
 

Vážení spoluobčania,  

 

dovoľte mi, aby som sa vám na začiatku Nového roka 2019 prihovoril 

a súčasne sa  poďakoval za vyjadrenie dôvery v nedávnych komunálnych 

voľbách.  

Koniec starého roka a začiatok nového, je vhodnou príležitosťou 

prehodnotiť všetko to, čo sa nám podarilo urobiť, no zároveň sa zamýšľame aj 

nad tým, čo celkom nevyšlo podľa našich predstáv, prípadne čo treba ešte 

zlepšiť, aby nastávajúci rok bol lepší a úspešnejší. Vždy v tomto čase nielen 

spomíname, ale aj hodnotíme a rekapitulujeme. 

 Chcel by som sa dnes spolu s vami pozrieť za uplynulým rokom 

a zhodnotiť to, čo sme spoločne za tých 365 dní v našej obci urobili, vykonali, 

prípadne aj nestihli dokončiť.  

Rozmýšľal som nad tým, aký bol skutočne uplynulý rok 2018 v našej obci. 

Musím skonštatovať, že bol síce náročný, rýchly, plný práce, rozhodnutí i zmien, 

ale aj, hoci sa to možno ešte tak nezdá, určite aj úspešný. Predovšetkým mám 

na mysli začatie rekonštrukcie budovy  MŠ. Úpravou a rozšírením vnútorných 

priestorov sa vyriešila otázka prijímania väčšieho počtu detí do nej. Po takejto 

rekonštrukcii má v súčasnosti MŠ kapacitu pre 36 detí. Finančné prostriedky 

sme získali z grantu Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Ministerstvo 

pôdohospodárstva v objeme 197 000 € spoluúčasť obce predstavuje 10 490 € 

a práce naviac predstavujú sumu 25 000 €. 

V krátkej budúcnosti nás čaká ešte oprava sociálnych zariadení pre 

potreby žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ a plánujeme aj vonkajšiu úpravu fasády tejto 

budovy a oplotenie celého areálu.  

Osobne sa teším tomu, že sa nám podarilo zrealizovať na cintoríne dva 

pamätníky. Jeden s finančnou podporou MV pri príležitosti 100. výročia 

skončenia 1. svetovej vojny, pre všetkých našich padlých rodákov, ktorí sa 

z vojny do rodnej obce už nikdy nevrátili. Druhý s finančným prispením našej 

obce, Konfederácie  politických väzňov Slovenska a Biskupstva Nitra pri 

príležitosti 100. výročia narodenia Mons. Justína Beňušku, politického väzňa 

a kňaza, ktorý u nás pôsobil v rokoch 1971-1981. 

Podaril sa nám upraviť aj priestor pri hlavnom kríži. V tomto roku budú 

práce na skrášľovaní  cintorína pokračovať a to vybudovaním chodníkov. Našu 



pozornosť sme v predchádzajúcom roku upriamili aj na budovu požiarnej 

zbrojnice, kde v súčasnosti prebieha výmena okien, vstupných garážových brán 

a prístavba prístrešku pre hasičskú techniku. Finančné prostriedky boli získané 

z dotácie MV s povinnou spoluúčasťou obce. Nateraz sme do tohto diela 

preinvestovali 30 000 € z dotácie Ministerstva vnútra a 7 500 € z rozpočtu obce. 

Uvedomujem si, že možno sa dalo urobiť aj viac. Avšak ako viete, 

nezhody medzi starostom obce a väčšinou poslancov OZ spomalili, ba i zabrzdili 

ďalšie rozvojové aktivity ako napr. rekonštrukciu miestneho rozhlasu, ktorú 

chceme zrealizovať v tomto roku. Predpokladaná investícia predstavuje sumu 

cca 28 000 €. 

Čaká nás aj s novým  OZ  nové volebné obdobie 2018-2022, v ktorom 

chceme uskutočniť a splniť všetky body volebného programu a tým prispieť 

k lepšiemu a hodnotnejšiemu životu všetkých občanov  našej obce. K tomu 

chcem využiť svoj ľudský aj profesijný  potenciál. Výsledok je však podmienený 

aj ďalšími okolnosťami a to je spolupráca predovšetkým s vami občanmi, 

komisiami zriadenými pri Obecnom úrade, jednotlivými zložkami  

a organizáciami v obci. Čaká nás rok skutočne zložitý a náročný a preto je 

potrebné robiť správne a premyslené rozhodnutia. 

 Vážení a milí spoluobčania! V tejto chvíli sa chcem úprimne a zo srdca 

poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou a mierou podieľajú na rozvoji 

a zveľaďovaní našej obce, na všetkých úrovniach spoločenského, kultúrneho,  

sociálneho, či športového diania. Zvlášť sa chcem poďakovať mojej rodine, 

priateľom, kamarátom, spolupracovníkom na OcÚ ako aj mnohým 

podporovateľom, ktorí pri mne stáli v zložitých chvíľach. Predovšetkým v čase, 

keď moja práca i osoba bola očierňovaná a znevažovaná bývalými poslancami 

OZ. Veľké ďakujem vyslovujem aj tým dvom poslancom OZ , ktorí zostali pri 

mne a  svoj mandát od občanov využívali v zmysle zloženého sľubu. Taktiež 

veľmi pekne ďakujem všetkým nemenovaným dobrovoľníkom a sponzorom, 

ako aj všetkým tým, s ktorými obec udržuje tradičné dobré vzťahy a chce ich aj 

naďalej rozvíjať. Chcem sa poďakovať aj tým, ktorí ste podporili moje kroky, 

snahu či konkrétne činy, ale aj tým, ktorí ste prišli s vecnými pripomienkami 

a konštruktívnou kritikou. Ďakujem vám za priazeň a podporu, ktorú som 

v priebehu minulého roka ako aj počas volieb pociťoval. Verím, že sa na 

všetkých vás budem môcť spoľahnúť aj v roku 2019 a v celom novom volebnom 

období. 



 Rád by som ešte spomenul to, čo som vám sľúbil pred voľbami: „Chcem 

byť starostom všetkých našich spoluobčanov“! Preto so svojimi 

spolupracovníkmi vás kedykoľvek rád privítam na Obecnom úrade, aby som 

vám poskytol širšie informácie o prácach, ktoré sme doteraz spoločne urobili, 

prípadne čakajú na dokončenie, či nový začiatok. Neváhajte preto kedykoľvek 

prísť za nami, aby sme mohli spoločne diskutovať, navzájom sa počúvať, aby 

sme tak mohli zlepšiť spolunažívanie medzi nami a tak prispieť i k rozvoju našej 

rodnej obce.  

 Do nového roka 2019 vám milí rodáci želám, nech radosť zo života naplní 

každý váš deň, nech sa vašim rodinám vyhýbajú starosti a problémy, nech Vaše 

príbytky navštívi zdravie, šťastie a láska, nech sa Vám splnia všetky sny 

a očakávania, nech vám každý deň nového roka prinesie len samé dobré správy, 

nech sa stane rokom príjemnej priateľskej atmosféry, porozumenia a radosti 

z dosiahnutých cieľov a pracovných úspechov. 

 Našej obci želám, aby sa dynamicky rozvíjala, aby v nej bývali ľudia, 

ktorým záleží na našej spoločnej, lepšej budúcnosti, ktorí sa dokážu nadchnúť 

pre nové veci a dokážu pre ne obetovať i svoj voľný čas. 

 

 Pre zaujímavosť spomeniem niekoľko štatistických údajov: 

 

Evidencia obyvateľov k 1. 1. 2019 v obci Jablonové 

K 1. 1. 2018 mala naša obec 904 obyvateľov 

- v roku 2018 sa narodilo 11 detí z toho 4 dievčatá a 7 chlapcov 

- do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 14 obyvateľov z toho 10  

  dospelých a 4 deti 

- z obce sa odhlásili 7 obyvatelia z toho 6 dospelých a 1 dieťa 

- zomrelo 10 obyvateľov z toho 3 ženy a 7 mužov 

- počet sobášov v roku 2018 - 10  

- 8 občanov má trvalý pobyt Obec Jablonové 

 



K 1. 1. 2019 má naša obec 912 obyvateľov  

- dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 740 z toho 381 mužov a 359  

  žien 

- detí do 14 rokov je 137 z toho 60 dievčat a 77 chlapcov 

- mládež od 15 do 17 rokov je 37 z toho 15 dievčat a 22 chlapcov 

 

 

 Ďakujem Vám za pozornosť a želám Vám ešte príjemný zvyšok prvého 

novoročného dňa roku 2019. 

 

      Ladislav Čička   starosta obce  

 

 

     


