
2015 

1. Politicko-hospodárska situácia vo svete a na Slovensku 

Keď 1. januára pápež František vystúpil so svojím tradičným novoročným posolstvom pred 

50-tisíc ľuďmi, ktorí sa zhromaždili na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, nikto netušil, že rok 

2015 prinesie tak málo pokoja. 

Už 7. januára na redakčnú poradu francúzskeho satirického časopisu Charlie – Hebdo vtrhli 

islamskí útočníci a zastrelili osem novinárov, dvoch policajtov, pracovníka údržby 

a návštevníka redakcie.  

Najvážnejšou udalosťou tohto roka nielen na Slovensku, ale aj na celom európskom 

kontinente bola utečenecká kríza. Pozvanie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej spustilo 

nekontrolovateľný exodus Sýrčanov utekajúcich pred vojnou a terorom, ale aj desaťtisíc 

migrantov z rôznych krajín Ázie a Afriky. Za rok prišlo do Európy takmer milión prevažne 

moslimských utečencov a migrantov. Najviac do Nemecka a ostatných vyspelých štátov 

Európy. Spočiatku im podávali pomocnú ruku, no ako ich počty stúpali, stúpali aj negatívne 

reakcie a strach Európanov z invázie islamských utečencov, strach z konfliktov, ktoré 

vyvolávali, z toho aký vplyv na život v Európe bude mať táto invázia. 

Slovenskí občania aj v tomto roku vyjadrovali nespokojnosť so stavom vo svojej vlasti, dávali 

to najavo rôznymi spôsobmi v krajných prípadoch aj štrajkami a výpoveďami. 

V žilinskej nemocnici podalo výpovede 15 lekárov a 64 sestier pre zlé hygienické podmienky 

na internom oddelení. Minister zdravotníctva Viliam Čislák na podnet premiéra Róberta Fica 

riaditeľa žilinskej nemocnice Štefana Voláka odvolal. 

Koncom roka tisícka sestier zo šiestich nemocníc (Žilina, Košice, Poprad, Prešov, Trnava, 

Bojnice) dala hromadné výpovede, pretože neboli splnené ich podmienky týkajúce sa platov 

a situácie v zdravotníctve. Sestry chýbali na mnohých oddeleniach nemocníc a vážne 

ovplyvnili chod nemocníc. 

Na druhej strane veľkú radosť Slovákom urobili športovci. Cyklista Peter Sagan, rodák zo 

Žiliny, získaval vynikajúce úspechy nielen na Slovensku, ale hlavne na mnohých podujatiach 

vo svete. Už po štvrtýkrát sa mu podarilo získať zelený dres na prestížnych pretekoch Tour 

de France a tiež titul MAJSTRA SVETA v pretekoch s hromadným štartom v USA. Sagan sa 

stal „ŠPORTOVCOM SLOVENSKA“ v roku 2015- 

Slovenský reprezentant Matej Tóth vyhral preteky v chôdzi na 50 km na atletických 

Majstrovstvách sveta v Pekingu a oslávili najväčší úspech vo svojej kariére. 

Demografické údaje 

K 01.01.2016 má naša obec 884 obyvateľov. Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 714, 

z toho 367 mužov a 347 žien. Detí do 14 rokov je 139, z toho 59 dievčat a 80 chlapcov. 

Mládež od 15 do 17 rokov je 31, z toho 12 dievčat a 19 chlapcov. 

V tomto roku sa narodilo 6 detí: Patrik Mosor, Alex Židuliak, Nina Martinická, Stela Krajčiová, 

Michaela Demáčeková, Richard Krajči. 

Zomrelo 12 obyvateľov: Marta Armaniová, Vladimír Krajči, Ondrej Hanzel, František Čička, 

Ján Čička, Margita Krajčiová, Cecília Balážová, Ondrej Bučo, Johanna Bučová, Ignác 

Sedlák, Anna Čičková, Anton Baláž a Karolína Lukáčiková. 

Prihlásených na trvalý pobyt 14 a odhlásených 8 obyvateľov. 



Bolo 7 sobášov: Rastislav Randa – Barbora Johnová, Gabriela Bednárová – Daniel Škubák, 

Eva Smolková – Jozef Čerňanský, Veronika Richterová – Marián Krúpa, Dušan Butko – Bc. 

Jana Kremeňová, Jozef Kecík – Andrea Bučová, Milan Smolka – Jana Spišáková 

2. Politicko-hospodárska situácia v obci 

1. januára sa tradične občanom prihovára starosta obce pán Ladislav Čička. Poprial všetkým 

občanom šťastný a úspešný nový rok.  

Samospráva obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Jablonovom sa zišli na zasadnutí osemkrát, z toho bolo 

zvolané mimoriadne zasadnutie OZ štyrikrát. 

Hlavné témy jednotlivých zasadnutí: 

1. mimoriadne zasadnutie OZ sa konalo 09.01.2015 a hlavným bodom programu bolo 

schválenie VZN č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase 

jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní 

obsahu žúmp. 

2. mimoriadne zasadnutie OZ sa konalo 20.02.2015 a hlavnými témami boli: 

Schválenie spoluúčasti na projekte o poskytovaní dotácie MŠVV a Š SR na rozšírenie 

kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby 

materských škôl.  

Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2015. 

Na 3. riadnom zasadnutí OZ, konaného dňa 27.02.2015 bola hlavnou témou: Správa 

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jablonové za rok 2014 a návrh na schválenie 

záverečného účtu za rok 2014. 

Na 4. riadnom zasadnutí OZ v Jablonovom, konaného 24.04.2015, boli tieto hlavné témy: 

- Návrh VZN č. 4/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Jablonové, 

- Aktualizácia smernice o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Na 3. mimoriadnom zasadnutí OZ, konaného dňa 15.05.2015, boli hlavnými témami: 

Schválenie VZN č. 5/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody 

v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom 

zneškodňovaní žúmp. 

Schválenie VZN č. 4/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Jablonové. 

Schválenie prenájmu majetku z dôvodu osobitného zreteľa. 

Na 4. mimoriadnom zasadnutí OZ, konaného dňa 26.06.2015 bolo hlavnou témou: 

Schválenie/potvrdenie účasti obce v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva 

„Zem palatína Juraja Thurza“. 

Na 5. riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 18.09.2015 bolo hlavnou témou polročné 

hodnotenie programového rozpočtu – schválenie monitorovacej správy. 



6. riadne zasadnutie OZ v Jablonovom sa konalo dňa 11.12.2015 a hlavnými témami boli 

schválenie VZN a schválenie dotácií na rok 2016 z rozpočtu obce pre zložky: TJ Jablonové, 

DHZ, Enduroteam, Ochotnícky divadelný súbor, Základná škola s MŠ – prevádzka MŠ 

Jablonové. 

Rozpočet obce 

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 2015. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 

16/2014.  

Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet ako prebytkový 

a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Názov položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  

Príjmy celkom 176 954,00 193 134,00 192 253,09 

Príjmy bežného rozpočtu 161 404,00 180 534,00 187 473,44 

Príjmy kapitálového 

rozpočtu 
4 550,00 4 500,00 4 500,00 

Finančné operácie 

príjmové  
11 000,00 8 100,00 0,00 

Mimorozpočtové príjmy   279,65 

Výdavky celkom 176 954,00 193 134,00 178 322,31 

Výdavky bežného 

rozpočtu 
159 819,00 180 534,00 165 629,10 

Výdavky kapitálového 

rozpočtu 
9 035,00 4 500,00 4 687,30 

Finančné operácie 

výdavkové 
8 100,00 8 100,00 7 749,51 

Mimorozpočtové 

výdavky 
  256,40 

Bežný rozpočet 1 585,00 0,00 21 844,34 

Kapitálový rozpočet - 4 485,00 0,00 - 187,30 

Hospodárenie fin. 

operácii 
2 900,00 0,00 - 7 749,51 

Príjmy celkom – výdavky 

celkom 
  13 907,53 

 

 



Obec na základe VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácií poskytla z rozpočtu 

obec dotácie: 

Príjemca Suma Účel 

Divadelný súbor 100 € Príprava divadelne hry 

Enduro team 300 € Medzinárodné majstrovstvá SR 

Dobrovoľný hasičský zbor 1 250 € Podpora celoročnej činnosti 

Telovýchovná jednota 1 300 € Podpora činnosti 

ZŠ Súľov - Hradná 
5 000 € 

Výmena technológie v školskej jedálni MŠ 

Jablonové 

   

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) upravený o nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je zdrojom rezervného 

fondu prípadne ďalších peňažných fondov. 

Obec Jablonové bude za rok 2015 tvoriť rezervný fond vo výške 10 % z prebytku 

rozpočtového hospodárenia, a to v sume 2 165,70 €. 

Prebytok bežného rozpočtu 21 844,34 € 

Prebytok kapitálového rozpočtu    - 187,30 € 

Prebytok 21 657,04 €  

Tvorba rezervného fondu 10 %   2 165,70 € 

Schodok z fin. operácií - 7 749,51 € 

Zostatok prebytku 13 907,53 € 

Po zohľadnení finančných operácií obci v skutočnosti zostal na účtoch nasledovný zostatok – 

prebytok k 31.12.2015: 

Zostatky na bankových účtoch obce: 43 521,76 € 

Cudzie prostriedky (fondy):                                           - 29 614,23 € 

Zostatok prebytku celkového rozpočtu: 13 907,53 € 

Obec Jablonové navrhuje, aby rozpočtový prebytok z celkového rozpočtu v sume  

13 907,53 € bol zdrojom na tvorbu peňažných fondov. 

 

 

 

 

 



Tvorba a použitie peňažných fondov 

Fondy Rezervný fond Peň. fond ČSOB Peň. fond bytovka 

Počiatočný stav k 01.01.2015 2 324,27 3 693,27 10 889,33 

Tvorba na rok 2015 1 362,98 4 265,81   2 681,56 

Konečný stav k 31.12.2015 3 687,25 7 959,08 13 570,89 

 

Fondy Peň. fond  

viacúčelové ihrisko 

Počiatočný stav 

k 01.01.2015 
1 814,24 

Tvorba na rok 2015        0,00 

Konečný stav k 31.12.2015 1 814,24 

 

Sociálny fond 

Počiatočný stav k 01.01.2015 119,14 € 

Tvorba SF v roku 2015 279,65 € 

Čerpanie SF 256,40 € 

Konečný zostatok k 31.12.2015 142,39 € 

 

Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov má obec finančne usporiadať svoje finančné vzťahy k ŠR. 

Poskytovateľ 
Účelové riešenie 

grantu 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

Použité prostriedky 

MDV a RR SR Stavebný poriadok 813,75 € 813,75 € 

MV SR Hlásenie pobytu a 

REGOB 
288,75 € 288,75 € 

Okresný úrad 

Žilina 

Starostlivosť o životné 

prostredie 
81,92 € 81,92 € 

MDV a RR SR ŠSÚ - komunikácie 37,80 € 37,80 € 

Okresný úrad 

Žilina 
Referendum  640,00 € 640,00 € 



VÚC Žilina  2. jablonovská zabíjačka 600,00 € 600,00 € 

ÚPSVAR Žilina Aktivačný príspevok 710,57 € 710,57 € 

MF SR Výstavba budovy  

pre šport 
4 500,00 € 4 500,00 € 

MV SR Odmena – skladník CO 54,00 € 54,00 € 

MK SR  Nákup knižného fondu 700,00 € 700,00 € 

 

Referendum o rodine 

Dňa 07.02.2015 sa konalo referendum o rodine. V referende občania mali odpovedať áno 

alebo nie na nasledujúce otázky: 

Otázka č. 1 

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 

zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

Otázka č. 2 

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 

osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

Otázka č. 3 

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

Na otázku č. 1 hlasovalo áno 256 voličov, nie 5 voličov 

Na otázku č. 2 hlasovalo áno 258 voličov, nie 3 voliči 

Na otázku č. 3 hlasovalo áno 247 voličov, nie 10 voličov 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie – 705 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovanie lístky – 262 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov – 262 

Celoslovenská účasť na referende bola nízka, a to 21,41 %, teda referendum bolo neplatné. 

 

Jablonovská zabíjačka 

Obec Jablonové v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom v Jablonovom usporiadali 

31.01.2015 ochutnávku tradičných domácich zabíjačkových špecialít. Pán starosta, členovia 

nášho OZ už po druhýkrát zvládli svoju úlohu – výrobu zabíjačkových špecialít s uznaním 

a pochvalou. Pripravili rôzne špeciality, z ktorých môžeme spomenúť jelítka, tlačenku, 

klobásy, dokonca aj huspeninu. 30.01.2015 sa na družstve zabili dve prasatá, výrobky sa 

vyrábali v priestoroch kultúrneho domu. Vyrobilo sa 140 kg klobásy, 80 kg jelítok, 43 kusov 

tlačenky. Bola aj možnosť zakúpenia si domácich zabíjačkových špecialít: zabíjačkový tanier, 

huspeninu, zabíjačkovú kapustu, domáci chlieb s oškvarkovou masťou, fašiangový dezert – 



šišku. V kultúrnom programe sa predstavili: Jablonovskí harmonikári – Patrik Staríček a Boris 

Kostelánsky, hudobná skupina Kortina zo Žilinskej Lehoty, ktorá zožala veľký úspech. Ďalej 

vystúpili Rovňanskí heligonkári a Marián Murjak z Turčianskych Teplíc alias Karel Gott. 

Celkový finančný výnos z tejto akcie bol venovaný na výstavbu športovej budovy. 

 

Budova pre šport 

V roku 2015 hlavnou úlohou obecného úradu, ale aj telovýchovnej jednoty bola výstavba 

budovy pre šport. V júni sa začala druhá etapa výstavby. V tejto etape starosta obce pán 

Ladislav Čička sa staral o chod výstavby, zabezpečoval materiál a občerstvenie. Stavebné 

práce viedol predseda TJ Ján Galo (1959).  

V júni začali práce dovozom materiálu, rozvážaním ytongu na paletovom vozíku, ktorý bol 

zapožičaný od Vojtecha Zrebného. V júli začali murovať obvodové múry, založila sa stredová 

priečka. Pracovalo sa prevažne v popoludňajších hodinách. Denné teploty dosahovali 26 – 

28 stupňov Celzia.  

23. júla sa pripravovala a rezala žrďovina, žŕdky sa rezali na skládke pri Maršovej. Žrďovinu 

dostal obecný úrad od Urbárskeho združenia Predmier. Aj napriek horúčavám 33 stupňov 

Celzia sa priaznivci športu nedali odradiť pri stavebných prácach, ktorí pomáhali ochotne 

a bez nároku na finančnú odmenu. 

V auguste pokračovali práce pri šalovaní a stavaní lešenia. Lešenárske trubky boli 

zapožičané od Justína Krajčiho. 10. augusta sa začali šalovať preklady a vence, postupne sa 

betónovali. Práce prebiehali popoludní od 16. hodiny a trvali až do 21.30 hodiny. Na konci 

augusta sa dovážal šalovací materiál na deku a betónovala sa deka. 

V septembri sa začalo s výstavbou krovu. Krokvy na stavbu priviezol traktorom Ján Čička 

(1964). V novembri sa pokryla strecha plechom. V tomto mesiaci sa osadili okná a začalo sa 

s murovaním priečok. V decembri sa skončila druhá etapa výstavby budovy pre šport. 

 

Púť do Marianky 

Dňa 17. októbra sa uskutočnila púť do Marianky. Autobus odchádzal o 6.30 hodiny od 

kultúrneho domu. Najskôr sme sa zastavili v kláštore sestier Alžbetínok, kde je pochovaná 

naša rodáčka sestra Vladimíra (Karolína Galová), aby sme si pripomenuli prvé výročie jej 

úmrtia sv. omšou. Svätú omšu celebroval Mons. Michal Baláž. Potom sme autobusom 

pokračovali do Marianky. Navštívili sme Baziliku a pomodlili krížovú cestu v Marianke. 

S nezabudnuteľným zážitkami sme sa vrátili domov. 

 

Výstava úrody 

Tradične v jeseni po zbere úrody z polí a záhrad sa koná v sále kultúrneho domu výstava 

úrody. Nechýbala ani v tomto roku. 3. októbra sa zaplnila sála plodmi úrody ovocia 

a zeleniny, dokonca aj kvetmi. Veľká vďaka patrí aranžérkam Marte Balážovej a Janke 

Krajčiovej, ale aj všetkým občanom, ktorí prispeli svojou úrodou na túto nádhernú výstavu. 

 

 



Posedenie s dôchodcami 

Posedenie s dôchodcami sa konalo 25. októbra. Po úvodnom príhovore pána starostu 

Ladislava Čičku sa prihovorila starkým a starenkám pani riaditeľka KKS v Žiline pani Soňa 

Řeháková. V príhovore poďakovali seniorom za všetko, čo v živote vytvorili a popriali im 

krásnu jeseň života. V programe vystúpila rodina Hlbocká so svojimi deťmi. Otec s piatimi 

deťmi hrali na ľudový nástroj a matkin spev sa rozliehal po sále kultúrneho domu. Na záver 

bolo občerstvenie. 

 

Príchod Mikuláša 

Predzvesťou najkrajších sviatkov v roku je príchod Mikuláša. Tešia sa naň predovšetkým 

deti. Aj tento rok zavítal do našej obce 5. decembra Mikuláš s anjelom a čertami. Všetky deti 

boli obdarované balíčkom sladkostí a pozreli si peknú rozprávku. Na záver rozsvietil 

vianočný stromček v celej obci, čím privítal sviatky radosti a pokoja. 

 

3. Dobrovoľný hasičský zbor 

3. januára sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 67 členov zboru. 

V sobotu 14. februára sme uskutočnili fašiangový sprievod masiek sprevádzaný dychovou 

hudbou Predmierčanka. Kotlíkový guľáš pre účastníkov sprievodu uvarili Ján Sedlák, 

Ladislav Husár, Peter Galo. 

13.marca na okrskovom odbere krvi v Maršovej – Rašove darovali krv za náš zbor Vincent 

Bučo, Juraj Krajči, Milan Ptáček, Lenka Ptáčková, Jozef Hanulík, Peter Čička st. 

14. marca Anton Krajči, Peter Krajči najml., Marián Čička, Tomáš Bučo, Martin Galo, Peter 

Staríček, Peter Koštek, Tomáš Koštek, Patrik Gaňa a Peter Čička st. pomocou stroja 

oddrenážovali betónovú platňu štartovacieho priestoru do rieky v dĺžke cca 80 metrov, 

zasypali kamenivom, zrovnali terén a okolo betónovej platne obsadili obrubníky. 

15.marca sa členovia hasičského zboru modlili krížovú cestu v kostole, v uniforme bolo 

oblečených iba osem členov nášho zboru. 

5. apríla usporiadali veľkonočnú disco – zábavu. 

11. apríla Jozef Hanulík a Peter Čička st. za pomoci Jaromíra Vojvodíka a Lukáša Vojvodíka 

zasadili za hasičskou zbrojnicou vo Veľkých Karloviciach – Tísňavách dve slivky do 

vznikajúcej slivkovej aleje. 

12. apríla Peter Tarhaj, František Baláž, Martin Galo, Marián Adamec, Peter Čička najml. 

A Peter Čička st. vykopali jamu pre šichtové dno a zakopali elektrickú chráničku popri 

betónovej platne štartovacieho priestoru. 

16. apríla Martin Galo a Peter Krajči najml. previedli pokládku betónových kociek 30 x 30 

okolo betónovej platne. 

17. apríla Ľuboš Galo a Lukáš Čička obsadili šichtové dno do drenážneho potrubia 

a obsypali kamenivom. 

20. apríla Juraj Maslík, Jozef Tarhaj, Lukáš Kochan a Marián Adamec zatrávnili štartovací 

priestor.  



26. apríla sa členovia zboru zúčastnili 140. výročia založenia DHZ Predmier – jedného 

z najstarších na Slovensku. 

Patróna hasičov sv Floriána si uctili 9. mája sv. omšov a malou pobožnosťou pri kaplnke. Sv. 

omšu celebroval Mons. Michal Baláž a zúčastnili sa jej aj hasiči z Hrabového, Maršovej – 

Rašova, Hradnej, Súľova a Predmiera. 

15. – 17. mája v Kotešovej sa uskutočnilo okresné kolo hry Plameň dorastu a dospelých. 

Dorastenci dosiahli čas pri útoku 18,72 s. a v štafete 8x50 m 111,22 s. – obsadili 3. miesto 

v kategórii, ženy útokom 22,14 s. a štafetou 105,17 s. obsadili 4. miesto, muži obsadili tiež 4. 

miesto, keď útok zvládli za 22,88 s. a štafetu za 86,08 s. 

17. júla sa uskutočnila organizačná schôdza na 10. ročník súťaže o Putovnú skalu DHZ 

Jablonové a 4. ročník súťaže o Pohár Pirkošov. Začali sa prípravné práce nielen areálu, ale 

aj celého priebehu súťaže. 

10. augusta sa uskutočnil 10. ročník súťaže o Putovnú skalu DHZ Jablonové, ktorý bol 

zároveň 8. kolom SSHL. Putovnú skalu si za čas 13,554 s. odviezlo družstvo z DHZ Stupné, 

druhá skončila Podvysoká a tretí Bobrovček. Naši muži dosiahli čas 26,012 s. a obsadili 28. 

miesto z 34 štartujúcich a družstvo Jablonové II. svoj pokus nedokončilo 

V kategórii žien zvíťazilo družstvo z Bytčice časom 17,166 s., druhá bola Podvysoká a tretie 

boli naše ženy, ktoré dosiahli čas 18,424 s. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 46 družstiev. Po 

zotmení sa začal štvrtý ročník nočnej súťaže o Pohár Pirkošov, ktorej sa zúčastnilo 26 

mužských a 13 ženských družstiev. V kategórii žien zvíťazili ženy zo Setechova s časom 

18,363 s., naše ženy svoju súťaž nedokončili. Mužskú kategóriu ovládlo družstvo z Hliníka 

nad Váhom s časom 14,733 s., naši muži s časom 19,001 s. obsadili 17. miesto.  

30. augusta sa uskutočnili práce pre vybudovanie tréningovej dráhy. 

7. novembra sa Juraj Koštek ml., Jozef Koštek, Martin Galo, Tomáš Bučo a Jozef Hanulík 

zúčastnili osláv 105. výročia založenia DHZ Maršová – Rašov. 

14. novembra sa v kultúrnom dome v Jablonovom uskutočnil snem NHL Žilinského kraja. 

27. novembra zorganizoval hasičský zbor okrskový odber krvi. Odberu sa zúčastnili darcovia 

z DHZ Jablonové, Hradná, Súľov, Predmier, Maršová – Rašov, Bytča a Hrabové. Celkom 

bolo 26 darcov. Za náš zbor krv darovali: Jozef Hanulík, Tomáš Koštek, Peter Čička st., Juraj 

Krajči ml., Juraj Koštek ml., Jarmila Krajčiová, Vincent Bučo, Patrícia Čupcová a Marek 

Randa. 

28. novembra sa uskutočnilo stretnutie so staršími členmi nášho zboru, ktorého sa zúčastnilo 

13 z 18-tich pozvaných členov. 

Počas Vianoc členovia hasičského zboru zorganizovali Štefanskú disco – zábavu 

s tombolou.  

Do súťaží bolo v tomto roku zapojených 5 družstiev. Dorastenci absolvovali len okresné kolo, 

na pohárových súťažiach vytvárali spolu s mužmi jedno družstvo. Družstvá dievčatá 

a chlapci absolvovali 8 kôl BDHL. V celkovom hodnotení dievčatá obsadili 6. miesto z ôsmich 

štartujúcich, najlepší výsledok dosiahli v Hrabovom, kde časom 21,89 s. získali pohár za 3. 

miesto. Chlapci skončili na 6. mieste zo šiestich družstiev, najlepší výsledok dosiahli 

v Kolároviciach a obsadili 7. miesto.  

Ženy svoju súťažnú aktivitu zamerali na SSHL, kde v celkovom hodnotení obsadili 2. miesto 

v 5 – člennej konkurencii. Z jedenástich kôl ligy štyrikrát vyhrali ligové hodnotenie. Jedenkrát 



boli druhé a dvakrát boli tretie. Celkovo získali 100 bodov, o 3 menej ako víťazky z Bytčice. 

Najlepší čas v lige aj v sezóne 17,372 s. dosiahli v Staškove, ktorým v ženskej kategórii 

súťaž vyhrali. 

Medailové umiestnenia vybojovali ženy aj na pohárových súťažiach vo Veľkých Karloviciach 

– Tísňavách 3. miesto, v Hrabovom a v Predmieri na nočnej druhé miesta. 

Družstvo mužov absolvovalo v sezóne SSHL aj NHL Žilinského kraja. V SSHL sa umiestnili 

na 10. mieste zo štrnástich štartujúcich s počtom bodov 120, víťazná Rudinka získala 183 

bodov. Najlepší čas dosiahlo družstvo mužov v Trnovom 15,350 s., bodovo najštedrejšie 

bolo 4. kolo v Staškove, kde obsadili 4. miesto časom 15,366 s., v NHL Žilinského kraja naši 

muži obsadili 9. miesto zo šestnástich štartujúcich počtom bodov 131, víťaz zo Staškova 

získal 202 bodov. Najlepší čas dosiahli 14,69 s. na 7. kole v Hrabovom a obsadili 4. miesto. 

Na ďalších súťažiach muži získali dve víťazstvá: v Kláštore pod Znievom – stanica a na 

nočnej súťaži v Kotešovej a jedno druhé miesto na dennej súťaži v Hrabovom, kde dosiahli 

najlepší čas sezóny 14,15 s.  

Štyria členovia zboru sa zúčastnili jednotlivcov TFA železný hasič Veľkých Karlovíc. 34. 

miesto obsadil Peter Krajči ml. časom 3,55,55; 23. miesto Patrik Staríček časom 3,35,64; 19. 

miesto Milan Ptáček 3,32,38; 10. miesto Jozef Hanulík 3,12,78 s. V kategórii mužov sa 

zúčastnilo celkovo 39 štartujúcich. 

V roku 2015 sa výbor DHZ Jablonové stretol sedemkrát. 

Na údržbe techniky bolo odpracovaných 68 hodín. 

S Iveco Daily bolo najazdených 3 581 km. V súčasnosti má hasičský zbor 108 členov, z toho 

22 žien. 

 

4. Šport 

 

Jarná časť sezóny – žiaci: 

Žiaci odohrali 26 zápasov, 13 výhier, 5 remíz, 8 prehier, získali 44 bodov, umiestnili sa na 8. 

mieste. 

TJ Jablonové – ŠK Dolný Hričov  7:0 

TJ Dlhé Pole – TJ Jablonové 0:3 

TJ Jablonové – TJ Hviezda Zádubnie 8:0 

TJ Divinka – TJ Jablonové 6:3 

TJ Jablonové – TJ Pšurnovice 5:1 

TJ Jablonové – TJ Hlboké 1:1 

OFK Kotešová – TJ Jablonové 2:0 

TJ Považský Chlmec – TJ Jablonové 6:0 

TJ Jablonové – TJ Tatran Hrabové 3:1 

TJ Jablonové – Družstevník Rašov 0:1 



ŠK Štiavnik – TJ Jablonové 1:9 

TJ Jablonové – TJ Hvozdnica 2:1 

TJ Družstevník Bitarová – TJ Jablonové 2:1 

 

Jesenná časť sezóny - žiaci: 

TJ Divinka – TJ Jablonové 3:5 

TJ Jablonové – Družstevník Rašov 2:0 

TJ Pšurnovice – TJ Jablonové 2:10 

TJ Súľov – TJ Jablonové  0:8 

TJ Jablonové – TJ Hviezda Zádubnie 11:1 

TJ Hvozdnica – TJ Jablonové  0:0 

TJ Jablonové – 1. KŠK Žilina 9:4 

TJ Jablonové – TJ Družstevník Bitarová 2:1 

TJ Dlhé Pole – TJ Jablonové 0:5 

TJ Jablonové – ŠK Dolný Hričov 2:3 

ŠK Štiavnik (B) – TJ Jablonové  0:5 

TJ Jablonové – OFK Kotešová 4:0 

TJ Hlboké – TJ Jablonové  1:3 

 

13 zápasov, 10 výhier, 1 remíza, 2 prehry, 31 bodov – 2. miesto v tabuľke umiestnenia. 

Najlepší strelec s 23 gólmi Miloš Michalík. 

 

Jarná časť sezóny – muži: 

Odohrali 26 zápasov, 12 výhier, 4 remízy, 10 prehier, umiestnenie – 4 miesto 

TJ Jablonové – OFK Teplička n. Váhom 1:3 

OFK Hôrky – TJ Jablonové  3:1 

TJ Jablonové – FK Hliník 2:2 

TJ Dlhé Pole – TJ Jablonové  0:1 

TJ Jablonové – TJ Zádubnie 2:1 

TJ Družstevník Bitarová (A) – TJ Jablonové 0:0 

TJ Jablonové – TJ Hlboké  2:1 

TJ ŠK Podhorie – TJ Jablonové 3:1 



TJ Jablonové – TJ Považan Nez. Lúčka 3:1 

TJ Jablonové – TJ Tatran Krasňany 3:0 

ŠK Gbeľany – TJ Jablonové  3:6 

TJ Jablonové – TJ Partizán Súľov 0:1 

OŠK Nededza – TJ Jablonové 1:1 

 

Jesenná časť sezóny – muži: 

Odohralo sa 13 zápasov, 3 výhry, 1 remíza, 9 prehier, umiestnili sa na 12 mieste. 

Šesť zápasov po sebe bez gólu. Najlepší strelec bol Jaroslav Čička a Pavol Čička s 3 gólmi. 

OŠK Nededza – TJ Jablonové  1:0 

TJ Jablonové – TJ Tatran Krasňany 2:3 

TJ Partizán Súľov – TJ Jablonové 5:2 

TJ Jablonové – TJ Hviezda Zádubnie 4:1 

FK Hliník – TJ Jablonové 1:0 

TJ Jablonové – ŠK Gbeľany 0:1 

TJ Hvozdnica – TJ Jablonové 2:0 

TJ Jablonové – TJ Považan Nez. Lúčka 0:1 

ŠK Lietava – TJ Jablonové 1:0 

TJ Jablonové – TJ Fačkov 3:1 

TJ Družstevník Bitarová – TJ Jablonové 2:2 

TJ Jablonové – OFK Teplička n. Váhom 1:0 

TJ Hlboké – TJ Jablonové  2:0 

 

Všetky zisky z Katarínskej zábavy, z letného turnaja, z turnaja „O POHÁR STAROSTU 

OBCE“ smerovali na výstavbu budovy pre šport. 

Výstavba budovy pre šport bola prvoradou úlohou športovcov a každý z nich odpracoval 

niekoľko hodín pri jej výstavbe. 

 

 

 

 

 

 



Turnaj O POHÁR STAROSTU OBCE 

Tento turnaj sa uskutočnil 30. decembra. Zúčastnilo sa na turnaji päť družstiev: 

Umiestnenie družstiev: 1. Názov stavby 

    2. Young boys 

    3. Mládzenci 

    4. FK Drvič 

    5. FC Citrus 

 

Najlepší strelec bol Pavol Čička a najlepší brankár Samuel Sedlák. 

 

ENDURO TEAM 

Enduro team začal sezónu v Hlbokom nad Váhom. 26.04. Bolo sucho a po štarte už 3. – 4. 

jazdec nevidel ani na krok, pre veľké množstvom prachu na motokrosovej trati. 

Výsledky: 1. miesto Natália Bučová v kategórii dievčat 

                3. miesto Mário Bučo v kategórii chlapci 

                Tibor Bučo – 16. miesto v kategórii profi 

V dňoch 9. – 10.05.2015 sa konali tretie preteky seriálu MM SR Enduro v Lišove – Krupina.  

V štartovacom poli takmer 200 jazdcov, nechýbala ani slovenská špička, ktorá sa pripravuje 

na šesťdňovú medzinárodnú motocyklovú súťaž. Toto podujatie ku nám zavíta opäť po 

desiatich rokoch v septembri do Košíc. Počas dvoch dní na pekne pripravenej trati všetkým 

ukázal chrbát Štefan Svitko. Po ročnej odmlke spôsobenej zranením sa na štarte ukázal aj 

náš Tibor Bučo. V kategórii slovenských pohárov E3 dokončil v sobotu na ôsmom a v nedeľu 

na deviatom mieste. 

Posledný júnový víkend sa konali MM SR Enduro v obci Cinobaňa. Preteky patrili k tým 

najťažším a najkrajším na Slovensku. Organizátor pripravil 50 km dlhý okruh, ktorého 

súčasťou boli dva 10-minútové merané testy náročné na kondíciu a techniku jazdenia. 

Výsledky: Mário Bučo v triede „DORAST“ 5. miesto, Natália Bučová 4. miesto v kategórii 

„ŽENY“, v nedeľu pre technické problémy nedokončila. Tibor Bučo v súčte obidvoch dní 

deviaty – trieda SP – E3. 

V Domaniži 15. – 16. augusta sa konal countrycross, kde Mário Bučo po obidva dni skončil 

štvrtý z triedy SP – E3. 

Prvá samostatná jazda kategórie žien v motokrose v histórii Slovenska sa konala 27. 

septembra na podujatí MTOKADO CUP – Strýcov. Natália Bučová skončila na 7. mieste 

a získala aj „HOLESHOT“, čo je cena pre najrýchlejšieho jazdca v prvej zákrute po štarte. 

 

 

 



5. Kultúra 

 

V tomto roku rozšíril ochotnícky divadelný súbor v Jablonovom svoj repertoár o ďalšiu hru, 

komédiu OKLAMANÝ MANŽEL. Takto znie názov jednej zo známych hier francúzskeho 

dramatika J.B.P. Moliera. 11. januára diváci obsadili miesta v sále kultúrneho domu a na 

javisku začalo predstavenie s jednoduchými kulisami. 

Príbeh Jura Haťapáka, ktoý sa na staré kolená oženil s mladou slečnou Angelikou a myslel 

si, že vyhral športku. Angeliku však zaujal iný muž, Klitander. Vynaliezavosť Angeliky 

v niektorých situáciach vyčarovala na tvárach obecenstva úsmev. V závere možno vidieť 

Jura s jeho monológom o tom, že už nemá žiadne východisko zo svojej životnej situácie. 

Osoby a obsadenie: 

Juro Haťapák – manžel: Vladimír Galo, 

Angelika – mladá manželka: Natália Krajčiová, 

Klaudina – jej slúžka: Eva Čičková, 

Klitander – Angelikin nápadník: Andrej Taška, 

Trufaldino – jeho sluha: Alojz Galo, 

Barón z Paperdákova – Jurov svokor: Marián Čička, 

Barónka z Jelenej Prte – Jurova svokra: Zuzana Kúdelčíková, 

Šepkár: Stanislav Taška, 

Réžia: Ján Galo. 

 

Výkony hercov boli obdivuhodné a všetci diváci a nadšenci divadla sa už tešia na ďalšie 

predstavenie. 

Vianočný koncert 

V posledný týždeň kalendárneho roku 2015 sa konal v sále kultúrneho domu koncert, 

v ktorom vystúpili detský spevácky zbor Žubrienky z Jablonového, Spevácky zbor Hrabové 

a Spevácky zbor Predmier. 

 

6. Počasie 

 

Nový rok sa niesol v plusových teplotách. Trojkráľová zima sa považuje za vyvrcholenie 

zimy, tento rok to bolo s – 20 °C ochladením a neskôr poľadovicou. Vo februári prevládalo 

husté sneženie, teploty dosahovali cez deň do – 8 °C a v noci do – 14 °C. Tvorili sa husté 

snehové záveje s rýchlosťou vetra v nárazoch 60 až 80 km/h. V polovici marca sa oteplilo na 

13 °C. Prvý jarný deň bol krásny slnečný a z astrologického hľadiska aj výnimočný z dôvodu 

čiastočného zatmenia slnka. 

 



Bláznivé aprílové počasie sa prejavilo aj v tomto roku, no v podobe, ktorú by asi nikto 

nečakal, snehovou nádielkou. Veľká noc pripomínala skôr Vianoce, teploty v noci dosahovali 

do – 6 °C a cez deň 2 °C. Prevládalo sneženie, prípadne dážď so snehom. Oteplilo sa až 

v polovici mesiaca na + 22 °C. 

V máji bolo zväčša slnečno s oblačnými zrážkami a teploty dosahovali 22 °C. Od polovice 

mesiaca sa ochladilo na 11 °C a v noci bola najnižšia teplota 3 °C. 

Prvý júnový deň priniesol so sebou aj letné počasie. Teploty sa pohybovali od 21 °C           

do 31 °C. 

Júlové počasie nás tiež nesklamalo a mohli sme si naplno užiť krásne slnečné dni s dennou 

teplotou do 35 °C. Koncom mesiaca sa vyskytli občasné zrážky z tepla.  

Ľudová pranostika hovorí o auguste: „Aký je august spočiatku, taký je až do konca.“ V tomto 

roku to nebolo inak ako teplotami do 34 °C a rovnako vysokými teplotami aj skončil do 33 °C. 

Počasie bolo zväčša slnečné s občasnými zrážkami a búrkami z tepla. 

September začal upršaným počasím a výrazným ochladením. V polovici mesiaca nám 

počasie prialo, a tak sme si mohli užiť aj slnečné lúče s teplotami do 28 °C. Nočné teploty sa 

pohybovali od 2 °C do 12 °C. jesenná rovnodennosť pripadla tento rok na 23. septembra  

obdobie dlhších a chladnejších nocí – jeseň. Deň sa vyrovnal svojou dĺžkou noci. Oficiálne 

dostalo počasie jesenný charakter. 

V októbri prišlo výrazné ochladenie, spojené s rannými mrazmi. Slovenský 

hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom pre celé 

severné, východné a juh stredného Slovenska. Výstraha platila od nedele 11.10.2015 do 

pondelka 12.10.2015. 

V pondelok 12.10. sa počasie zhoršilo, poletoval sneh s dažďom, ktorý ustúpil až 

v popoludňajších hodinách. Od polovice októbra prevládali výrazné zrážky s teplotou          

do 11 °C. 

V poslednom novembrovom týždni prišlo ochladenie, teploty sa pohybovali do 7 °C a v noci 

do – 7 °C. snehová nádielka prišla v nedeľu 29.11. s teplotami do 3 °C, ale dlho sa 

neudržala. December bol síce chladný, ale bez snehovej nádielky. Začiatok mesiaca bol 

sprevádzaný upršaným počasím. Denné teploty sa pohybovali od 1 °C do 10 °C. tohtoročné 

Vianoce sa podobali minuloročným s teplotou do 7 °C. Výrazné ochladenie prišlo až od 2. 

sviatku vianočného a najviac sa prejavilo na Silvestra, kde nočné teploty dosahovali až         

– 10 °C. 

 

7. Výstavba 

Výstavba nových domov v posledných rokoch klesá. V tomto roku začal s výstavbou 

rodinného domu Michal Martinický s manželkou Gabikou na Lánoch. 

Gabikin brat Peter Čička sa v tomto roku nasťahoval do novopostaveného rodinného domu. 

Obidvaja postavili domy na spoločnom pozemku. 

 

   

Spracovala: Mgr. Jana Čičková, kronikárka 


