti  z Materskej 

školy v Jablonovom  pod vedením  pani riaditeľky   Z. Zrebnej  a pani učiteľky  
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T. Gaňovej a žiaci Základnej školy v Súľove -Hradnej. Bohatý program a  

sladké občerstvenie zanechalo u mamičiek hlboké zážitky. 

V júni sa začalo s modernizáciou verejného osvetlenia. Značne zastaralé 

a energeticky náročné svietidlá boli vymenené za úsporné a moderné lampy . 

Celkovo bolo vymenených  78 svetelných bodov. Súčasne bol vymenený aj 

nový rozvádzač. Finančné prostriedky v sume 12 426,50 € boli použité 

z peňažných fondov obce. 

1.jún –Medzinárodný deň detí bol tento rok poznačený daždivým počasím 

,avšak na atraktivite profesionálnych ukážok  hasičov a policajtov to 

neubralo.Náhradný  program  pokračoval  v sále kultúrneho domu.. 

V auguste bola v kultúrnom dome vymenená nová opona na javisku ako aj 

zadná drapéria .Pri tejto príležitosti bolo vymaľované aj javisko, práce previedli  

dobrovoľníci z obce. Finančné prostriedky v hodnote 800€ boli získané z dotácie 

predsedu ŽSK a spoluúčasť obce vo výške 1 199 €. 

Na detskom ihrisku pri budove MŠ  boli dobudované ďalšie nové zostavy a  

súčasne boli obnovené hojdačky  a pieskovisko. Financie v sume 6 994,80 € na 

túto akciu boli použité z rozpočtu obce. 

V budove školy  prebehla celková rekonštrukcia kúrenia , ako aj doplnenia 

samostatného  kotla pre vykurovanie telocvične. Boli vymenené radiátory 

a tepelné rozvody v celej budove. Dotáciu z havarijného stavu Ministerstva 

školstva bola v sume 47 000 €, spoluúčasť obce predstavovala 2 300€. 

5. a 6. októbra sa zaplnili priestory kultúrneho domu v obci plodmi úrody z polí  

a záhrad obyvateľov Jablonového. Konala sa tu výstava  úrody ovocia 

a zeleniny. Občania priniesli výsledky svojej práce do sály kultúrneho domu, 

kde ich aranžovali miestne aranžérky pani M. Balážová , pani K. Krajčíová 

a pani J. Krajčiová. Plody úrody bol v nedeľu posvätiť aj miestny pán farár F. 

Cvacho. Na výstave sa prezentovali svojimi výrobkami aj deti z MŠ, ktoré 

pripravili pod vedením pani riaditeľky Z. Zrebnej. 

Október je mesiac ,keď si pripomíname úctu  k starším a Obecný úrad  

v Jablonovom každoročne usporiada Posedenie s dôchodcami.  Nebolo tomu 

inak ani tento rok, keď 13.októbra  sa v kultúrnom dome  stretli naši seniori, pre 

ktorých bol pripravený  kultúrny program a občerstvenie . Starosta obce v 

príhovore privítal dôchodcov, poďakoval im za prácu ,ktorú vykonali 

a vykonávajú, za pomoc svojim rodinám  a  za výchovu vnúčat. Spomenul  

najstarších občanov pána Michala Baláža a ďalších .Zaželal im veľa zdravia  

a pokojnú starobu. V kultúrnom programe  vystúpil detský folklórny súbor 

Cipovička zo Žiliny. Po kultúrnom programe sa podávalo občerstvenie .O 

obsluhu dôchodcov sa postarali pracovníčky Obecného úradu a poslanci 

Obecného zastupiteľstva. 

Dňa 26.októbra  obec Jablonové v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom  

v Žiline  pri príležitosti 745.výročia prvej písomnej zmienky  o obci slávnostne 

uviedli do života monografiu Jablonové. V sále kultúrneho domu sa konala 

slávnosť ,kde zúčastnení občania, redakčná rada, pozvaní hostia, sponzori  
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uviedli do života významné dielo. Oslavy krásneho 745. výročia obce a zároveň 

aj uvedenia  publikácie o Jablonovom  prišli pozdraviť  svojimi vystúpeniami  aj  

folklórny súbor Rovňan z Veľkého  Rovného.  Moderátorom  slávnosti bol Ján 

Blahovec, ktorý zarecitoval  v úvode báseň Návrat. Autorom je náš rodák PhDr. 

Vincent Staríček. Báseň je uvedená aj v monografii. Po slávnostnom príhovore 

starostu obce odzneli príhovory pozvaných hostí  Ing. Jozefa  Štrbu- 

podpredsedu ŽSK, Mons. Michala Baláža, PhDr. Soni Řehákovej –riaditeľky 

Krajského kultúrneho strediska v Žiline ,riaditeľa Štátneho archívu v Čadci  

Drahomíra Veličku, a akademického  sochára PhDr. Vincenta Staríčka. 

Monografiu o Jablonovom slávnostne poliali vodou z Javora, ktorú používajú 

všetky domácnosti  v obci. Želali publikácii, aby sa stala dôvodom  k šťastným 

chvíľam a prispela k bohatstvu duše a mysle každého občana . 

Zostaviteľom monografie o Jablonovom bol Mgr. Drahomír Velička, PhD. 

Redakčná rada: ThDr. M. Baláž, PhD., M. Bučová,  Mgr. K. Čičková, J. Galo, 

Ing. J. Hanulík, Mgr. M. Kerešová .A. Ondrušková ,Mgr. G. Rosová, P.Sandtner 

,Mgr. J. Tarhajová , P. Tarhaj, Ing. J. Vokoun .Každý z členov spracovával  

jednu oblasť zo života našej obce .Monografia  mapuje históriu od vzniku obce 

až po súčasnosť. O kvalite monografie z pohľadu histórie a dizajnového 

prevedenia svedčí aj  udelené prvé miesto v súťaži o najlepšiu knihu Horného 

Považia. 

V decembri sa deti tešia na Mikuláša. V tomto roku ich potešil rozprávkou 

o Šípkovej Ruženke.  V mrazivom počasí sa mohli aj rodičia zohriať teplým 

vianočným  punčom. Vďaka starostovi obce a poslancom  OcZ  prišiel Mikuláš 

s anjelom a čertom  v pravý čas. 

 

Evidencia obyvateľov  

K 1.1 2013 mala naša obec 862 obyvateľov. Je nás menej o 4 obyvateľov. 

Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 683 z toho 347 mužov a 336 žien. Deti 

do 15 rokov je 151 z toho 60 dievčat a 91 chlapcov. Mládež od 15 do 18 je 57 

z toho 26 dievčat a 31 chlapcov.  

 

Hospodárenie obce 

Základným nástrojom hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec 

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7, zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. 

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12. 2012 uznesením č. 

101/2012.  

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný päťkrát  a to 

rozpočtovým opatrením : 
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Č. RO Schválené 
uznesením OZ č. 

Dátum Druh zmeny 

1/2013 starosta 01.03.2013 Presun rozpočtových prostriedkov 

2/2013 starosta 03.06.2013 Presun rozpočtových prostriedkov 

3/2013 starosta 21.06.2013 Presun rozpočtových prostriedkov 

4/2013 123/2013 12.07.2013 Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti 

5/2013 125/2013 20.09.2013 Presun rozpočtových prostriedkov 
Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti 

 

Rozpočet na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu 

a prebytku finančných operácii. 
 

Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 168 442 175 965 173 186,36 

  príjmy bežného rozpočtu 158 221 165 744 162 948,86 

  príjmy kapitálového rozpočtu 100 100 0 

  finančné operácie príjmové 10 121 10 121 10 237,50 

Výdavky celkom 168 442 175 965 168 962,01 

  výdavky bežného rozpočtu 148 432 148 960 141 924,07 

  výdavky kapitálového rozpočtu 12 310 19 305 19 421,30 

  finančné operácie výdavkové 7 700 7 700 7 616,64 

Bežný rozpočet  9 789 16 784 21 024,79 

Kapitálový rozpočet -12 210 -19 205 -19 421,30 

Hospodárenie finančných operácii 2 421 2 421 2 620,86 

Príjmy celkom – výdavky celkom 0 0 4 224,35 
 

Celkové plnenie príjmov je v sume  173 186,36  €  t.j.  98  %  a celkové plnenie 

výdavkov je  168 962,01 €  t.j. 96  %. 

  
Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 
Bilancia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013 v € 

Položka Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

100 - Daňové príjmy  

111 - Výnos dane pre územnú samosprávu 104 000 110 995 113 658,97 102,40 

121 - Miestne dane (daň z nehnuteľností) 4 150 4 150 3 659,71 88,19 

133 - Miestne poplatky  15 866 15 866 15 096,63 95,15 

134 – Ostatné dane (daň za dobývací priestor) 530 530 531,10 100,21 

200 - Nedaňové príjmy  

212 - Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, b 13 613 13 613 12 921,75 94,92 

221 - Správne poplatky 870 870 999,31 114,86 

222 – Pokuty a penále za porušovanie pred. 50 50 0 0 
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223 - Administratívne poplatky a iné platby 6 820 6 820 5 647,95 82,81 

243 - Úroky z vkladov 7 840 7 840 6 701,55 85,48 

292 - Ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad) 1 050 1 050 634,90 60,47 

300 - Granty a transfery  

311 – Tuzemské bežné granty 1 500 400 400 100 

312 - Transfery v rámci verejnej správy – ŠR       8 732 10 360 8 342,13 80,52 

Bežné príjmy spolu:  158 221 165 744 162 948,86 102,99 

 príjem z predaja pozemkov 100 100 0 0 

Kapitálové príjmy spolu: 100 100 0 0 

   

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 
Bilancia výdavkov podľa podprogramov za rok 2013 v € 

Položka Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

1.Program PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 98,90 

1.1 Riadenie obce 3 381 3 381 3 058,03 90,45 

1.2 Strategické plánovanie a projekty 1 000 0 0 0 

1.3 Daňová a rozpočtová politika 500 500 500 100 

1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach 460 460 486,91 105,85 

1.5 Kontrolná činnosť 1 000 1 000 1 237,32 123,73 

2.Program PROPAGÁCIA A MARKETING 80,24 

2.1 Propagácia a prezentácia obce 8 200 8 200 6 516,53 79,47 

2.2 Web stránka samosprávy 150 150 151,05 100,70 

2.3 Kronika obce  166 166 166 100 

3.Program INTERNÉ SLUŽBY  78,19 

3.1 Právne služby 1 000 1 000 1 000 100 

3.2 Hospodárska správa a údržba majetku 3 060 3 500 3 631,29 103,75 

3.3 Archív a registratúra 100 100 0 0 

3.4 Vzdelávanie zamestnancov 250 250 244,00 97,60 

3.5 Obecný informačný systém 1 300 2 930 2 673,30 91,24 

3.6 Voľby a referendá 2 500 2 500 489,26 19,57 

4.Program SLUŽBY OBČANOM 92,97 

4.1 Miestny rozhlas 300 300 53,90 17,97 

4.3 Evidencie 286 286 285,78 99,92 

4.4 Územné rozhodovanie a stav. poriadok 2 460 2 460 1 762,01 71,63 

4.5 Káblová televízia 3 500 3 500 3 983,80 113,82 

5.Program BEZPEČNOSŤ 97,75 

5.1 Hliadkovanie a udržiavanie VP 500 500 101,71 20,34 

5.2 Kamerový systém 0 0 0 0 

5.3 Ochrana pred požiarmi 1 960 1 960 1 954,98 99,74 

5.4 Civilná ochrana 100 100 0 0 

5.5 Verejné osvetlenie 18 310 18 310 18 344,72 100,19 

6.Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 103,29 

6.1 Separácia a recyklácia odpadu 2 000 2 200 2 584,07 117,46 

6.2 Zvoz,odvoz a zneškodňovanie odpadu 13 336 13 336 13 462,79 100,95 

7.Program KOMUNIKÁCIE 105,62 

7.2 Správa a údržba miestnych komunikácii 1 545 2 573 2 717,63 105,62 

8.Program ŠPORT 97,95 

8.1 Športové ihriská 450 7 445 7 267,51 97,62 

8.2 Podpora športových organizácii v obci 1 216 1 216 1 216,00 100 

9.Program KULTÚRA 108,11 

9.1 Obecná knižnica 1 126 1 126 1 193,92 106,03 
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9.2 Kultúrne podujatia a akcie 1 560 1 560 1 710,03 109,62 

10.Program PROSTREDIE PRE ŽIVOT 105,18 

10.1 Menšie obecné služby  250 250 499,52 199,81 

10.2 Správa a údržba verej. priestranstiev 1 900 400 298,50 74,63 

10.3 Cintoríny 1 500 494 413,49 83,70 

10.4 Ochrana životného prostredia 94 94 90,66 96,45 

11.Program BÝVANIE 114,91 

11.1 Správa nájomných bytov 4 000 3 466 3 982,70 114,91 

12.Program SOCIÁLNE SLUŽBY 79,01 

12.1 Opatrovateľská služba 5 200 1 800 1 326,26 73,68 

12.2 Príspevok pre novonarodené deti 1 035 1 035 1 044,96 100,96 

12.3 Jednorazové príspevky 166 166 0 0 

13. Program ADMINISTRATÍVA 96,96 

13.   Administratíva 74 881 79 551 77 135,18 96,96 

 

Bilancia finančných operácií za rok 2013 v € 
Položka Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

400 - Príjmové finančné operácie 10 121 10 121 10 237,50 103,73 

*zostatok prostriedkov z predchádz. roka 0 0 0 0 

*prevody z finančných fondov 10 121 10 121 10 237,50 101,15 

800 - Výdavkové finančné operácie 7 700 7 700 7 616,64 98,92 

*splácanie úveru ŠFRB 7 700 7 700 7 616,64 98,92 

 

Obec na základe VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácii poskytla  z rozpočtu obce 
dotácie: 

Príjemca Suma v € Účel 

Stolnotenisový oddiel Jablonové 266,00 Podpora 7. liga sezóna 2012/2013 

Enduro team Jablonové 150,00 Podpora celoročnej činnosti 

Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové 1 250,00 Podpora celoročnej činnosti 

Telovýchovná jednota Jablonové 800,00 Zabezpečenie celoročnej činnosti 

Spolu                                                                          2 466,00  

 
Šport 

Výsledky futbalových zápasov mužov:  

Sezóna jeseň 2013 

Dátum 
Mužstvo-dospelí 

                                              
výsledok 

u18.08. Jablonové - Hvozdnica 3 : 2 

25.08. Jablonové - Pšurnovice  5 : 1 

01.09. Divina - Jablonové 0 : 0 

08.09. Jablonové -H.Podhradie   4 : 1 

15.09. Hrabové - Jablonové 0 : 2 

22.09. Jablonové - Ovčiarsko 7 : 1 

29.09. Divinka B - Jablonové 0 : 3 
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06.10. Jablonové - Trnové 7 : 0 

13.10. Brodno - Jablonové 0 : 5 

 

Sezóna  jar   

Dátum 
mužstvo     - dospelí 

                                              
výsledok 

06.04. Hvozdnica - Jablonové 1 : 0 

13.04. Pšurnovice - Jablonové 1 : 3 

20.04. Jablonové - Divina 4 : 1 

27.04. H.Podhradie - Jablonové 0 : 3 

04.05. Jablonové - Hrabové 5 : 0 

11.05. Ovčiarsko - Jablonové 0 : 3 

18.05. Jablonové  -Divinka B 8 : 3 

25.05. Trnové - Jablonové 0 : 6 

01.06. Jablonové - Brodno 4 : 0 

 

V nedeľu 28.7.2013 sa uskutočnil turnaj v Rašove, o 3. miesto hralo mužstvo 

Hvozdnica a Jablonové s výsledkom 1:0, o 1. miesto  Rašov a Plevník s 

výsledkom 3:1 

Umiestnenie: 1. Rašov, 2. Plevník, 3. Hvozdnica a 4. Jablonové 

V nedeľu 21.7.2013 sa uskutočnil futbalový turnaj v Súľove-Hradnej. 
Výsledky: 

1. miesto         Súľov 

2. miesto Jablonové 

3. miesto Hrabové 

4. miesto Dolný Hričov 

o 3. miesto hrali mužstvá Hrabové a Dolný Hričov s výsledkom 4:1, o 1. miesto 

Súľov a Jablonové s výsledkom 3:1 

 

V nedeľu 14.7. 2013 sa uskutočnil futbalový turnaj v Hrabovom, na ktorom sa 

zúčastnili mužstvá z Jablonového, Súľova, Pšurnovice. 

 Výsledky: 

1.zápas 

  
Hrabové - Pšurnovice   3 : 1 

2.zápas   Jablonové - Súľov   1 : 1 -  3 : 2 p.k. 

3.zápas   Súľov - Pšurnovice   2 : 2 -  5 : 4 p.k. 

finále   Jablonové - Hrabové   2 : 0 
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V nedeľu 7.7.2013 sa na futbalovom ihrisku Pod Stráňou uskutočnil futbalový 

turnaj, ktorého sa zúčastnili mužstvá zo Súľova, Hrabového, Predmiera. 
Výsledky: 

1. zápas Jablonové - Hrabové   2 : 1 

2. zápas Predmier - Súľov   2 : 2 -  4 : 5 P.K 

3. zápas Predmier - Hrabové   3 : 1 

4. zápas- finále    Jablonové - Súľov   2 : 1 

Rozhodcovia: Roman Martinec, Štefan Mituch, Juraj Krajči. 

Najlepší Brankár: Lukáš Kochan, najlepší hráč: Marek Kocian 

 

Enduro Team  
Výsledky 2013: 

                    Meno           

       
            Kategória+miesto       

            

 Deň          

        

Umiestnenie    

  

  

              Bučo Tibor     

Slovenský pohár E2 Brezno  
04.05.2013 5. miesto 

05.05.2013 8. miesto 

MMSR COUNTRYCROSS 

Žaškov 
 20.07.2013 12. miesto  

MMSR COUNTRYCROSS 

Morovno  

31.08.2013  8. miesto  

 01.09.2013 10. miesto  

  

  

              Ďuriš Ján     

HOBBY 125 MMSR v 

ENDURE 
23.03.2013 18. miesto 

MMSR COUNTRYCROSS 

Žaškov   

20.07.2013 15. miesto 

21.07.2013  13. miesto  

COUNTRYCROSS Zubří 19.10.2013   10. miesto 

COUNTRYCROSS Paskov 20.10.2013   5. miesto 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor 

5.januára sa uskutočnila výročná členská schôdza .ktorej sa zo 102 členov 

zúčastnilo 73 členov. 

V sobotu 9.02. fašiangový sprievod po obci ,sprevádzala ho dychová hudba 

Predmierčanka.V sprievode bolo 20 masiek. 

24.marca sa v hasičskej zbrojnici uskutočnilo prvé stretnutie s deťmi 2.a 

4.ročníka so záujmom o hasičský krúžok. Zúčastnilo sa 23 detí a tréneri P. 

Tarhaj a M. Hanulík  rozhodli ,že trénovať budú dvakrát v týždni. 

V sobotu 11.mája si členovia DHZ svätou omšou pripomenuli sviatok svätého 

Floriána. Svätú omšu celebroval náš rodák Mons. Michal Baláž. Zúčastnili sa aj 

členovia DHZ z Predmiera, z Maršovej- Rašova, Hrabového a Plevníka –

Drieňové. 
 



Zápis do kroniky za rok 2013 
 

 

 12 

Výsledky našich družstiev: 
Dátum         Druh súťaže        Kde      v kategórii    ĽP PP umiestnenie 

15.9.13 pohárová Malá Bytča dorast   18,350 17,930  26. miesto  

15.9.13 pohárová  Malá Bytča ženy   21,752  21,528 9. miesto  

15.9.13 pohárová  Malá Bytča  muži 15,738   16,763 21. miesto  

7.9.13  THL Socovce  muži  - -  D  

7.9.13 SMHL  Ďurďové muži   16,22  15,84 23. miesto  

6.9.13 nočná  Makov  muži 18,371  16,099  7. miesto  

31.8.13 nočná  Hliník nad Váhom dorast  -  -   N 

31.8.13  nočná Hliník nad Váhom ženy   24,590 23,930  7. miesto  

31.8.13 nočná  Hliník nad Váhom muži   -  - N  

31.8.13 pohárová  Beluša muži   16,58 16,58    

25.8.13 SMHL  Trstie  muži  14,85 14,69  12. miesto  

24.8.13 nočná  Predmier dorast  17,056  15,967  7. miesto  

24.8.13 nočná  Predmier muži   15,046 14,805  1. miesto  

24.8.13 SSHL Predmier  muži nad 35  17,573 17,205   1. miesto 

24.8.13 SSHL  Predmier  ženy   32,087  31,945  10. miesto  

24.8.13 SSHL  Predmier  dorast  41,015 16,050   24. miesto 

24.8.13 SSHL  Predmier muži   17,302 15,468   13. miesto 

24.8.13 detská súťaž  Predmier  dievčatá  - -  N  

24.8.13 detská súťaž  Predmier  chlapci  25,932  66,779  8. miesto  

18.8.13 THL Kamenná Poruba dorast 16,007 15,526 12. miesto 

18.8.13 THL Kamenná Poruba ženy - - N 

18.8.13 THL Kamenná Poruba muži - - N 

18.8.13 pohárová Stupné dorast 15,08 14,96 1. miesto 

18.8.13 pohárová Stupné ženy 20,81 18,40 6. miesto 

18.8.13 pohárová Stupné muži 16,71 14,43 14. miesto 

17.8.13 pohárová Hrabové ženy 17,48 18,46 2. miesto 

17.8.13 pohárová Hrabové muži 19,17 18,94 13. miesto 

11.8.13 SSHL Bobrovček ženy 30,189 31,941 7. miesto 

11.8.13 SSHL Bobrovček muži 14,479 14,043 7. miesto 

10.8.13 SSHL Likavka ženy 19,896 19,679 3. miesto 

10.8.13 SSHL Likavka muži 13,969 14,510 5. miesto 

28.7.13 pohárová Podvysoká ženy 19,634 20,257 8. miesto 

28.7.13 pohárová Podvysoká muži 16,598 15,528 18. miesto 

28.7.13 SSHL Podvysoká ženy 17,934 18,232 4. miesto 

28.7.13 SSHL Podvysoká muži - - N 

27.7.13 nočná Mostište muži 14,41 14,65 3. miesto 

21.7.13 pohárová Korňa ženy - - N 

21.7.13 pohárová Korňa muži 15,17 15,96 4. miesto 

20.7.13 SMHL Zbora dorast 18,67 19,30 36. miesto 

20.7.13 SMHL Zbora muži 16,51 16,55 34. miesto 
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20.7.13 SSHL Bytča dorast 18,960 19,066 14. miesto 

20.7.13 SSHL Bytča ženy 22,261 17,244 6. miesto 

20.7.13 SSHL Bytča muži 14,941 14,442 8. miesto 

14.7.13 pohárová Tísňavy dorast 23,38 12. miesto 

14.7.13 pohárová Tísňavy ženy 22,68 6. miesto 

14.7.13 pohárová Tísňavy muži 20,27 10. miesto 

13.7.13 nočná Podhorie muži 15,12  15,29   

13.7.13 SSHL Hliník nadVáhom       dorast 18,408     18,485    21. miesto 

13.7.13 SSHL Hliník nad Váhom ženy 18,894 19,605 3. miesto 

13.7.13 SSHL Hliník nad Váhom muži 15,533 15,734 11. miesto 

13.7.13 SMHL Lednické Rovne muži - - N 

7.7.13 pohárová Klokočov dorast 17,84 16,36   

7.7.13 pohárová Klokočov ženy 20,06 20,25 2. miesto 

6.7.13 nočná Nosice muži - - N 

6.7.13 pohárová Brvnište muži 16,60 16,85   

30.6.13 SMHL Ihrište dorast 19,88 20,2 35. miesto 

30.6.13 SMHL Ihrište ženy 20,14 25,07 11. miesto 

30.6.13 SMHL Ihrište muži 30,51 28,39 36. miesto 

30.6.13 detská súťaž Súľov-Hradná dievčatá 27,15 27,90 6. miesto 

30.6.13    detská súťaž     Súľov-Hradná chlapci 44,39 46,84 8. miesto 

30.6.13 SSHL Rudinka dorast 15,979 16,263 11. miesto 

30.6.13 SSHL Rudinka ženy 22,136 20,688 3. miesto 

30.6.13 SSHL Rudinka muži 15,334 19,060 16. miesto 

23.6.13 SSHL Rosina dorast 30,681 30,377 18. miesto 

23.6.13 SSHL Rosina ženy - - N 

23.6.13 SSHL Rosina muži 18,517 18,230 15. miesto 

22.6.13 pohárová Milochov ženy 25,72 32,27 6. miesto 

22.6.13 pohárová Milochov muži 19,11 17,11 9. miesto 

22.6.13 SSHL Trnové ženy 18,987 18,801 2. miesto 

22.6.13 SSHL Trnové muži 18,563 18,830 10. miesto 

15.6.13 nočná Malá Bytča muži 20,426 33,204 32. miesto 

15.6.13 SSHL Malá Bytča dorast 15,807 16,102 15. miesto 

15.6.13 SSHL Malá Bytča ženy 30,861 31,269 11. miesto 

15.6.13 SSHL Malá Bytča muži 14,814 15,447 10. miesto 

  
V nedeľu 2. júna sa v Maršovej - Rašove uskutočnilo aj okresné kolo dorastu a 

dospelých, na ktorom sme si dobrú reklamu neurobili. Družstvá Muži a 

Dorastenci súťaž nedokončili. Ženy obsadili 6. miesto: štafeta 8x50 116,09 a 

útok 57,48 s. Výrazné výsledky sme dosiahli len v kategórii Muži nad 35 rokov 

a v preteku jednotlivca. Družstvo mužov nad 35 rokov svoju kategóriu vyhrali, 

štafeta 105,3 a útok 24,54 s.  
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V preteku jednotlivca dosiahol Jozef Hanulík čas 12,5 s a získal 1 výkonnostnú 

triedu. Peter Tarhaj v kategórii nad 35 rokov dosiahol čas 16,4s. a získal 2 

výkonnostnú triedu. 

 V piatok 31. mája sa v Maršovej - Rašove uskutočnilo okresné kolo hry 

PLAMEŇ, na ktorom sa zúčastnili aj naše novoutvorené družstvá chlapcov a 

dievčat, ktorí sa umiestnili na 8 resp. 7. mieste. Chlapci: štafeta 8x50 136,87, 

útok s vodou 68,61 s, Dievčatá: štafeta 135,01, útok 38,60 s. 

V sobotu 3. augusta 2013 sa na ihrisku pod Stráňou uskutočnil 8. ročník súťaže 

hasičských družstiev o PUTOVNÚ SKALU DHZ Jablonové, ktorý bol 

zároveň 8. kolom SSHL. Súťaže sa zúčastnilo 27 družstiev v kategórii mužov a 

13 družstiev v kategórii žien. 

V ten istý deň od 21.00 hod. sme pripravili aj 2. ročník nočnej súťaže o POHÁR 

PIRKOŠOV. Súťaže sa zúčastnilo 34 družstiev, z toho 11 v kategórii žien. 

29.11. sa uskutočnilo okrskové darovanie krvi v kultúrnom dome v Jablonovom. 

 

Kultúra 

21. apríla ochotnícky divadelný súbor  naštudoval  najhranejšiu slovenskú 

veselohru od Ferka Urbánka  Kamenný chodníček. Veselohra má tri dejstvá, v 

ktorých zobrazuje príbeh  zakazovanej lásky medzi Evuškou a Adamom, ktorej 

bránia “staré hriechy“ ich rodičov. Veľká láska a šikovnosť Evušky prekoná  

všetky prekážky. 

Osoby a obsadenie: 

Pavol Brezovský ,bohatý sedliak- Vladimír Galo 

Verona,mlynárka- Zuzana Kúdelčíková 

Evuška,jej pastorkyňa- Eva Čičková 

Adam,syn Brezovského-Alojz Galo 

Mišo,gazda u Brezovského- Pavol Staríček 

Tereza,jeho žena- Mária Bučová 

Sluhovia u Brezovského: Ondro -Marián  Čička, Juro- Andrej Taška,Zuzka-

Natália Krajčiová. Betka -Frederika Galová , Anička- Šarlota Balážová 

Hudobný doprovod: Alenka Čičková- husle 

                                  Jozef Galo- akordeón 

Režisér: Ján Galo,  šepkár. Stanislav Taška 

Po skončení divadelného predstavenia boli všetci návštevníci pozvaní na 

tanečnú zábavu. Do tanca hrala hudobná skupina MODUL. 

 

Počasie 

Na Nový rok bolo u nás mierne počasie, teploty okolo 5 stupňov Celzia. Až v 

polovici mesiaca prišla skutočná zima a narobila aj problémy. Začali mrazy, u 

nás bolo od mínus 8 do mínus 3 stupne. Potom sa znovu oteplilo, napadaný sneh 

sa topil, postupne mizol, všetko následne v noci zamŕzalo, potom sa znovu 

topilo. Chodníky a cesty zľadovateli a bolo veľmi veľa úrazov, zlomenín. 

Obyvatelia sa sťažovali na neudržiavané chodníky hlavne v hlavnom meste. 
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Nebolo to lepšie ani v našej obci. Mnohí obyvatelia si neodhrnuli sneh, ktorý po 

roztopení znovu zamrzol a tak vznikali šmykľavé chodníky. Začiatkom februára 

znovu napadlo veľa snehu a veľmi sa ochladilo. Snehu pribúdalo a pribúdalo, v 

našej obci napadlo až 50 cm, nastala skutočná pekná zima. Na severnom a 

strednom Slovensku nastali aj problémy, ktoré vznikli v súvislosti s poruchami 

na elektrickom vedení. Mnohé obce zostali bez svetla a tepla. 7. februára bolo na 

strednom Slovensku bez elektriny takmer 20-tisíc odberných miest, ktoré 

energetici postupne odstraňovali. Prišla aj chrípková epidémia, veľa škôl 

vyhlásilo chrípkové prázdniny, nemocnice zakázali vstup na oddelenia, boli 

odložené plánované operácie. V Žilinskom kraji chrípkové prázdniny vyhlásili v 

polovici februára celkovo na 35 školách. Zatvorili 21 základných a 14 

materských škôl. Spomedzi okresov najhoršie dopadol okres Dolný Kubín, kde 

chrípkové prázdniny vyhlásili na deviatich školách. Regionálni hygienici 

zaznamenali v polovici februára 13 782 akútnych respiračných ochorení, čo je o 

štyri percentá viac ako začiatkom  mesiaca. Najviac chorých bolo vo vekovej 

kategórií detí od šesť do 14 rokov. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 3 

624 chrípkových, čo predstavuje chorobnosť 844,2 na 100 000 osôb v 

starostlivosti lekárov. Najviac chrípkových ochorení bolo medzi deťmi od šesť 

do 14 rokov. Aj v našej škole museli pristúpiť k chrípkovým prázdninám, ktoré 

boli od 18. februára do konca týždňa a potom v ďalšom týždni boli polročné 

prázdniny. Veľa zrážok bolo v zime, hoci zima bola veľmi premenlivá. Prvé 

marcové dni boli krásne, slnečné. Ľudia začali vychádzať do svojich záhrad a 

obzerať sa po prírode, plánovať čo treba začať robiť. V piatok 15. marca vznikla 

veľká kalamita na južnom a východnom Slovensku – záveje, silný vietor, 

zaviate cesty, ochromená cestná doprava, železnica zrušila spoje okolo 

Komárna, Nových Zámkov a na východe. V Tatrách bola tiež kalamita, vietor 

zhodil strechy na budove vo Vyšných Hágoch, dolámal stromy v parku pri 

kaštieli Betliar. Z piatka a sobotu 16. marca boli najtuhšie mrazy, v niektorých 

oblastiach až -25 stupňov Celzia. V našej obci bol len malý snehový poprašok, 

ale tiež silné mrazy do - 10 stupňov Celzia.  

Na veľkonočnú nedeľu 31. marca nás privítala naozajstná zima. Napadalo 15 cm 

snehu a celá krajina sa zahalila do bielej periny, pripomínalo to Vianoce a nie 

Veľkú noc. Aj oblievačka bola skromnejšia. Väčšina ľudí sedela doma, nebavilo 

ich v takej zime naháňať sa s oblievačmi. Prvý skutočne pekný slnečný deň v 

našej obci bol 11. apríla – cez deň bola teplota až 10 stupňov Celzia, čo sme 

dávno nemali. A záhradkári v pondelok 15. apríla vyrazili konečne do svojich 

záhradiek. Začali sa jarné práce. 1. máj bol tropický – teplota až plus 30 stupňov 

Celzia. A na druhý deň prišiel očakávaný dážď. Síce namokol pekne vyzdobený 

máj, ktorý sme v obci postavili 30. apríla, ale záhradky ožili, opekneli a dostali 

dávno očakávanú vlahu. Máj bol v znamení oblasti nízkeho tlaku. Objavili sa aj 

extrémy v počasí, koncom mája bolo chladno, veľa pršalo, v Tatrách napadol 

sneh, na východnom Slovensku boli búrky a víchrica. U nás 30. a 31. mája celé 

dni pršalo a bolo stále chladno. Dážď neprestával ani začiatkom júna a prišla 
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katastrofa. Veľké povodne ničili najprv Česko, Nemecko a Maďarsko a 5. júna 

prišla do Bratislavy. Najhoršie na tom bola oblasť Devína, kde ľudia museli 

väčšinou opustiť svoje domovy a ostatných do práce a za nákupmi prevážali 

vojenské nákladné autá. Vodná hladina Dunaja dosahovala večer 10 metrov, 

zaliala pobrežie a priľahlé ulice. Hovorilo sa, že najhoršie ešte príde – 

kulminácia by mala nastať 6. júna. A nastala, zasiahla ďalšie oblasti Dunaja – 

Komárno a okolie. U nás bolo pokojne, dážď neprestával, ale žiadne 

nebezpečenstvo nehrozilo. V sobotu 8. júna bola silná búrka, prietrž mračien v 

okolí a v našej obci sa to prejavilo iba zvýšenou hladinou rieky Hradňanka . 

Potom nastalo obdobie sucha. Od polovice júna až do začiatku augusta neboli 

žiadne dažde. Koncom júla nastali tropické dni, keď boli prekonané rekordy 

najhorúcejších dní. Teploty cez deň vystupovali do výšky 38 stupňov Celzia a 

napríklad 8. a 9. augusta sme namerali v tieni 33 stupňov Celzia. Celkove bolo v 

tom období 23 tropických dní a 13 tropických nocí. Silnejšia búrka bola v našej 

obci iba 4. augusta, kedy dobre napršalo na naše záhradky a potom 9. augusta v 

noci.  

Toto leto bolo jedno z najtropickejších a sú prognózy, že to bude pokračovať. 

Vznikali až anomálie, napríklad začiatkom roka bolo u nás najtmavšie obdobie, 

v Bratislave namerali iba 97 hodín slnečného svitu a v júli to bolo viac ako 350 

hodín. Meteorológia vyhlásili výstrahy pre občanov, pretože horúčavy 

ohrozovali nielen zdravie a náladu ľudí, ale aj prírodu a živočíchov, hrozilo 

nebezpečenstvo vzniku požiarov a preto bol vydaný príkaz vstupu do lesov a 

zakladanie ohňa. Veľké horúčavy blížiace sa až k 40 stupňom Celzia trvali celý 

júl až do 18. augusta, keď sa konečne trochu ochladilo a začali aj dažde. V našej 

obci to síce boli len také mierne dažde, ale potešili všetkých, záhradkárov aj 

starších ľudí, ktorí sa pri veľkých horúčavách necítili dobre a ohrozovalo to ich 

zdravie. Až v polovici septembra sa začalo postupne ochladzovať a prišli väčšie 

dažde. Hlavne 17. septembra silno pršalo a aj meteorológovia upozorňovali, že v 

našej oblasti budú prudké dažde. Október bol extrémny – na začiatku silné 

mrazy, na konci rekordné teploty. V novembri pred dušičkami bolo veľmi teplo 

a drobný dážď. Vznikal neobyčajne vysoký počet rekordov maximálnej a 

priemernej dennej teploty vzduchu a maximálnej hodnoty minimálnej dennej 

teploty vzduchu. Takto o tom informoval Slovenský hydrometeorologický 

ústav: "V období od 20. októbra do 29. októbra sme vo výberovom súbore 50 

meteorologických staníc s denným spravodajstvom zachytili 185 rekordov 

maximálnej dennej teploty vzduchu, 184 rekordov priemernej dennej teploty 

vzduchu a 114 rekordov maximálnej hodnoty minimálnej dennej teploty 

vzduchu. Najrekordnejším bol pondelok 28. októbra, keď z potenciálnych 150 

možných rekordov pri troch charakteristikách teploty vzduchu bolo 

zaregistrovaných 100 rekordov. Takáto koncentrácia rekordov teploty vzduchu 

je v desaťdňovom období na Slovensku ojedinelá“. Nezanedbateľný je podľa 

meteorológov aj fakt, že od konca 20. storočia sa na Slovensku v pokročilejšom 

jesennom období začínajú vyskytovať relatívne vysoké hodnoty maximálnej 
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dennej teploty vzduchu systematickejšie, ako to bolo v predchádzajúcich 

desaťročiach. Vianoce a Nový rok bol mimoriadne teplý, vysoké teploty sú v 

tomto období nezvyčajné, v našej obci bolo 6 až 8 stupňov Celzia. Padal drobný 

dážď a boli veľké hmly, naša oblasť bola úplne bez snehu. Denné teploty boli v 

priemere +5 – 8 stupňov Celzia. V noci 0 stupňov Celzia, prípadne najviac -2 

stupne Celzia. V našej obci napadol prvý sneh na Katarínu 25. 11., ale to bol v 

podstate iba slabý poprašok, ktorý na druhý deň zmizol. Viac sme sa snehu 

nedočkali po celú zimu.  

 

Poľnohospodárstvo 

V súčasnosti Poľnohospodárske družstvo Predmier- dvor  Jablonové 

obhospodaruje 290,5 ha , z toho ornej pôdy je 140,5 ha a lúky a pasienky  tvoria 

150 ha .Na družstve pracuje 17 stálych  pracovníkov .Predsedom  je Ing. Ján 

Kružliak. 

V tomto roku bola bohatá úroda zemiakov a ovocia .Z ovocia predovšetkým  

jablká a slivky .Zemiaky pestujú hlavne drobní  pestovatelia .Z dôvodu 

vysokých nákladov na pestovanie zemiakov, družstvo túto poľnohospodársku  

plodinu  takmer nepestuje. 

 

Výstavba 

V tomto roku začali s výstavbou  rodinných domov dvaja naši občania. Hneď na 

jar  NA ZÁMOŠTÍ začal stavať Martin Krajčí, neskôr asi v júli začal so stavbou 

rodinného domu Radoslav Pistovčák. 

 

Zaujímavosti: 

27. marca  zomrel po ťažkej operácii pán Pavol Baláž, ktorý bol  dlhoročným 

organistom v našej farnosti .Po smrti súľovského organistu R. Kúdelčíka oslovil  

Pavla Baláža vtedajší správca farnosti Justín Beňuška .Začal sa učiť hre na organ 

u uznávaného organistu Malinu z Bytče a od roku 1977 sa stal organistom 

súľovskej farnosti. Hre na organ zasvätil celý svoj život. Viedol aj mužský 

spevácky zbor. 

Po jeho smrti prijal úlohu organistu 17-ročný študent Andrej Taška, ktorý začal 

hrať popri organistovi P. Balážovi. 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Jana Čičková, kronikárka 

 

 

 

 


