Vážení a milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň na prahu Nového roka
2018 prihovoril z tohto miesta. Nový rok to nie je len údaj v kalendári, ale pre
každého z nás určite znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí ako aj
určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2018 chceli
uskutočniť či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Je to však aj čas
obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme za uplynulý rok zažili, vykonali,
prípadne nestihli vykonať. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni naplnené smútkom trápením a nezdarom, ale aj dni dobré
veselé a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté
a nebáť sa prekážok, ktoré určite prídu a bude ich potreba riešiť. Som
presvedčený, že spoločnými silami, vzájomnou pomocou, ochotou, toleranciou
a porozumením dokážeme spoločne budovať a rozvíjať našu obec.
Nechcem sa v tomto príhovore dotýkať podrobne jednotlivých akcií
a podujatí, ktoré sa v minulom roku v obci zrealizovali, to musia posúdiť
samotní občania, čo sa pre nich urobilo. Nie vždy je situácia ľahká, to platí
v spoločnosti, v rodine ale aj v obci. Mnohokrát si myslíme, že sme pre danú vec
urobili všetko, ale v konečnom dôsledku sa stretneme s nepochopením
a nevôľou, avšak aj takéto situácie prináša život. Napriek hektickej dobe, v
ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále
nedostatočnými finančnými zdrojmi, som presvedčený, že zveľadovať
a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.
Priority, ktoré sme si postavili na roky 2014-2018 postupnými krokmi
realizujeme. V súčasnosti v spolupráci s obcou Súľov-Hradná a riaditeľom
tamojšej ZŠ sa nám podarilo získať z europskych fondov dotáciu na celkovú
rekonštrukciu našej MŠ v sume 197 000,25 € s povinnou spoluúčasťou obce
v sume 10 368,43 €. Je rozpracované verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa
diela, stavebné práce budú prebiehať v tomto roku. Je potreba spomenúť, že
v tomto roku bola dokončená a slávnostne otvorená budova pre šport na
ihrisku pod Stráňou, finančné krytie bolo naplnené z rozpočtu obce
a sponzorských darov. Počas roka boli zrealizované aj práce na príprave
pamätníka padlým občanom Jablonového v 1. svetovej vojne na miestnom
cintoríne. Dokončenie a odhalenie bude v tomto roku na 100-té výročie
ukončenia prvej svetovej vojny. Taktiež bola urobená aj úprava priestoru pri

hlavnom kríži na cintoríne, bol vybudovaný oporný múr a vytvorené nové
miesto na ukladanie sviečok. Na miestnej zvonici boli vykonané klampiarske
a natieračské práce, bolo zrekonštruované uchytenie kríža a previedlo sa aj
natretie strechy. Obec v rámci osláv 90-teho výročia založenia DHZ v obci
usporiadala pútnicko-poznávací zájazd do rakúskeho mesta ST.FLORIAN, miesta
úmrtia sv. Floriána a ČESKÉHO KRUMLOVA. V tomto roku čakáme ešte na
vyhodnotenie projektu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. S poľutovaním však
musím konštatovať, že projekty na zateplenie kultúrneho domu a rozšírenie
kamerového systému nám neboli schválené. O uvedené dotácie sa budeme
uchádzať aj naďalej pri najbližšom možnom termíne. Určite mnohé veci je
v našej obci ešte potrebné dobudovať, vylepšiť a skrášliť, na to je však potrebné
veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty
a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou
a mierou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho,
športového i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej
občanov. Vyslovujem úprimné ďakujem aj všetkým členom miestnych zložiek či
už TJ, DHZ, Ochotníckemu divadlu, Enduroteamu, osobitne sa chcem poďakovať
svojim spolupracovníčkam na obecnom úrade, poslancom OZ, členom komisií
pri obecnom úrade, riaditeľstvu ZŠ Súľov-Hradná, Poľovníckemu združeniu
Starý Háj, PD Predmier, Urbárskemu združeniu Predmier, firme Cemex
Aggregates Slovakia a v neposlednom rade Vám všetkým, ktorí ste priložili ruky
k dielu, keď to bolo práve najviac potrebné.
Vážení a milí spoluobčania, dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám do nového
roku pevné zdravie, šťastie, lásku, božie požehnanie, veľa osobných
a pracovných úspechov, veľa energie a elánu, pokoj a harmóniu v rodinách,
nech Vám prinášajú radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti
Vašich najbližších. Rozdávajte okolo seba dobrú náladu, usilujte sa zlo prekonať
dobrom, znášajte nedorozumenia a ceňte si len to, čo má naozaj hodnotu. V
mojom želaní je aj prosba o vzájomnú tolerantnosť pri susedskom
a občianskom spolunažívaní. Veď v plnej miere platí, že človek oveľa menej
potrebuje, ako chce. Ak si toto uvedomíte, tak každý spor sa vám bude zdať
oveľa menší a ľahšie riešiteľný. Úspešný nový rok.
Ladislav Čička, starosta obce

Evidencia obyvateľov k 1.1.2018 v obci Jablonové

K 1. 1. 2017 mala naša obec 888 obyvateľov

- v roku 2017 sa narodilo 11 detí z toho 6 dievčat a 5 chlapcov
- do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 16 obyvateľov z toho 13
dospelých a 3 deti
- z obce sa odhlásili 3 obyvatelia z toho 1 dospelý a 2 deti
- zomrelo 8 obyvateľov z toho 3 ženy a 5 mužov
- počet sobášov v roku 2017 - 12
- 7 občanov má trvalý pobyt Obec Jablonové

K 1. 1. 2018 má naša obec 904 obyvateľov

- dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 739 z toho 379 mužov
a 360 žien
- detí do 14 rokov je 133 z toho 57 dievčat a 76 chlapcov
- mládež od 15 do 17 rokov je 32 z toho 12 dievčat a 20 chlapcov
Obec skončila hospodárenie v roku 2017 v plusových číslach v sume
25 559,64 € na bežnom účte.

