
Vážení spoluobčania, 

 

Aj keď v nás doznievajú pocity z prežitých vianočných sviatkov, kalendár nám neúprosne 

naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho nového roka. Človeku sa až veriť nechce, aký je ten 

čas neúprosný. Veľa berie, ale aj veľa dáva. Dáva nám novú nádej, svetlé body do 

budúcnosti, chuť žiť a myslieť  pozitívne. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno 

sme pri tom aj trochu nostalgický, pretože čas, ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 

365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí aj 

problémami, starosťami a prekážkami. 

 Mne dnes prináleží obzrieť sa späť za prežitým rokom a zhodnotiť, to čo sa nám 

v našej obci podarilo urobiť. Z pohľadu investičných akcií to bola predovšetkým rekonštrukcia 

a rozšírenie miestneho rozhlasu, ktorá bola financovaná z rozpočtu obce. Z finančnou 

podporou ŽSK a Kameniva Nord 1 sme zrealizovali 1. etapu výstavby chodníkov na miestnom 

cintoríne. Svojpomocne sme vybudovali oplotenie na detskom ihrisku, ktoré bude slúžiť 

potrebám MŠ. S finančnou podporou nadácie KIA-PONTIS bol na tomto ihrisku vybudovaný 

letný altánok. Na vedľajšom detskom ihrisku bola nefunkčná detská šmýkačka nahradená 

novou. S podporou členov DHZ bola dokončená prístavba požiarnej zbrojnice. Na miestnych 

komunikáciách boli vyasfaltované výtlky a v kritických úsekoch ciest bola uložená aj súvislá 

asfaltová vrstva. Pri kostole bola zrealizovaná celková výmena vonkajších svietidiel jednak 

v kaplnke Panny Márie, ale aj vonkajšie podsvietenie objektu  kostola. Určite je toho ešte 

veľa, čo vás občanov trápi a čo by sa malo ešte urobiť. Avšak postupnými krokmi 

a rozumnými rozhodnutiami poslancov OZ spoločne ešte mnohé veci dokážeme urobiť, aby 

sme naplnili náš spoločný volebný program. 

 Pri tejto príležitosti sa chcem úprimne zo srdca poďakovať všetkým, ktorí  akýmkoľvek 

spôsobom prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce. Ďakujem každému jednému z vás, 

ďakujem pracovníčkam a zamestnancom Obecného úradu, poslancom OZ, členom komisií pri 

Obecnom úrade, taktiež členom všetkých spoločenských, kultúrnych a športových organizácii 

v obci TJ, DHZ, Ochotníckemu divadlu, Enduro-teamu, Jednote dôchodcov, Urbárskemu 

spoločenstvu, Poľovníckemu združeniu Starý Háj, Farskému úradu Súľov-Hradná, PD 

Predmier, Riaditeľstvu ZŠ Súľov-Hradná, všetkým dobrovoľníkom, 

podnikateľom,  sponzorom,  nemenovaným jednotlivcom a obetavým ľuďom, ktorí svojou 

činnosťou dokazujú, že osud obce im nie je ľahostajný. 

 Vážení spoluobčania, na prahu nového roka by som vás chcel ubezpečiť, že všetky 

moje rozhodnutia tak ako aj v minulosti budem posudzovať predovšetkým s ohľadom na váš 

šťastný a spokojný život v Jablonovom. Touto cestou vám želám nech je rok 2020 rokom 

pevného zdravia, rodinnej pohody, splnených cieľov a predsavzatí. Nech pokoj, nádej, 

radosť, láska, pokora a chápavosť prinesú spokojné dni nielen vám, ale aj všetkým ľuďom vo 

vašej blízkosti. 

 

Ladislav Čička, starosta obce  

 



Na záver spomeniem pár štatistických údajov: 

 

K 1.1.2019 mala naša obec 912 obyvateľov. 

 

V roku 2019 sa narodilo 10 detí z toho 6 chlapcov a 4 dievčatá 

Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 10 obyvateľov z toho 6 dospelých a 4 deti 

Z obce sa odhlásilo 6 obyvateľov 4 dospelí a 2 deti 

Zomrelo 7 občanov z toho 5 mužov a 2 ženy  

V roku 2019 bolo 8 sobášov 

9 občanov má trvalý pobyt Obec Jablonové  

 

K 1.1.2020 má naša obec 919 obyvateľov. 

Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 747 z toho 384 mužov a 363 žien 

Detí do 14 rokov je 140 z toho 62 dievčat a 78 chlapcov  

Mládež od 15 do 17 rokov 32 z toho 15 dievčat a 17 chlapcov 

 

 

 

    

 


