
                                                          ROK 2017 

1.Politicko-hospodárska situácia na Slovensku 

Naša krajina žila pomerne pokojným životom bez vážnejších politických otrasov. Pokojnú 

hladinu rozčerili až novembrové voľby do vyšších územných celkov, ktoré priniesli výrazné 

zmeny. Napriek predvolebným obavám  sa skončili úplnou prehrou kontroverzných 

kotlebovcov. Víťazmi sa  stali pravicové strany a v týchto voľbách po prvý raz na Slovensku 

zvíťazila aj žena-Erika Jurinová v kresle Žilinského samosprávneho kraja vystriedala svojho 

predchodcu Juraja Blanára. 

Hoci nás politické škandály obchádzali aj prírodné živly boli k nám zhovievavejšie ako 

v minulých  rokoch, tragické udalosti otriasli našou krajinou aj v tomto roku .Smutné udalosti 

vyvrcholili 14.októbra v okrese Prievidza.  Mikrobus ,ktorý viezol  slovenské opatrovateľky 

z Rakúska, sa pri obci Nitrica čelne zrazil s kamiónom. Zahynulo šesť žien a vodič dodávky. 

Svoj boj o život napokon v nemocnici prehrala aj siedma ,ťažko zranená opatrovateľka. 

Najmladšia obeť mala 28 rokov a najstaršia 55rokov. Tragédia opäť otvorila diskusiu 

o dôstojných podmienkach  práce pre opatrovateľky na Slovensku. 

Aj Slovensko zasiahla aféra s toxickým fipronilom vo vajíčkach. Tie pochádzali najmä 

z Holandska. Na Slovensku zlikvidovali tony vajec. To malo za následok nedostatok vajec 

v obchodoch a dramatické zvýšenie ich ceny. Prudko sa zvýšila aj cena masla .Dôvodom bola 

znížená produkcia surového kravského mlieka. 

 

2.Politicko-hospodárska situácia v obci 

K 1.januáru došlo k personálnym zmenám  na obecnom úrade. Pracovníčka Mária Bučová 

odišla a na jej miesto nastúpila Anna Bučová. 

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2017 schádzalo pravidelne podľa schváleného plánu 

zasadania . Celkovo sa Obecné zastupiteľstvo zišlo deväťkrá t z toho boli štyri mimoriadne 

zasadnutia. Na svojich zasadnutiach  riešili aktuálne problémy obce, budovania  obce 

a problémy občanov. Poslanci pracovali v rovnakom zložení ako v predchádzajúcom roku. 

Evidencia obyvateľov  

K 1.1.2017 mala  naša obec  888 obyvateľov. 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. 

Narodilo sa 11 detí z toho 6 dievčat a 5 chlapcov: Alexandra Kecíková, Gabriel Baláž, Erik 

Kramara, Gagriela Huljaková, Michaela Hrabovská, Nela Kalianková, Aneta Gaňová, 

Damián Csavoly, Oliver Kecík, Jakub Huljak, Timea Hanulíková 

Zomrelo 8 obyvateľov z toho 3 ženy a 5 mužov: Anna Lukáčiková, Vojtech Bučo, Anna 

Maslíková, Ján Čička, Mária Hrabovská, Anton Rosa, Ján Bučo, Ján Hanulík 



Sobášov bolo 12: Lukáš Čička-Adriána Gaňová, Gabriela Kecíková - Radovan Kalianko, 

Peter Huljak – Gabriela Lovásová, Patrik Gaňa – Tatiana Hrobáriková, Miroslav Bučo – Ing. 

Lenka Zubrická, Michal Bučo – Lenka Krajčiová, Marián Nekanický – Jana Tašková, Zuzana 

Maslíková – Vladko Csavoly , Monika Čičková – Michal Šimonovič, Miroslav Tarhaj – 

Veronika Hyšková, Katarína Balážová – Jozef Papánek, Ing.František Čička – Patrícia 

Králiková 

7 občanov má trvalý pobyt obec Jablonové 

Rozpočet obce na rok 2017 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 

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. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 11. 2016 uznesením č. 

111/2016.       

                                           

Rozpočet obce k 31.12.2017 

 

  

Schválený 

rozpočet 

 

Schválený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom  214 487,00  227 245,17 

 

z toho:   

Bežné príjmy 201 487,00  210 345,17 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 13 000,00  16 900,00 

Výdavky celkom 214 487,00  227 245,17 

z toho:   

Bežné výdavky 193 637,00  193 307,11 

Kapitálové výdavky 13 000,00  26 030,00 



Finančné výdavky 7 850,00  7 908,06 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

227 245,17 231 334,08 101,80 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 227 245,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v 

sume 

231 334,08 EUR, čo predstavuje 101,80 % plnenie. 

1. Bežné príjmy 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

210 345,17 227 434,08 108,12 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 210 345,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume 227 434,08 EUR, čo predstavuje 108,12 % plnenie. 

a) daňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

170 574,08 188 782,25 110,67 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 149 593,08 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 

31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 167 663,13 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 110,67 %. 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 4 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 759,43 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 89,51 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 259,13 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 500,30 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 



EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 759,43 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

0,00EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 0,00 EUR. 

 

Daň za psa 540,00 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 16 288,59 EUR 

Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 EUR 

b) nedaňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

16 463,00 16 542,99 100,49 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 15 283,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15 581,28 EUR, 

čo je 101,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov v sume 2 

000,00 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 289,48 EUR 

a príjem z prenájmu náradia, techniky a kuchynského vybavenia v sume 291,80 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 961,71 EUR, čo je 

81,50 % plnenie. 

c) iné nedaňové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

23 308,09 22 108,84 94,85 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 23 308,09 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

22 108,84 EUR, čo predstavuje 94,85 % plnenie. 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. 

d) prijaté granty a transfery 



Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 888,09 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 

359,52,00EUR, čo predstavuje 91,02 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Štátny rozpočet 326,94  Transfer – register adries a hlásenie 

pobytu 

Štátny rozpočet 816,54  Transfer – stavebný úrad 

Štátny rozpočet 82,05  Transfer – na životné prostredie 

Štátny rozpočet 37,93  Transfer – cestná doprava 

Štátny rozpočet 60,00  Transfer – odmena skladníka CO 

Štátny rozpočet 465,50  Transfer – voľby VÚC 

ÚPSVaR 70,56  Transfer – rodinné prídavky osobitný 

príjemca 

VÚC 500,00  Dotácia – tréningové pomôcky pre TJ 

DPO SR   3 000,00  Dotácia – materiálno technické 

vybavenie DHZ 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 59 899,25 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 58 

579,32 EUR, čo je 97,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

spoločného stavebného úradu, za voľby, dohody, náhrady. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 20 521,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 20 

297,21 EUR, čo je 98,91 % čerpanie. 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 99 296,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 94 

148,21 EUR, čo je 94,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 8 045,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 

193,04 EUR, čo predstavuje 89,41 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 

396,14 EUR, čo predstavuje 93,08 % čerpanie. 



Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

26 030,00 10 079,92 38,72 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 26 030,00 EUR bolo skutočne čerpané k 

31.12.2017 v sume 10 079,92 EUR, čo predstavuje 38,72 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

a) Rekonštrukcia a modernizácia káblovej televízie 

Z rozpočtovaných 6 150,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 6 149,92 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

b) Prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu Materskej školy v 

Jablonovom 

Z rozpočtovaných 3 930,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 3 

930,00EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2010 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie 

dotácie : uviesť 

- bežné výdavky na 

činnosť organizácii 

(Podrobne uvedené 

vo vyúčtovaní 

dotácií) 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- 4 - 

Divadelný súbor 

Jablonové 

- príprava premiéry 

divadelnej hry  

100,00 100,00 0,00 

Enduro team 

Jablonové 

- štartovné na 

Medzinárodné 

majstrovstvá SR 

v motocyklových 

súťažiach  

300,00 300,00 0,00 



 

Dobrovoľný hasičský 

zbor Jablonové 

- podpora celoročnej 

činnosti a na prípravu 

90. 

výročia DHZ 

Jablonové  

2 500,00 2 500,00 0,00 

Telovýchovná 

jednota Jablonové 

- podpora celoročnej 

činnosti 

1 500,00 1 500,00 0,00 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

6/2010 o dotáciách.  

 

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja 

4.novembra 2017 sa konali voľby za predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslancov 

do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.Za predsedu Žilinského samosprávneho 

kraja bolo 9 kandidátov: 

Kandidáti                                                                      Počet platných hlasov 

1.Ing.Juraj Blanár, Smer- sociálna demokracia                                                  101 hlasov 

2. Mgr. Peter Cibulka, nezávislý kandidát                                                          - 

3. Mgr.Kristián Hoffmann, Strana zelených Slovenska                                     - 

4. Ing. Erika Jurinová, 0ĽANO, SaS, KDH, Občianska konzervatívna strana    56 hlasov 

5. Mgr. Anton Martvoň, PhD., nezávislý kandidát                                                3 hlasy 

6. Ing. Ján Mikolaj, CSc., Slovenská národná strana                                             1 hlas 

7. Marián Murín, nezávislý kandidát                                                                      4 hlasy 

8. Stanislav Pirošík, Vzdor-strana práce, Komunistická strana Slovenska             - 

9. Peter Sagan, Kotleba- ľudová strana Naše Slovensko                                        18 hlasov 

V našej obci bol jeden volebný okrsok v sále kultúrneho domu. 

V zozname voličov bolo zapísaných 735 voličov. 

Na hlasovaní sa zúčastnilo 187 voličov. 



Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Žilinského 

samosprávneho kraja bolo 182. 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 

bolo 183. 

Vo volebnom obvode sa volili 2 poslanci do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. 

Za predsedu Žilinského samosprávneho kraja bola zvolená žena Erika Jurinová. 

K prioritným činnostiam v tomto roku patrili: 

-rekonštrukcia a modernizácia káblovej televízie 

-rekonštrukcia strechy materskej školy, ktorá bola v havarijnom stave a príprava projektovej 

dokumentácie na celkovú rekonštrukciu materskej školy 

Po náročnej výstavbe budovy pre šport, nasledovalo jej slávnostné otvorenie, ktoré sa 

uskutočnilo 25.júna.  

Slávnostné otvorenie budovy pre šport  

Otvorenie budovy pre šport sa začalo o 10.hodine  svätou omšou za všetkých členov, 

funkcionárov a futbalistov TJ Jablonové. Po skončení svätej omše sa presunuli účastníci 

v sprievode na ihrisko Pod Stráňou, kde nasledovalo posvätenie budovy pre šport. Budovu 

posvätil pán farár František Cvacho, správca farnosti Súľov – Hradná. 

Popoludní sa odohral zápas mužstiev Slobodní- Ženatí. Po skončení zápasu sa uskutočnila 

autogramiáda známych športovcov. Pozvanie prijal František  Plach, brankár FK Senica 

a Jozef Piaček ,bývalý hráč MŠK Žilina. Počas celého programu  hrala dychová hudba 

Hrabovanka. 

Starosta obce ocenil dlhoročných pracovníkov za zásluhy o rozvoj futbalu v TJ Jablonové, 

ocenenie udelil Jánovi Galovi a Petrovi Galovi. 

Na záver bolo vylosovanie tomboly. 

K tradičným podujatiam patria aj poznávacie zájazdy. V jeseni  sa uskutočnil poznávací 

zájazd  

ST.FLORIAN-LINZ-ČESKY KRUMLOV- ŽELIV 

Zájazd sa uskutočnil 13.- 14.októbra.Odchod účastníkov bol v piatok o 02.hodine.V meste 

St.Florian v kostole bola svätá omša. Neskôr nasledovala prehliadka mesta Linz, hlavného 

mesta Horného Rakúska. Vo večerných hodinách pricestovali do Českého Krumlova, kde boli 

účastníci zájazdu ubytovaní. V sobotu si pozreli historické centrum mesta. Mestom ich 

sprevádzal sprievodca, ktorý zaujímavo rozprával o histórii mesta. Popoludní navštívili 

pútnické miesto Želiv / premonštrátsky kláštor/, kde sa zúčastnili na svätej omši. Vrátili sa 

v sobotu v neskorých večerných hodinách s novými zážitkami a dojmami. 



Kalendár podujatí: 

Stavanie obecného mája 

Deň matiek  

Medzinárodný deň detí : V tomto roku si deti pozreli divadlo: O kohútikovi a sliepočke, ktoré 

zahral divadelný klub Makovice, ktorý pôsobí pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. 

Deti sa stali malými hercami a pomáhali sliepočke zachrániť kohútika. Bol to klasický príbeh 

o tom, že ešte vždy možno nájsť ľudí, ktorí radi a ochotne pomôžu. 

Posedenie s dôchodcami 

Mikulášske popoludnie 

3.Kultúra 

Novoročný koncert 

1.januára sa uskutočnil v sále kultúrneho domu koncert. Na koncerte vystúpil spevácky súbor 

z Predmiera, spevácky súbor z Hrabového a spevácky súbor Žubrienky z Jablonového. Pre 

všetkých účinkujúcich a hostí bol pripravený novoročný punč. Organizátorom koncertu bol 

Andrej Taška. Na záver kalendárneho roku 28.decembra bol uskutočnený Vianočný koncert, 

v ktorom vystúpili tieto isté súbory. 

Ochotnícky divadelný súbor 

V tomto roku opäť siahol po veselohrách dramatika Ferka Urbánka. Bola to populárna 

veselohra, ktorá sa volala Diabol v raji manželskom. Jedna pani povedala, prvá k tomu 

pridala, druhá zasa neverila, ale tretej oznámila, tá zas štvrtej prezradila, štvrtá piatej 

pošepkala, piata to zle počula, a tak všetko zmenila. Je to veselohra o tom, ako klebety môžu 

narobiť veľké problémy všetkým členom rodiny. 

Problémy vznikajú aj pri nacvičovaní divadelnej hry, ale skúsení herci zdolali všetky 

prekážky a podarilo sa im obecenstvo zabaviť. Úlohy režiséra sa ujal mladý Andrej Taška, 

spolupracoval so skúseným a starším režisérom Jankom Galom. 

Za dobrý umelecký výkon sa celému súboru poďakoval starosta obce. 

Osoby a obsadenie: 

Dr. Miloš Ivanov, lekár           Marián Čička 

Elena,jeho žena                        Natália Krajčiová 

Dr. Ivan Plachý, advokát         Marcel Baláž 

Ľudmila Sláviková, speváčka    Šarlota Balážová 

Ján Lazarovič, statkár, otec Eleny  Vladimír Galo 



Karolína, jeho žena, Elenina matka         Zuzana Kúdelčíková 

Baruša, slúžka u Ivanova                  Peter Ďurajka 

Akordeón                                           Eva Čičková 

Heligónka                                          Martina Sedliačková  

Divadelný súbor odohral túto veselohru 8.januára v sále kultúrneho domu v Jablonovom. 

Neskôr vystupovali s divadelnou hrou aj v okolitých obciach. 

 

4. Šport  

   Telovýchovná jednota / TJ / 

    Výročná členská schôdza TJ Jablonové sa konala 14.januára,na ktorej bol zvolený výbor. 

Predseda TJ Ján Galo chcel odstúpiť z funkcie, ale nepodarilo sa mu nájsť náhradu. 

Novozvolený výbor TJ:  

Predseda:  

Tajomník: Ivan Čička 

Pokladník: Veronika Čičková 

Vedúci mužstva dospelých: Peter Galo 

Vedúci mužstva žiakov: Štefan Galo 

Zástupca vedúceho dospelých: Michal Bučo ml. 

Zástupca vedúceho žiakov: Michal Bučo st. 

Hospodár: Michal Paur 

Členovia výboru: Štefan Hanzel, Adam Galo, Milan Baláž 

Na schôdzi boli ocenení najlepší strelci. Najlepším strelcom za žiakov za jesennú sezónu sa 

stal Miloš Michalík s 30 gólmi. Najlepším strelcom za mužov za jesennú sezónu sa  stal Pavol 

Čička s 5 gólmi. 

Ocenený bol aj zakladajúci člen TJ Jablonové, bývalý predseda TJ a pomocník k 45.výročiu 

založenia TJ Jablonové pán Hrehor Čička. 

Dňa 5.júla sa konalo mimoriadne zasadnutie TJ, ktorého hlavným programom bolo 

odstúpenie predsedu klubu Jána Gala a kooptácia člena výboru. Managerom klubu sa stal 

Pavol Čička / nie predsedom/. Ján Galo bude vykonávať hospodára budovy pre šport. 

 



Prehľad zápasov- trieda žiaci jesenná časť 

TJ  Hvozdnica – TJ Jablonové      6:0 

TJ  Jablonové -   Družstevník Rašov  5:7 

1.KŠK  Žilina  - TJ Jablonové     0: 3 

TJ Partizán Súľov – TJ Jablonové  0:8 

TJ Jablonové – TJ Hviezda Zádubnie  18:1 

TJ Jablonové – TJ Družstevník Bitarová  5:1 

ŠK Petrovice – TJ Jablonové 1:4 

TJ Jablonové –  TJ Považský Chlmec 2:1 

TJ Pšurnovice -  TJ Jablonové   2:15 

TJ Jablonové -    TJ Divinka      3:4 

OFK Ovčiarsko – TJ Jablonové 3:0 

TJ  Jablonové -     OFK Kotešová  7:1 

ŠK Dolný Hričov – TJ Jablonové  2:2 

 

  

Prehľad zápasov- trieda žiaci jarná časť 

Družstevník Rašov – TJ Jablonové 7:1 

TJ Jablonové – TJ Partizán Súľov  3:1 

TJ Jablonové -  ŠK Petrovice         4:2 

TJ Družstevník Bitarová – TJ Jablonové 0:2 

TJ Považský Chlmec – TJ  Jablonové   1:4 

TJ Hviezda Zádubnie -  TJ Jablonové   0:17 

TJ Jablonové – TJ Pšurnovice 27:0 

TJ Jablonové – 1.KŠK Žilina  9:2 

TJ Divinka-  TJ Jablonové      0:0 

TJ Jablonové – OFK Ovčiarsko 5:0 



OFK Kotešová – TJ Jablonové  1:8 

TJ Jablonové -  ŠK Dolný Hričov 6:0  

Žiaci ukončili sezónu s bilanciou: z 24 zápasov 19 vyhrali,1 remizovali,4 prehrali.Dosiahli 

skóre 160:42 a získali 58 bodov. To je pekný úspech, chlapci hrali s nadšením. Trénuje ich 

Ivan Čička. 

Muži hrajú II.triedu ,ukončili sezónu s bilanciou: 26 zápasov, 8 výhier, 1 remíza, 17 prehier 

.Dosiahli skóre 45: 56 a získali 25 bodov. Mužom chýba silná motivácia  a chuť hrať futbal.  

Enduro team 

V tomto roku majú za sebou dva preteky zo seriálu Endurocross Brezno 2017.Natália Bučová 

prestúpila z kategórie ženy do kategórie junior, kde súťaží spolu s chlapcami na náročnej trati. 

Výsledky- kategória Junior: 

1.kolo 8.4.2017-Mário Bučo  6. miesto, Natália Bučová 12. Miesto 

2.kolo 20.5.2017- Mário Bučo  7.miesto,Natália Bučová  9.miesto 

3.kolo  17.6.2017-Mário Bučo  8.miesto,Natália Bučová  11.miesto,v kategórii Ženy-1.miesto 

24.6. Countrycross Lovčica 

Kategória Junior-Mário Bučo  4.miesto 

Kategória PROFI-LADY –Natália Bučová 1.miesto   

15.-16.7. Medzinárodné majstrovstvá SR v countrycrosse Žaškov 

Výsledky: kategória ženy-Natália Bučová  7.miesto,kategória kadet- Mário Bučo 4. Miesto 

6.8. Countrycross Chlebnice 

Výsledky: kategória ženy – Natália Bučová 1.miesto, kategória PROFI-Mário Bučo  

16.miesto 

12.- 13.8. Countrycross Domaniža 

Výsledky:kategória  HOBBY – Natália Bučová  10.miesto, kategória Slovenský pohár- Mário 

Bučo 10.miesto 

23.-24.9. Medzinárodné majstrovstvá v countrycrosse Valčianska dolina 

7.10. Endurocross Brezno- 5.kolo 

Výsledky: Ženy  PROFI  - Natália Bučová  1. miesto, kategória Junior – Mário Bučo 8. 

miesto 

V roku 2017 sa naši jazdci umiestnili v tomto poradí: 



Seriál MM SR v Endure a Countrycrosse : Natália Bučová  6.miesto v kategórii ženy 

                                                                      MárioBučo 7.miesto v kategórii kadet 

Seriál Endurocross Brezno- výsledky sú uvedené vyššie. 

 

5.) Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 

Výročná členská schôdza sa konala 7.januára a zúčastnilo sa na nej 55 členov hasičského 

zboru a družstvá chlapcov a dievčat. Dôležitým bodom programu bola voľba delegáta OVZ 

územnej organizácie DPO Bytča. Delegátom za náš zbor je Peter Čička st.  

V sobotu 25.februára členovia hasičského zboru vytvorili fašiangový sprievod masiek v obci. 

Sprevádzala ich dychová hudba Predmierčanka. 

19. marca sa členovia hasičského zboru modlili krížovú cestu v kostole. 

5.-6. mája sa konali v obci oslavy 90.výročia založenia DHZ v Jablonovom. V piatok 5. mája 

si členovia svätou omšou a položením kvetov ku krížom na novom aj starom cintoríne uctili 

pamiatku ich predchodcov. S poľutovaním musím konštatovať na malú účasť členov. V 

sobotu 6.mája sa pred hasičskou zbrojnicou stretli členovia zboru v hojnom počte.Boli 

pozvaní hostia aj zástupcovia hasičských zborov okrsku č.1 z Hradnej, Súľova, Predmiera, 

Rašova-Maršovejj, družobného VK- Tísňavy, predseda UzO   DPO Bytča a krajský riaditeľ 

HaZZ Žilina plk. Ing .Jaroslav Kapusniak PhD. Po svätej omši, ktorú celebroval pán farár 

František Cvacho spoločne s naším rodákom Václavom Galom a malej pobožnosti pri 

kaplnke sv.Floriána boli na slávnostnej schôdzi v kultúrnom dome ocenení niektorí členovia 

zboru medailami za zásluhy alebo za príkladnú prácu. Nášmu zboru bola udelená medaila za 

mimoriadne zásluhy. Milého prekvapenia sa dočkali od župana Žilinského samosprávneho 

kraja Ing.Juraja Blanára ,ktorý im daroval  tortu a pamätný Litteras memoriales č.155. 

Zástupcovia okrsku č.1 venovali smaltovaný hasičský ovál s vlastným hasičským znakom 

a názvom zboru. Pekným darom od zboru VK- Tísňavy bolo vystúpenie ženského súboru 

Karlovianka. Náš DHZ venoval hosťom a zúčastneným zborom pamätné plakety. 

V rámci obce sa uskutočnili oslavy 20. mája vystúpením hudobných skupín Zálesáci 

a Drišľak. Nechýbalo ani občerstvenie bavorské kolená a grilované klobásy. 

V sobotu 5.augusta usporiadali členovia zboru 12.ročník súťaže O PUTOVNÚ SKALU DHZ. 

O 10.hod. sa začal 2.ročník detskej súťaže  O POHÁR DHZ  JABLONOVÉ, víťazom 

kategórie chlapcov sa stal Predmier časom 17,101s pred Streženicami a Mikšovou.Naši 

chlapci dosiahli čas 17,882s a obsadili 4.miesto.V kategórii dievčat zvíťazili Kolárovice 

časom 16,381s pred našimi dievčatami, ktoré dosiahli čas 16,485s a pred Predmierom. Súťaže 

sa zúčastnilo 10 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. 

Putovnú skalu DHZ Jablonové získalo družstvo mužov z Podhoria časom 13,036s pred 

Stupným a Hliníkom nad Váhom II. Naši muži obsadili časom 16,241s 13.miesto.Medzi 



ženami si víťazstvo vybojovali hasičky z Ihrišťa časom 16,297s pred Bytčicou a Nosicami. 

Čas našich žien 31,884s stačil na 9.miesto. Celkovo sa zúčastnilo 39 družstiev ,z toho 10 

ženských. 

Po zotmení sa začal 6.ročník súťaže O POHÁR PIRKOŠOV, ktorej sa zúčastnilo 30 

mužských a 13 ženských družstiev. V ženskej kategórii zvíťazili časom 17,059sženy z Ihrišťa 

pred Turzovkou a Blažovcami. Naše ženy svoj súťažný pokus nedokončili. Mužskú kategóriu 

časom 14,219s ovládlo družstvo zo Stupného pred Mojšovou Lúčkou a Dolným Hričovom. 

Naši muži dosiahli čas 15,953s a obsadili 11.miesto.  Aj v tomto roku si mohli nielen 

súťažiaci, ale aj návštevníci pochutiť na dobrom guláši, grilovaných klobásach, párkoch, 

kolenách a občerstviť sa aj vo výčape. 

V tomto  roku sa do súťaží zapojili 4 družstvá. Družstvá dievčatá a chlapci absolvovali 8 kôl 

BDHL, v celkovom hodnotení dievčatá obsadili 6.miesto zo siedmich štartujúcich počtom 

bodov 68,víťazky z Hrabového nazbierali 89 bodov. Najlepší výsledok dosiahli na našej 

súťaži, keď časom 16,485s získali 2.miesto. Pohár za 3. miesto získali na súťaži 

v Kolároviciach a v Predmieri. 

Chlapci v celkovom hodnotení získali 82 bodov a obsadili 6. miesto z 10 štartujúcich. Víťazi 

zo Setechova nazbierali 121 bodov. Najlepší čas dosiahli v Setechove  - 17006s, ktorý stačil 

na 4. miesto v súťaži. Štvrté miesto obsadili aj v Kolároviciach, Petroviciach a v Jablonovom. 

Ženy sa zapojili do SSHL, kde v celkovom hodnotení  skončili na poslednom 6.mieste, 

s počtom bodov 72.Víťazky z Ihrišťa získali 115 bodov. Najlepší výsledok dosiahli v Brvništi, 

kde časom 18,627s obsadili 3.miesto. Na 3.mieste skončili aj v Žiline a v Bytči. Ďalej sa 

zúčastnili na súťažiach v Ďurďovom,VK-Tísňavách a na nočných v Jablonovom 

a v Predmieri, kde skončili na 3.mieste a v Hrabovom obsadili 2. miesto. 

Družstvo mužov absolvovalo v sezóne SSHL a NHL Žilinského kraja. 

V SSHL sa umiestnili na 13. mieste z 20 štartujúcich počtom bodov 132, víťazné Ďurďové 

získalo 195 bodov. V NHL Žilinského kraja naši muži obsadili 8.miesto z 19 štartujúcich 

s počtom bodov 135,víťaz Dolného Hričova získal 218 bodov. Ďalej sa muži zúčastnili na 

súťažiach v Ďurďovom, VK- Tísňavách, Stupnom, Pružine, Hornom Lieskove, Kotešovej, 

Kolároviciach vrchoch a v Hrabovom. 

Súťaže jednotlivcov zimné TFA železný hasič Veľkých Karlovíc sa 12.marca zúčastnili dvaja 

členovia: Jozef Hanulík časom 03:18:07 obsadil 26.miesto a Martin Čička st.časom 03:52:89 

obsadil 42.miesto v konkurencii 53 súťažiacich mužov. Víťaz Tomáš Bobiš z DHZ Hodruša – 

Hámre  dosiahol čas 02:19:22. 

Celoročnú údržbu trávnikov okolia kaplnky pri zbrojnici, na tréningovej trati a štartovacom 

priestore zabezpečovali: Peter Krajči najml., Tomáš Koštek, Marek Baláž, Patrik Staríček. 

O celoročnú realizáciu propagačných materiálov a pozvánok na jednotlivé akcie  sa starali 

Jozef Hanulík, Patrik Gaňa, Tomáš Koštek, Patrik Staríček a Juraj Koštek ml.,ktorý pripravil 

aj podklady pre kalendár DHZ Jablonové 2018. 



Výbor DHZ Jablonové sa počas roka stretol deväťkrát. 

V priebehu roka sa Peter Tarhaj, Peter Čička st.,a Peter Krajči ml. podľa možností 

zúčastňovali zasadnutí komisií a pléna UzO DPO v Bytči. 

Na údržbe techniky členovia odpracovali 57 hodín. Na prácach sa zúčastňovali: Patrik Gaňa, 

Tomáš Koštek, Patrik Staríček a Marián Čička. 

S Iveco Daily členovia najazdili 1521 km. Okrem výjazdov na súťaže ,Marián Čička s Ivecom 

Daily pretláčal 4. mája potrubie popod cestu na Záhumní a 24.augusta s Petrom Tarhajom 

u Pavla Gala a Ladislava Husára. 

V súčasnosti má hasičský zbor 103 členov, z toho 19 žien. 

6.Urbárske lesné a pozemkové spoločenstvo  (ULPS) 

Na výročnej schôdzi  Valného zhromaždenia Urbárskeho lesného a pozemkového spoločenstva bol 

zvolený nový výbor na nasledujúce volebné obdobie: predseda- Stanislav  Bučo , podpredseda- Ing. 

Štefan Ďuriník,  pokladník – hospodár  Ing. Erika Fuzyová 

Bola zvolená nová dozorná rada : predseda Ladislav Staríček, členovia dozornej rady: Ján Bučo 

a Katarína Rantúchová. Ďalej boli schválené odmeny členov výboru a to 50€ mesačne +25% odmena 

pri kladnom hospodárskom výsledku . Odmeny členov dozornej rady a to: predseda 25€ mesačne 

+25% pri kladnom hospodárskom výsledku a ostatní členovia dozornej rady-  jednorázová odmena 

30€/ 1× za rok. 

Z činnosti bolo treba previesť prerezávku v určitých rúbaniach na Bačovej a v Borovci, ktorá bola 

zadaná firme Pavlík. Aj vyžínanie trávy okolo stromkov vo výsadbe bolo zadané firme. V minulom 

roku bola nutná ťažba dreva z dôvodu napadnutia lykožrútom. Museli sa vyrezať napadnuté smreky. 

Spolu to bolo  173 metrov kubických , z toho sme firme Lesotrans predali 98,95 metrov kubických 

smrekovej hmoty. V priemernej cene 41€ meter kubický. Zostatok sa predal členom ULPS ako 

palivové drevo. Bolo to 74 metrov kubických. 

Na urbárskom dome bola prevedená výmena strešnej krytiny. Cena 7000 €, ktorá bola schválená 

členskou schôdzou, bola dodržaná.                      

  7.Počasie 

Nový rok sa niesol v snehovej nádielke a mrazoch, no cez deň prevládalo slnečné počasie, 

ktoré vydržalo aj na druhý deň. Na  Troch kráľov dosahovala denná teplota -18°C 

a v nasledujúcich dňoch až -25°C.Takúto zimu si už niekoľko rokov nepamätáme. V polovici 

januára sa oteplilo, no zároveň aj nasnežilo. Mínusové teploty a mrazy pokračovali aj na 

konci januára až do -15°C.Vo februári prišlo oteplenie. Teploty dosahovali cez deň do 7°C. 

Prevládal dážď so snehom a tvorila sa poľadovica. Začiatkom marca prevládalo slnečné 

počasie s občasnými prehánkami a silným vetrom. Teploty sa niesli cez deň do 15°C a v noci 

do –3°C. Jarná rovnodennosť 20.3.- prvý jarný deň priniesol so sebou polooblačné počasie 

s teplotou 13°C.Posledný marcový týždeň sa oteplilo na 22°C a vydržalo to aj prvý aprílový 

víkend.Po víkende sa ukázalo aký zradný vie byť apríl. Ochladilo sa a pretrvávali prehánky 



a slabšie búrky s teplotami do 9°C.Pokračovalo to zamračeným počasím a striedaním sa 

slnečného počasia s dažďom a so snehom. Veľká noc tiež nebola podľa našich predstáv. Na 

Veľký piatok polooblačno, no neskôr sa trochu vyjasnilo. Biela sobota bola horšia ,striedalo 

sa počasie- slnko, dážď, sneh a inak to nebolo ani na Veľkonočnú nedeľu .Denná teplota bola 

do 9°C. O niečo lepšie to bolo na Veľkonočný pondelok. Koncom mesiaca pretrvával silný 

dážď a búrky. Na mnohých miestach bol vyhlásený 3.stupeň výstrahy pred povodňami. Prvý 

májový deň bolo krásne slnečné počasie  s teplotou do 22°C. Po ňom nasledovali upršané dni.    

Druhá májová nedeľa patrila našim matkám a mohli si užiť krásny slnečný deň  a rovnako aj 

príjemné popoludnie organizované obcou. Koniec mesiaca s teplotami pripomínal skôr leto 

než jar. Denné teploty dosahovali až 30°C. Takéto teploty pretrvávali aj v júni. Občas sa 

prejavili búrky z tepla. Júlové počasie bolo premenlivé. Striedali sa pekné slnečné dni 

s občasnými prehánkami, búrkami a silným vetrom. Najvyššia teplota bola 33°C. August 

začal vysokými teplotami až do 35°C, tieto teploty pretrvávali  až do konca mesiaca. 

V septembri bolo počasie premenlivé a daždivé až na posledný týždeň, kedy teplota sa 

vyšplhala až na 22°C.  V októbri prišlo výrazné ochladenie spojené s prízemnými rannými 

mrazmi. V polovici októbra zavítalo babie leto a teploty dosahovali opäť krásnych 22°C. 

Koniec októbra už bol premenlivejší, tvorili sa zrážky, vietor a bolo chladno. Denná teplota na 

konci novembra sa pohybovala od 0°C do 4°C a nočná od -3°C do 2 °C. V decembri snežilo, 

denná teplota sa pohybovala od -5°C do -1°C. Na príchod sv.Mikuláša sme si mohli užiť aj 

slnečné lúče, no v neskorších hodinách aj mráz. V polovici decembra nastali silné vetry, ktoré 

trvali dva dni. Na Vianoce sa teplota pohybovala do 8°C.Nasledovalo oteplenie, ktoré 

netrvalo dlho. Na konci decembra bola teplota do -7°C. 

8. Výstavba 

   V jeseni sa rozbehla výstavba rodinných domov v obci. Na Zámoští začala stavať rodinný 

dom rodina Mičúchova, ktorá pochádza z Považskej Bystrice. Už teraz sa tešíme v obci na 

nových občanov. Na Predných Lánoch Ján Hanulík s manželkou Alenou, Ján tragicky 

v októbri zahynul. Pod Lánmi začal s výstavbou svojho rodinného domu aj Lukáš Čička 

s manželkou Adrianou. 

                                                                    

                                                                         Zapísala Mgr. Jana Čičková  


