
ROK  2016 

 

1.Politicko-hospodárska situácia na Slovensku 

Rok 2016 bol rok naplnený bohatou škálou udalostí a zmien v mnohých oblastiach života. 

Niektoré zmeny  sú vítané, lebo majú radi neustály vzruch a pohyb a sú prístupné každému 

spestreniu všedných dní. 

V rokoch 2015 a 2016 zaznamenala Európska únia neobmedzený prílev utečencov. Do 

Európy prišiel viac ako milión osôb, pričom väčšina z nich utekala pred vojnou v Sýrii. 

Migračná kríza sa prehlbuje a pokračuje .Slovensko vyslalo 20 policajtov na ochranu štátnej 

hranice v Slovinsku a po prvý raz aj 25 policajtov na ochranu hraníc v Macedónsku. 

Z udalostí celoštátneho politického charakteru treba spomenúť voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 5. marca. Oficiálnym víťazom parlamentných 

volieb sa stala strana Smer-SD so ziskom 28,28%,čo jej vynieslo 49 kresiel v parlamente. 

Druhá v poradí ,strana SaS,získala 12,10% a 21 kresiel. Tretím najúspešnejším bolo hnutie 

OĽANO-NOVA s počtom hlasov 11,02% a 19 postov. Okrem týchto strán sa do parlamentu 

dostali aj SNS s 8,64% hlasov ,to znamená 15 kresiel, Kotleba – Ľudová strana Naše 

Slovensko s počtom hlasov 8,04%- 14 kresiel. Ďalej strana Sme rodina –Boris Kollár 

s počtom hlasov  6,62%- 11 kresiel Most- Híd získal 6,5% - 11 kresiel. Nakoniec strana Sieť 

dostala od voličov 5,6%, čo jej vynieslo 10 postov v budúcom parlamente. Volebná účasť 

dosiahla 59,82%. Parlamentné voľby pre KDH priniesli iba 4,9% hlasov voličov a prvýkrát od 

roku 1990 jeho neúčasť v slovenskom parlamente. 

Mnohých našich občanov a najmä mladých politický život vôbec nezaujíma. Zostanú 

zaskočení, keď príde čas, aby svoj postoj vyjadrili v zásadných otázkach celoštátneho 

charakteru – vo voľbách do všetkých zastupiteľských zborov, prípadne vyhlásení referenda. 

Tak si potom možno vysvetliť nečakané výsledky vo voľbách, keď často z neznalosti situácie 

podľahnú rôznym hlasom, ktoré ich lákajú prostredníctvom oznamovacích prostriedkov, tlače, 

internetu a iných médií, aby svoj voličský hlas odovzdali strane, o ktorej často nemajú ani 

potuchy. 

Ďalšou dôležitou udalosťou bolo predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie, ktoré na 

druhý polrok 2016 prebrala od Holandska.  

Opozícia iniciovala schôdzu pre narastajúce problémy v školstve a zdravotníctve, ktoré 

vyvolali protesty učiteľov a sestier. Pri téme zdravotníctva parlament konštatoval, že je 

dôležité, aby sa dôvera pacientov k zdravotníckym pracovníkom posilňovala a ozdravenie 

slovenského zdravotníctva pokračovalo. Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila štrajkovú 

pohotovosť, z dôvodu dlhodobého ignorovania požiadaviek učiteľov v školstve a odborových 

a profesijných organizácií na zabezpečenie primeraného financovania v školstve. 

 



2. Politicko-hospodárska situácia v obci 

Samospráva 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Jablonovom ako aj členovia komisií sa schádzali 

pravidelne podľa naplánovaných termínov, v prípade neodkladných prác alebo splnenia 

časových termínov sa stretli aj mimo tohto plánu. Poslanci obecného zastupiteľstva sa stretli 

5-krát , z toho 1 krát bolo mimoriadne zasadnutie, na ktorom schválili dodatok k Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jablonové.  

Na 9. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta informoval o zrealizovaných 

opravách na majetku obce:  

- bol vystužený mostík medzi ulicami Zámoštie a popod Lány 

- opravená mreža na Zásyp 

- upravený potok a prepad v ulici Hore Potoky 

- vymaľované triedy v budove materskej školy 

Na 10. Riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný Ing. Peter Babic 

a informoval poslancov o nutnosti digitalizácie zastaralej káblovej televízie v obci. V prípade 

neinvestovania do modernizácie, káblová televízia by od 1.1. 2017 bola vypnutá. Na tomto 

zasadnutí boli schválené aj dotácie na rok 2016 z rozpočtu obce pre zložky: 

1. TJ Jablonové vo výške                            1 300 € 

2. DHZ                                                        1 250 € 

3. Enduroteam                                             300 € 

4. Ochotnícky divadelný súbor                   100 € 

5. Základná škola s materskou školou, prevádzka Materská škola Jablonové     5000€ 

Rozpočet obce na rok 2016 

Programový rozpočet obce Jablonové na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej 

výške 178 013 €, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami(vrátane príjmových a výdavkových 

finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 8 850 €, 

kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový v sume 1 000 €. Schodok kapitálového 

rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými 

výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov 

a aktivít. Pre rok 2016 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú podprogramov 

slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.  

Návrh programového rozpočtu obce Jablonové na roky 2017-2018 je uvedený v tabuľkovej 

časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. 



 

 

Názov položky 

Schválený 

rozpočet 

2016 

 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Schválený 

rozpočet 

2018 

Príjmy celkom  179 813 177 913 177 413 

                            príjmy bežného rozpočtu  179 813 177 913 177 413 

                            príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

                            finančné operácie príjmové 0 0 0 

Výdavky celkom 179 813 177 913 177 413 

                           výdavky bežného rozpočtu  170 963 160 586 166 563 

                           výdavky kapitálového rozpočtu  1 000 9 477 3 000 

                           finančné operácie výdavkové 7 850 7 850 7 850 

Bežný rozpočet 8 850 17 327 10 850 

Kapitálový rozpočet -1 000 -9 477 -3 000 

Hospodárenie finančných operácii -7 850 -7 850 -7 850 

Príjmy celkom-výdavky celkom 0 0 0 

 

 

Demografické údaje 

V roku 2016 sa narodilo 9 detí z toho 5 dievčat a 4 chlapci. Do obce sa prihlásilo na trvalý 

pobyt 7 obyvateľov, z toho 3 dospelí a 4 deti. Z obce sa odhlásilo 7 obyvateľov z toho 5 

dospelých a 2 deti. Zomreli 4 obyvatelia z toho 2 ženy a 2 muži. V roku 2016 bolo 5 sobášov, 

6 občanov má trvalý pobyt obec Jablonové.  

Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 715 z toho 368 mužov a 347 žien. 

Deti do 14 rokov je 135 z toho 59 dievčat a 76 chlapcov. Mládež od 15 do 17 rokov je 39 z 

toho 11 dievčat a 28 chlapcov. 

 

Jablonovská zabíjačka 

Obecná zabíjačka si získala mnoho priaznivcov nielen kvôli domácim zabíjačkovým 

špecialitám, ale aj kvôli výbornému programu. V tomto roku sa konala 30.januára. Sála 

kultúrneho domu bola zaplnená do posledného miesta. V kultúrnom programe vystúpili 

Jablonovskí harmonikári: Boris Kostelánsky, Patrik Staríček, folklórna skupina z Oščadnice 

Kysucký prameň, zabávač, spevák a imitátor Štefan Hruštinec a hudobná skupina z Trnového. 

Vstupenka stála 7€, v cene bola zahrnutá :zabíjačková kapusta, zabíjačkový tanier, dezert, 

program. Na zabíjačke sa vyrobilo: 1000 klobás, 70ks tlačenky, 140 huspenín, 410 

šišiek,50kg ryže na jelítka, 3 kotly kapusty,100 predaných zabíjačkových tanierov. Celkový 

finančný výnos bol 4000€ a bude venovaný na oplotenie areálu materskej školy. Vďaka patrí 

všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave starostovi, poslancom, zamestnancom obecného  

úradu a ostatným dobrovoľníkom. 



Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v obci  

Voľby sa konali 5.marca v sále kultúrneho domu. Okrsková volebná komisia zistila tieto 

výsledky:  

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                 718 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                 489 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                              489 

Počet platných odovzdaných hlasov spolu                        483 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu: 

Strana TIP                                                      3 hlasy 

OĽANO- NOVA                                            35 hlasov 

SME RODINA- Boris Kollár                         25 hlasov 

Strana zelených Slovenska                                1 hlas 

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO   1 hlas 

MOST – HÍD                                                      8 hlasov 

Slovenská národná strana                                   103 hlasov 

Komunistická strana Slovenska                          1 hlas 

SMER – sociálna demokracia                             206 hlasov 

KDH                                                                      30 hlasov 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko              38 hlasov 

SIEŤ                                                                        14 hlasov 

Sloboda a Solidarita                                                 18 hlasov 

V našej obci tiež získala najväčší počet hlasov strana SMER- sociálna demokracia. 

Budova pre šport 

V tomto roku pokračovala 2.etapa výstavby budovy pre šport. Práce pokračovali na murovaní 

priečok, zárubní, montáž elektrických zástrčiek, vodárenských točiek, pokladanie dlažby do 

lepu a ostatné dokončovacie práce. Dňa 28.7.bola prevedená kolaudácia budovy. Dňa 15.10. 

bola natiahnutá fasáda do lepu a sieťky. 



Budova pre šport sa stavala svojpomocne, pod vedením a účasti Obecného úradu 

v Jablonovom, Telovýchovnej jednoty v Jablonovom, hasičov, sponzorov a dobrovoľníkov, 

ktorí svojím úsilím prispeli k dielu. Za 2,5 roka práce na budove sa odpracovalo 1292dní 

a 8252 hodín. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli aj zariadením do tejto budovy.  

 

Pútnický zájazd do Talianska 

Organizátorom zájazdu bol Obecný úrad v Jablonovom v spolupráci s vdp. Mgr. Miroslavom 

Lysičanom. Zájazdu sa zúčastnili občania Jablonového, Lazov pod Makytou, Makova a Žiliny 

a kňazi vdp. Mgr. Václav Galo – rodák z Jablonového, vdp. Mgr.Jozef Balaj z farnosti Lazy 

pod Makytou. Zájazd trval od 25.9. do 2.10.2016.Prvý deň sme navštívili mesto Padova  

a Baziliku sv. Antona. Potom naša cesta pokračovala do pôsobiska nášho rodáka Mons. 

Michala Baláža- Casale Monferrato – Santuario della Madonna di Crea. Nezabudnuteľným 

pre každého z nás boli dni strávené v Ríme. Navštívili sme veľa pamiatok: Španielske 

námestie, Fontánu di Trevi, Piazza  Collona, Pantheon, Anjelský most, Anjelský hrad. Vo 

Vatikáne sme sa zúčastnili sv.omše. Pápež František pri generálnej audiencii vyslovil: „ Aj 

dnes bolo na generálnej audiencii vyše dvoch stoviek pútnikov zo Slovenska, osobitne 

z farnosti Súľov ( Jablonové), Lazy pod Makytou, Makov, Žilina, Ražňany, Spišská Nová Ves 

Na námestí dali o sebe vedieť aj členovia Slovenskej katolíckej misie zo švajčiarskeho  

Zurichu a spevácky zbor z Bratislavy. V nasledujúce dni sme navštívili Casciu- Baziliku 

sv.Rity, patrónky neriešiteľných situácií. Posledným navštíveným miestom bolo Assisi a 

Baziliku sv.Františka. 2.októbra sme sa vrátili s novými zážitkami domov. V každom z nás 

tento zájazd zanechal hlboké spomienky. 

 

3.Kultúra   

Ochotnícky divadelný súbor   

Ochotnícky divadelný súbor sa v tomto roku predstavil veselohrou Strašidlo od známeho 

ľudového dramatika Ferka Urbánka. V divadelnej hre sa vtipnou formou poukazuje na 

povery, nechýbal humor, smiech a veselý spev. Dej sa odohráva na dvore bohatého sedliaka 

Skulíka, ktorý chce vydať svoju jedinú dcéru Elenku za richtárovho syna len kvôli majetku. 

Lenže Elenka ľúbi iného,Petríka. K šťastiu im pomôžu Petríkovi kamaráti Mišo s Paľkom. 

Vymyslia strašidlo, ktoré má vystrašiť sedliaka, pretože sedliak je poverčivý. Všetko sa dobre 

vyrieši a z jednej plánovanej svadby sú napokon tri. S premiérou hry sa predstavili 3.januára 

v kultúrnom dome. Odohrali dve predstavenia v popoludňajších aj večerných hodinách. 

Najviac divákov rozosmiala postava starkej Kači, ktorú stvárnil Ján Galo a súčasne bol aj 

režisérom.  

Osoby  a obsadenie: 

Martin Skulík, bohatý sedliak, vdovec -  Vladimír Galo 



Elenka, jeho dcéra –Natália Krajčiová 

Lucia, gazdiná u Skulíka – Zuzana Kúdelčíková 

Mariška, slúžka u Skulíka – Eva Paišová 

Paľko,paholok u Skulíka – Alojz Galo 

Juro, pasák – Marek Jandzík 

Petrík Vršiak, domkár – Andrej Taška 

Miško Hlaváč, „Amerikán“- Marcel Baláž 

Adam Krošniak, richtár – Martin Čička  

Kača, hluchá starká, ktorá kupčí s hydinou – Ján Galo 

Frnčík, Trnčík, hostia v krčme- Peter Ďurajka, Maroš Staríček 

Šepkár- Jaroslav Paiš 

Režisér – Ján Galo 

Herci zvládli svoje roly veľmi dobre ,zožali veľký úspech, o čom svedčí aj plná sála divákov 

v kultúrnom dome. 

 

4.Šport 

Telovýchovná jednota 

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 9.januára 2016,na ktorej predseda klubu Ján Galo 

zhodnotil  činnosť TJ. Rok 2016 bol pre športovcov významným medzníkom, pretože 

futbalisti hrajú II.DOXX BET triedu  a po 45. rokoch bola postavená a skolaudovaná budova 

pre šport v našej obci. Od jesene 2016 bola daná budova pre šport do prevádzky, pretože to 

bola aj jedna z podmienok hrať futbal v II. triede. Vo februári začali futbalisti s prvým 

tréningom pod vedením trénera Petra Baláža. Hrali sa prípravné zápasy, jeden zápas bol na 

umelej tráve v Korni. Vo februári zorganizovala TJ fašiangový sprievod, ktorý bol zavŕšený 

zábavou spojenou s tombolou. V marci usporiadali Veľkonočnú zábavu a tiež v tomto mesiaci 

sa  pre futbalistov začalo jarné kolo II.DOXX BET triedy. Dňa 1.mája sa zúčastnili na stavaní 

obecného mája. Dňa 3.júla usporiadala TJ letný futbalový turnaj na ihrisku Pod Stráňou za 

účasti družstiev: TJ Jablonové, TJ Tatran Hrabové, FK Predmier, TJ 

Hlboké.Umiestnenie:1.miesto- FK Predmier, 2.miesto- TJ Jablonové, 3.miesto- TJ Hlboké, 

4.miesto- Tatran Hrabové. 

Dňa 17.júla sa futbalisti zúčastnili futbalového turnaja v Hlbokom za účasti družstiev: TJ 

Jablonové, TJ Hlboké, TJ Hliník, TJ Petrovice. 



Dňa 24.júla sa futbalisti zúčastnili futbalového turnaja v Hrabovom za účasti družstiev: TJ 

Jablonové, TJ Hrabové, TJ Predmier dorast, TJ Súľov. 

Dňa 21.augusta sa začala jesenná časť II.DOXXBET triedy.  

Dňa 24.septembra sa uskutočnil „Beh Pirkošov“, ktorý organizovala TJ v spolupráci 

s Obecným úradom a Obecným zastupiteľstvom v Jablonovom. Beh mal veľmi dobrý ohlas, 

prajem nielen organizátorom, ale aj zúčastneným veľa chuti do ďalšieho ročníka tohto 

športového podujatia.  

Prehľad futbalových zápasov 

Žiaci- jarná časť sezóny:                                              jesenná časť sezóny: 

Jablonové – Divinka            11: 2                               Hvozdnica – Jablonové       6 : 0 

Rašov – Jablonové           2 : 6                                Jablonové – Rašov           5: 7 

Jablonové – Pšurnovice  6 : 0                                 KŠk Žilina – Jablonové    0 : 3 

Jablonové – Súľov           5 : 1                                Súľov – Jablonové           0 : 8 

Jablonové – Hvozdnica    4 : 6                                Jablonové – Zádubnie     18: 1 

                                                                                 Jablonové – Bitarová       5 : 1 

                                                                                Petrovice -   Jablonové      1 :4  

Kšk Žilina – Jablonové    4 : 2                               Jablonové – Považský Chlmec   2 :1 

Jablonové – Dlhé Pole      0 : 6                               Pšurnovice – Jablonové      2: 15 

Dolný Hričov – Jablonové  1 : 4                             Jablonové – Divinka          3 : 4 

Jablonové – Štiavnik            9 : 1                            Ovčiarsko – Jablonové       3 : 0 

Kotešová -  Jablonové          4 : 3                            Jablonové – Kotešová         7 : 1 

Jablonové – Hlboké              10 : 3                        Dolný Hričov – Jablonové    2 : 2 

Žiaci odohrali spolu 26 zápasov,18 výhier, 1 remíza, 7 prehier, skóre 134:51 čo je 55 bodov 

a 4. miesto zo 14. 

Najlepším strelcom za jarnú časť sezóny sa stáva s 30 gólmi Miloš Michalík. 

Muži- jarná časť sezóny:                                         jesenná časť sezóny: 

Jablonové – Nededza      3 : 1                                 Hvozdnica – Jablonové     1 : 0 

Krasňany -  Jablonové     1 : 0                                Jablonové – Bitarová          3 : 1 

Jablonové – Súľov           2 : 0                                Divina – Jablonové             3 : 1 



Zádubnie -  Jablonové     3 : 1                                Súľov  -   Jablonové             1 : 1 

Jablonové – Hliník           5 : 1                                Jablonové – Hlboké              0 :1 

Gbeľany -   Jablonové      7 : 2                                Jablonové – Nezb.Lúčka       0 : 5 

Jablonové – Hvozdnica    2 : 1                                Petrovice – Jablonové           6 : 3 

Nezb.Lúčka – Jablonové   4: 1                                Jablonové – Mojš                  6 : 0 

Jablonové – Lietava          4 : 0                               Lietava – Jablonové              2 : 3 

Jablonové – Bitarová        3 : 2                               Jablonové – Turie                 0 : 2 

Teplička – Jablonové        3 : 0                               Jablonové – Teplička           1 : 2 

Jablonové – Hlboké      1 : 2                               Hliník – Jablonové                 2 : 1 

 

Muži odohrali spolu 24 zápasov, 8 výhier, 1 remíza, 15 prehier, to je 25 bodov a 12 miesto zo 

14.Najlepší strelec za jarnú časť je Pavol Čička. 

Enduro team 

9.-10.júla 2016 Medzinárodné majstrovstvá SR v countrycrosse Žaškov 

Výsledky: kategória ženy Natália Bučová, 5.miesto, kategória kadet – Mário Bučo 6.miesto 

7.augusta 2016 Countrycross Chlebnice 

Kategória ženy Natália Bučová, 1.miesto 

20.- 21.augusta 2016 Countrycross Domaniža 

Natália Bučová súťažila v mužskej kategórii E1, v konkurencii 40 pretekárov obsadila 

34.miesto a druhý deň 27.miesto. 

10.september 2016 Endurocross Brezno 

Natália Bučová súťažila v kategóriach amatér – 16.miesto a ženy 1.miesto 

29.október 2016 Countrycross Brezno 

Kategória ženy Natália Bučová 2.miesto,kat.junior nad 85m /kubických Mário Bučo 5. 

miesto, kat.amatér Natália Bučová 20.miesto. 

 

5. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 

2.januára sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ, ktorej sa zúčastnilo 67 členov zboru 

a družstvá chlapcov a dievčat. Na schôdzi bola zhodnotená ich činnosť počas roka. Do súťaží 



sa zapojili štyri družstvá. Družstvá dievčatá a chlapci absolvovali osem kôl BDHL a jednu 

súťaž na Makove. V celkovom hodnotení dievčatá obsadili 7.miesto z 8 štartujúcich, najlepší 

výsledok dosiahli v Hliníku nad Váhom, kde získali 2.miesto.Chlapci celkovo skončili na 

7.mieste z 8 družstiev, najlepší výsledok dosiahli v Kolároviciach, kde obsadili 5.miesto. 

Ženy svoju aktivitu zamerali na SSHL, kde v celkovom hodnotení obsadili 2.miesto v 5-

člennej konkurencii. Z jedenástich kôl ligy dvakrát vyhrali ligové hodnotenie, trikrát boli 

druhé a dvakrát tretie. Celkovo získali 96 bodov, o 20 menej ako víťazky z Bytčice. Najlepší 

čas v lige aj v sezóne 17,5870s dosiahli v Brvništi. Družstvo žien sa zúčastnilo na súťaži vo 

VK-Tísňavách aj na nočnej súťaži v Predmieri. 

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

na 15. Mieste zo 16 štartujúcich počtom bodov 89,víťazná Mojšová Lúčka získala 178 bodov. 

V NHL Žilinského kraja naši muži obsadili 12. miesto z 15-tich štartujúcich, počtom bodov 

99, víťaz z Podvysokej získal 163 bodov. Ďalej sa muži zúčastnili na súťažiach vo VK- 

Tísňavách, Stupnom, Streženiciach, Petroviciach , Pružine, Ďurdovom a na nočnej súťaži 

v Kotešovej, kde obhájili víťazstvo z predchádzajúceho roka. 

Súťaže jednotlivcov TFA železný hasič Veľkých Karlovíc sa  6.marca zúčastnili traja 

členovia: Peter Krajčí najml.nedokončil, Patrik Staríček dosiahol čas 04,02,56 obsadil 

40.miesto,Jozef Hanulík časom 02,30,48 obsadil 13 miesto. Víťaz Petr Moleš z SDH Žarošice 

dosiahol ako jediný čas pod 2.min.01,58,29.Zimného TFA sa zúčastnilo 64 štartujúcich 

mužov. 8.jula na nočnej TFA náš zbor reprezentovali traja členovia:Milan Ptáček časom 

05,32,34 obsadil 22. Miesto, Jozef Hanulík  časom 02,30,48 obsadil 6. Miesto, Martin 

Čičkast. bol počas súťaže pre nepriaznivé počasie organizátormi stiahnutý z trate.Víťazom sa 

stal Martin Koliba z SHD Metylovice časom 03,34,43. Odsúťažilo 24 štartujúcich. 

6.augusta sa uskutočnil 11.ročník súťaže O putovnú skalu DHZ Jablonové. O 10.hodine začal 

1.ročník detskej súťaže O pohár DHZ Jablonové.Víťazom kategórie chlapcov sa stalo 

Hrabové časom 13,838s.Naši chlapci dosiahli čas 24,695s a obsadili 5.miesto. V kategórii 

dievčat zvíťazil Predmier. Naše dievčatá sa časom 17,749s umiestnili na 5.mieste.Súťaže sa 

zúčastnilo desať dievčenských a desať chlapčenských družstiev. 

Putovnú skalu DHZ Jablonové získalo družstvo mužov z Podvysokej časom 13,682s. Naši 

muži obsadili 17.miesto časom 17,898s. Medzi ženami si vybojovali víťazstvo hasičky 

z Mostišťa. Čas našich žien 23,310s stačil na 7. Miesto. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 41 

družstiev z toho 14 ženských. Po zotmení sa začal 5.ročník nočnej súťaže O pohár pirkošov, 

ktorej sa zúčastnilo 25 mužských a 14 ženských družstiev. V ženskej kategórii zvíťazili 

Blažovce časom 19,154s. V mužskej kategórii zvíťazilo družstvo zo Stupného. 

Výbor DHZ Jablonové sa počas roka stretol sedemkrát.V priebehu roka sa Peter Tarhaj, Peter  

Čička st. a Peter Krajči ml. podľa možností zúčastňovali zasadnutí komisií a pléna OV DPO 

v Bytči. Na údržbe techniky sme odpracovali 43 hodín. Na prácach sa zúčastňovali : Patrik 

Gaňa, Tomáš Koštek, Patrik  Staríček a Marian Čička. S Iveco Daily sme najazdili 2 183 km.        

K dnešnému dňu má DHZ Jablonové 107 členov, z toho 22 žien. 



6. Počasie 

Zo všetkých strán počúvame o globálnom otepľovaní, čo sa potvrdilo na počasí aj v tomto 

roku. Zimy sú miernejšie ako pred niekoľkými desiatkami rokov a v lete pociťujeme tropické 

horúčavy. Začiatok januára bol chladnejší, denné teploty sa udržali na 0°C,ale v noci klesali 

do -10°C. Po miernom oteplení napadlo asi 5 cm snehu. Ku koncu mesiaca začalo otepľovať 

aj nočné teploty vystúpili nad nulu. Vo februári sme dokonca zaznamenali aj teplotné rekordy 

na toto obdobie, keď denná  teplota vystupovala na 12 – 14°C, v noci 5°C a prišli hojné 

zrážky vo forme dažďa. Marec priniesol striedavé pekné a oblačné počasie a sneh. V apríli 

bolo pekné a slnečné počasie, ktoré vytiahlo už nedočkavcov na záhradky a polia, zasadili 

prvé plodiny, teploty dosahovali až 20°C v niektorých oblastiach Slovenska. Začali kvitnúť 

niektoré ovocné stromy ako napr. čerešne, až prišiel týždeň po 20.apríli, ktorý priniesol nočné 

mrazy až do -9°C, úroda ovocia aj orechov bola preč. V horských oblastiach sa objavil aj 

sneh. Značne poklesli aj denné teploty, pri studenom vetre stĺpec ukazoval najviac 10°C. 

V máji bolo počasie skôr premenlivé, denné teploty vystupovali až do 20°C, ale po daždivých 

dňoch a nociach sa ochladilo na úroveň blízku nule ešte aj v polovici mesiaca. Jún bol už 

pekný a teplý, ale objavovali sa časté búrky. Po týždni chladnejšieho počasia prišlo v polovici 

mesiaca prudké oteplenie. Na konci mesiaca zaznamenali nárast teplôt až na tropickú úroveň 

okolo 35°C. Pekné a slnečné dni trvali aj v júli a auguste, tropické dni sa striedali 

s daždivými. Začiatok školského roka, v septembri bol mokrý a chladný s dažďom. V ďalších 

dňoch nastúpilo babie leto s teplotami 28°C. 

Od novembra sme zažívali ochladenie, bolo sychravo s dažďom. Prišla chladná vlna 

s nočnými teplotami mierne pod nulou, denné teploty vystúpili na 6°C. Začiatok decembra 

nás potešil snežením, ktoré napokon prešlo do dažďa a sneh sa stratil. Po ňom prišli mrazy, 

nočné dosahovali okolo -5°C až do -8°C. Ďalšia vlna ochladenia prišla okolo Vianoc. Slabá 

snehová pokrývka  vydržala až do 1.vianočného sviatku, potom prišiel dážď a sneh úplne 

zmizol.   

            

 

                                                                                               Zapísala: Mgr. Čičková J.   

                                                            

   

  

 

 

  

 


