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1. POLITICKO – HOSPODÁRSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU
Svetová finančná kríza a hospodárska kríza na Slovensku
V septembri 2008 krachli niektoré banky v Amerike. Začala svetová finančná
kríza. Na rozdiel od Ameriky je situácia na Slovensku priehľadnejšia
a slovenské banky majú dostatok kapitálu pokryť a vyplatiť vklady v bankách.
Slovenské banky začali prísne hodnotiť svojich klientov a úvery poskytujú iba
tým, u ktorých vidia potenciál budúceho splácania svojich záväzkov.
Slovenská ekonomika v 4. kvartáli spomalila. Tempo rastu HDP kleslo na 2,5
% v porovnaní so 6,6 % v 3. kvartáli. Ľudia začali šetriť, podniky neinvestujú,
dopyt klesá a to vedie k ďalšiemu znižovaniu cien. Ekonomika sa ponára do
recesie.
Britská kráľovná na Slovensku
V dňoch 23. a 24. októbra Alžbeta II. navštívila Slovensko po prvý krát počas
56 rokov svojho vládnutia ako jednu z posledných krajín Európskej únie.
Britskú kráľovnú sprevádzal jej manžel princ Philip. Alžbeta si počas
dvojdennej návštevy pozrela centrum Bratislavy, Devínsky hrad, Vysoké Tatry
i historickú štvrť Popradu – Spišskú Sobotu.
Euromena
8. júla rada EÚ na úrovni ministrov financií členských štátov EÚ stanovila
neodvolateľný koeficient medzi eurom a slovenskou korunou na úrovni 1 €
= 30,1260 korún .
Od 24. augusta do konca roka sú všetci obchodníci a podnikatelia povinní
ceny duálne zobrazovať, čiže uvádzať ceny v slovenskej mene a prepočítanej
euro cene konverzným kurzom.
31. decembrom definitívne končí platiť Slovenská koruna.
Slovenská republika sa dňom 1.1.09 stane v poradí 16. krajina eurozóny.
Od 17. novembra Slováci cestujú do USA bez víz. Stačí na internete vyplniť
elektronický dotazník, systém ESTA potom vyhodnotí, či záujemca môže
navštíviť Spojené štáty. Záujem sa zvýšil asi o 10 percent. Slováci ušetria lebo
nemusia platiť za vybavenie víz na ambasáde.
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2. POLITICKO – HOSPODÁRSKA SITUÁCIA V OBCI
Aj tento rok pretrvávali nezhody a hádky medzi poslancami obecného
zastupiteľstva a starostom obce. Cítiť to hlavne na schôdzach obecného
zastupiteľstva. Nespolupracovali spolu.
Za celý rok bolo 12 zasadnutí, z toho 10 riadnych,1 mimoriadna a 1 verejná.
1 mimoriadna schôdza „OZ“ sa neuskutočnila z dôvodu neprítomnosti
nadpolovičnej účasti poslancov.
V septembri odišla na materskú dovolenku pracovníčka OcÚ Janka Randová.
Počas materskej ju zastupuje Anna Bučová.
3. ŠTATISTIKA
Narodených: 7 detí z toho 3 dievčatká a 4 chlapci
Peter Ondrušek, Michal Uherek, Sofia Butková, Michal Krajčí, Lenka Randová,
Soňa Čičková, Samuel Bauček.
Zomrelých: 9 občanov z toho 5 žien a 4 muži
Prihlásených na trvalý pobyt: 1
Odhlásených: 6
Sobáše: 3
K 31.12. je v našej obci 861 občanov, v porovnaní s rokom 2007 je to o 7
občanov menej.
4. FINANČNÁ SITUÁCIA V OBCI
Zmena rozpočtu bola schválená 9 krát.
Príjmy
Položka

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

100 - Daňové príjmy
111 - výnos dane pre územnú samosprávu
121 - miestne dane (daň z nehnuteľností)
133 - miestne poplatky (daň za kom. odpad)
134 – Ostatné dane (daň za dob.priestor)

2 869
116
497
3

3 160
118
497
16

3 434
119
473
16

400
18
0

406
22
0

406
24
1

200 - Nedaňové príjmy
212 - príjmy z prenájmu pozemkov, budov, by
221 - správne poplatky
222 – Pokuty a penále za porušenie predpisov
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223 - administratívne poplatky a iné platby

176
1
0

199
1
104

193
1
114

30

30

734

8
20
2
0
0
0
4 110

8
20
2
0
0
0
4 553

9
22
4
120
180
399
5 515

0
0

10
0

10
2

50
0
50
4 160

50
0
60
4 613

0
1 200
1 212
6 727

243 - úroky z vkladov
292 - ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad)

300 - Granty a transfery
312 - Transfery v rámci verejnej správy – ŠR

z toho:
*na hlásenie pobytu + register obyvateľstvo
*na stavebný úrad
*na životné prostredie, cestnú dopravu
*na aktivačnú činnosť z ESF,ŠR
*dotácie MK SR
*dotácia MF SR

Bežné príjmy spolu:
230 - Kapitálové príjmy
231 – predaj kapitálových aktív (predaj ávie)
233 – predaj pozemkov

320 – Kapitálové granty
321 – granty
322 – dotácia /ihrisko/

Kapitálové príjmy spolu:
PRÍJMY OBCE CELKOM :
Výdavky
Položka

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

600 - Bežné výdavky
*všeob. verejné služby
*transakcie verejného dlhu
*požiarna ochrana
*vodná doprava
*nakladanie s odpadmi
*nakladanie s odpadovými vodami
*rozvoj obci
*verejné osvetlenie
*bývanie a občianska vybavenosť
*rekreačné a športové služby
*divadlo
*knižnica
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2 169
0
15
25
480
0
0
145
21
110
0
3

2 200
62
39
13
520
0
45
156
54
108
0
20

2 738
62
36
0
650
4
73
148
69
102
69
27
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*ostatné kultúrne služby
*vysielacie a vydavateľské služby
*náboženské a iné spoločenské služby
*sociálne zabezpečenie

Bežné výdavky spolu:
700 - Kapitálové výdavky
*nákup interiérového vybavenia
*nákup výpočtovej techniky
*nákup prevádzkových prístrojov, strojov
*nákup nákl. vozidiel, ťahačov
*projektová dokumentácia
*realizácia nových stavieb

Kapitálové výdavky spolu:
VÝDAVKY OBCE CELKOM:

85
82
50
83
3 268

85
112
50
69
3 533

145
118
6
64
4 311

30
40
150
90
200
190
700
3 968

30
40
150
0
90
587
897
4 430

0
31
168
0
39
630
868
5 179

Stav k 31.12. v Sk
V pokladni
5 494,50
Bežný účet
68 911,02
Účet nájom
158 328,43
( v tom 61.888 záloha, 37 606 zisk 2007, 6 053 Fond opráv)
ČSOB
324,65
Rezervný fond
391,98
Sociálny fond
2 106,64
Dexia
688,80
Prebytok hospodárenia: 127 975,20 Sk

Nedokončené investície obce k 31.12.2008 v Sk
Športový areál pod Stráňou
Viacúčelové ihrisko
Rekonštrukcia MK,VO,VP

149 177,50
1 691 900,00
77 350,00
1 918 427,50

Starosta J. Paiš vybavil nasledovné dotácie:
 740. rokov kultúry z Ministerstva kultúry v sume 80 000,- Sk
(použila sa na oslavu výročia, propagačné materiály, vystúpenie
hudobných umelcov)
 Oprava fasády kultúrneho domu z Ministerstva financií v sume
399 000,- Sk
 Divadlo pre všetkých z Ministerstva kultúry v sume 100 000,- Sk
(zakúpila sa harmonika, ozvučenie, odmena režisérovi)
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 Výstavba na multifunkčné ihrisko z Úradu vlády v sume 1200 000,- Sk
5. ŠPORT
A/ Telovýchovná jednota
Muži:
Pred jarnou časťou odohrali 3 prípravné zápasy so Súľovom, v Hrabovom
a v Petroviciach vo všetkých troch tesne prehrali.
Následne odohrali jarnú časť sezóny 2007/08, ktorá spolu s jesennou
priniesla nasledovnú bilanciu: 14 zápasov, 6 víťazstiev, 5 remíz a 3 prehry,
skóre: 28:22, 23 bodov a obsadili 5. miesto z 8 účastníkov 3. B. triedy.
V lete sa zúčastnili troch turnajov – v Hlbokom a Hrabovom v konkurencii
štyroch mužstiev zvíťazili, v Súľove obsadili druhé miesto.
Zorganizovali aj tradičné športové popoludnie na ihrisku so zápasom medzi
súčasnými futbalistami a veteránmi Jablonového.
V jesennej časti sezóny 2008/09 dosiahli nasledovnú bilanciu: 10 zápasov, 6
víťazstiev, 0 remíz a 4 prehry, skóre 25:11, 18 bodov a 4. miesto z 6.
účastníkov 3. C triedy.
Žiaci:
Žiaci odohrali jarnú časť sezóny 2007/08, v ktorej spolu s jesennou časťou
dosiahli bilanciu: 22 zápasov, 13 víťazstiev, 4 remízy a 5 prehier, skóre
62:25,43 bodov a celkové 5. miesto z 12. účastníkov 2. C triedy.
25.7. obecný úrad zakúpil záhradný traktor na kosenie, ktorý sa používa na
kosenie ihriska.
V lete sa zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja žiakov v Plevníku,
kde naši žiaci v konkurencii 8 družstiev postupne porazili Predmier, Vsetín,
Očkov a vo finále aj domáci Plevník a nečakane, ale o to radostnejšie na
tomto turnaji triumfovali.
Jesenná časť sezóny 2008/09 priniesla nasledovnú bilanciu: 11 zápasov,8
víťazstiev,2 remízy, 1 prehra, skóre 29:8, 26 bodov a 2. miesto z 12.
účastníkov 3. B triedy.
Počas roka zorganizovali fašiangový sprievod spolu s diskotékou, veľkonočnú
a štefanskú diskotéku s tombolou a 3 spoločné diskotéky spolu s DHZ.
V lete v medzi sezónnej prestávke spolu s DHZ vyčistili kríky okolo
trafostanice pod ihriskom, v mesiaci júl vymačovali už takmer zničené
šestnástky na ihrisku Pod Stráňou.
7
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Podarilo sa im zohnať sedačkovú tribúnu pre 150 divákov a tak v jesenných
mesiacoch sa pustili do zemných prác pod túto tribúnu. Za stavebný materiál
obecný úrad zaplatil 149 000,- Sk.
Vo vianočnom období sa prichystali v požiarnej zbrojnici diely konštrukcie za
zakrytie tribúny. V roku 2008 odpracoval na ihrisku viac ako 600
brigádnických hodín.
B/ Dobrovoľný hasičský zbor
1.januára v poobedňajších hodinách začal horieť kontajner na novom
cintoríne.
Cez zimu začali cvičiť dorastenci v telocvični každú sobotu. Pri dobrovoľnom
odbere krvi v Predmieri darovalo za našu organizáciu 11 obyvateľov obce.
V polovici mesiaca apríl začali trénovať dorastenky a žiaci.
3. mája bola do kaplnky sv. Floriána umiestnená pamätná tabuľa, ktorú
zhotovil p. Šimík z Bodinej. Na večernej svätej omši, ktorú celebroval náš
rodák Mons. Michal Baláž sa zúčastnilo iba 17 členov nášho zboru.
8. júna začala zbierka na hasičskú striekačku. Skončila 19. júna. Prispelo 21
sponzorov. Vyzbieralo sa 43 tis. Sk a 20 500 českých korún. Ďalších 15 tis. Sk
darovala autodoprava Miloš Hlucháň. Zvyšnú sumu doplatil obecný úrad.
20. júna sa požiarna striekačka zakúpila v hodnote 176 tisíc českých korún.
12.júla na súťaži v Hliníku sa našim dorastenkám vznietila hasičská striekačka.
Dôvodom bola povolená palivová hadička, cez ktorú unikal benzín a ten
začal na rozohriatom stroji horieť. Paradoxom je, že na súťaži bolo veľa
hasičov, ale nebolo čím hasiť.
2.augusta sa konala súťaž na ihrisku pod Stráňou. Bol to 3. ročník súťaže
o putovnú skalu DHZ. V kategórii mužov zvíťazilo družstvo z Kamennej
Poruby. Naši muži obsadili 20. miesto a dorastenci 11. miesto z 24
štartujúcich. V kategórii žien zvíťazilo družstvo z Ladcov. Naše dorastenky
skončili na 5. mieste z 13 štartujúcich. Ako je už u nás tradíciou aj v tento deň
výdatne poobedňajších hodinách pršalo. Prišla taká búrka, že sa muselo
prestať súťažiť. Usporiadateľská služba si plnila svoju úlohu vynikajúco. Mäso
z diviaka na guľáš darovalo poľovnícky spolok a ovcu daroval salaš
z Paštinnej závady. Druhý deň na upratovanie prišlo asi 8 členov zboru.
V celkovom hodnotení SSHL skončili naši muži na 11. mieste a ženy na
poslednom 7. mieste.
Zloženie mužstiev:
Muži: Jozef Hanulík, Martin Krajči, Ondrej Staríček, Peter Krajčí ml., Tomáš
Bučo, Peter Čička ml., Jozef Butko, Juraj Krajči ml.
8
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Dorast: Rasťo Randa, Patrik Gaňa, Lukáš Čička, Ľubo Galo, Miroslav
Pistovčák, František Čička, Milan Ptáček, Jozef Kecík, Michal Staríček
Dorastenky: Zuzana Krajčiová, Michaela Košteková, Gabriela Bednárová,
Denisa Balážová, Gabriela Kecíková, Jana Kurincová, Veronika Čičková,
Andrea Bučová, Michaela Galová, Nikola Husárová, Veronika Richterová
19. októbra sa v požiarnej zbrojnici konala okrsková schôdza.
21. októbra sa v kultúrnom dome konal spoločný odber krvi. Zúčastnilo sa
32 darcov z toho 15 obyvateľov z Jablonového.
V priebehu novembra a decembra sa pozvážalo drevo z ihriska do zbrojnice,
lebo sa si s ním naši občania začali plniť drevárne.
C/ Stolnotenisový oddiel
5. januára bol v našej obci založený stolnotenisový oddiel. Bol zvolený 7
členný výbor.
Predseda: Jozef Sakala st.
Hospodár: Peter Hrabovský
Tajomník: Pavol Čička
Členovia výboru: Peter Galo st., Juraj Galo, Marian Galomič, Milan Ptáček st.
V septembri bola podaná prihláška do súťaže majstrovstiev Žilinského kraja
pre oblasť Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča. Boli sme zaradení do 7.
ligy, kde sa nachádzalo 12 účastníkov.
2. ročník vianočného stolnotenisového turnaja bol 27. – 29. decembra.
Zúčastnilo sa 28 účastníkov.
Víťazné poradie: 1. miesto: Jozef Sakala st., 2 miesto: Marian Galomič, 3.
miesto: Peter Hrabovský
6. INÉ SPOLKY
Urbár:
Dňa 15. januára bola podpísaná nájomná zmluva o nájme medzi Cestnými
stavbami s.r.o. Žilina a Urbárskym a lesným spoločenstvom. Jednalo sa
o kameňolom. Začiatok platnosti je 15.1.2008 a končí 31.12.2020. Výška
nájomného je 1 020 000 Sk za prenajaté pozemky pri predpokladanej ťažbe
170 000 ton kameňa. Zmluvu za urbár podpísal predseda Ignác Sedlák
a podpredseda Pavol Rosa. Za Cestné stavby Ing. Pavol Jurga ako konateľ
spoločnosti.
Nakoľko poľnohospodárske družstvo prestalo pásť dobytok v lokalite
„Bačova hora“, sa urbár rozhodol trávnaté plochy vysadiť stromčekmi. Keďže
9
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tieto pozemky boli zarastené tŕním a inou burinou bolo nutné ich vyčistiť.
Na to sa podujala skupina členov spoločenstva, ktorí v termíne od 5.2. do
28.2. vyklčovali a vyčistili pozemok pre výsadbu. S výsadbou začali 28.3.
a trvala do 10.4.. Vysadilo sa zhruba 7 000 kusov sadeníc prevažne smreka
a v menšom množstve jaseňa, duba, buka. O toto úsilie sa značnou mierou
pričinili : Ján Bučo st., Anton Bučo, Anton Čička, Ignác Sedlák, Jozefína
Čičková, Pavol Galo, Ján Koštek, Vladimír Krajči a čiastočne ostatní členovia
urbáru. Odmena za jednu hodinu práce bola 50 Sk. Na odbornosť vykonanej
práce dohliadal odborný lesný hospodár a člen dozornej rady Milan Bušfy.
Cirkev:
Dňa 28.1. bola podpísaná zámenná zmluva medzi Rímskokatolíckou cirkvoufarnosť Súľov a obcou Jablonové. Zámena spočívala v tom, že pozemky na
ihrisku pod Stráňou vymeníme za kostol v Jablonovom.
Ďalej bola podpísaná aj nájomná zmluva, kde prenajímateľom je cirkev
a nájomcom je obec. Obec si prenajala pozemky okolo ihriska pod Stráňou na
dobu 50 rokov. Každý mesiac je obec povinná platiť nájomné vo výške
rovnajúcej sa ročnej výške odplaty za služby spojené s užívaním kostola, a to
za spotrebu elektrickej energie a vody. Za rok 2008 bol ročný nájom vo
výške 55 833 Sk.
14.2. prebehla sa Slovensku zmena členenia diecéz. Vytvorila sa Žilinská
diecéza, ktorá vznikla odčlenením sa od nitrianskej. Pápež Benedikt XVI.
vymenoval Mons. Tomáša Galisa doterajšieho pomocného biskupa
Banskobystrickej diecézy, za prvého diecézneho biskupa novozriadenej
Žilinskej diecézy.
Obsahuje tieto dekanáty: Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca,
Kysucké Nové mesto, Varín, Žilina, Rajec, Martin.
Riaditeľom žilinskej diecézy sa stal náš rodák Mons. Michal Baláž a biskup.
18.7. sa u nás uskutočnilo 1. sväté prímanie. Zúčastnilo sa ho 16 detí z toho 5
dievčat a 9 chlapcov. Už tretí rok sa používajú biele rovnošaty.
14.9. sa na svätej omši na Roháčoch zúčastnilo asi 45 našich občanov. Bolo
dosť chladno a fúkal silný vietor. Veľa ľudí sa zahrievalo domácou pálenkou.
Terajší p. farár F. Cvacho zaviedol upratovanie kostola v Jablonovom podľa
čísiel domu. Každý týždeň upratuje postupne 20 čísel domov.
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22.9.-27.9. opravovali naši občania schody do kostola v Súľove.
Vybetónovali schody a múriky, vyasfaltovali chodníky. Vďaka patrí: Pavlovi
Balážovi, Vincentovi Tarhajovi, Pavlovi Hanulíkovi, Jánovi Koštekovi
a Rasťovi Randovi. Pán Boh im daj zdravia a božieho požehnania.
7. KULTÚRNE DIANIA V OBCI
Divadlo:
Naši ochotníci nacvičili divadlo Ženský zákon. Prvé vystúpenie bolo 12.
januára na druhé predstavenie 13.1. bol nahlásený zájazd od nášho rodáka
kňaza Mons. Michala Baláža so svojimi farníkmi a veriacimi. Prišli dvoma
autobusmi a toto predstavenie bolo venované im. Večerné predstavenie
tohto dňa bolo obsadené našimi občanmi v hojnom počte. Ďalšie
predstavenia boli v Súľove, Rašove a vo Veľkom Rovnom. Posledné
predstavenie sa konalo 3. februára u nás v obci. Toto divadelné predstavenie
videlo spolu 832 divákov.
Osoby a obsadenia:
Zuza Javorová, vdova – Anna Rosová
Anička, jej dcéra – Eva Čičková
Jano Malecký , uhliar – Pavol Bučo
Mara, jeho žena a Zuzina sesternica – Zuzana Kudelčíková
Mišo, ich syn, Regrút – Marian Čička
Dora Kalinová, vdova a suseda – Eva Adamcová
Števko, sluha u Javorov – Juraj Krajči
Regrúti a muzikanti – Martin Huljak, Jozef Galo, Michal Kúdelčík
Šepkárka a pokladníčka – Jana Šuvarová
Spomínaná hra „Ženský zákon“ sa u nás za celú históriu obce hrala tri krát. S
hrou sa bolo na okresnej súťaži, kde Janko Galo získal cenu za herecký výkon
osoby Števka , sluhu.
V tomto roku sa stihlo nacvičiť ešte jedno divadelné predstavenie. Bolo síce
nacvičené narýchlo, ale aj tak treba pochváliť hercov, že za krátku dobu to
dobre zvládli. S čítanými skúškami sa začalo v septembri. Prvé predstavenie
pre deti sa odohralo 27.12., druhé pre dospelých 28.12. o 14. hod. a o 18. hod.
Obe mali slušnú účasť, hlavne to večerné, kedy bola plná sála. Vstupné činilo
50 SK. Treba spomenúť, že na toto predstavenie bola vybavená dotácia
z ministerstva kultúry, takže sa musela odohrať ešte tento rok.
11
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Nacvičila sa divadelná hra od Jána Palárika: Zmierenie alebo dobrodružstvo
pri obžinkách.
Osoby a obsadenia:
Grófka Elisa Hrabovská – Zuzana Kudelčíková
Miluša – Eva Čičková
Učiteľ – Miroslav Baláž
Grófkina slúžka – Eva Adamcová
Grófkin úradník Suchaj – Karol Galo
Barón Kostrovický – Pavol Staríček
Kostrovický Lajoš – Marian Čička
Zememerač Rohon – Miloš Ondrušek
Pišta Husár – Ján Bučo
Dora – Mária Bučová
Kata – Zdenka Galová
Muzikanti – Jozef Galo, Michal Kúdelčík
Zbor žníc – Michaela Košteková, Gabriela Bednárová, Alžbeta Koptáková,
Frederika Galová
Šepkárka – Jana Šuvarová
Režisér – Ján Galo
- 20.1. sa v kultúrnom dome konal detský karneval
- 26.1. sa uskutočnil ples, ktorý usporiadala škôlka, do tanca hrala skupina
„Šipekovci“
- 1.5. postavila skupina 17tich mládencov obecný máj. Na spríjemnenie
stavania mája zahrali bratia Huljakovci. Martin na harmonike a Tomáš na
bubon.
- 2.5. zavítal do našej obce orchester zo Švajčiarska. Pred kultúrnym domom
si zahrali s Predmerčankou. Podávali sa tvarohové buchty, ktoré napiekli naše
ženy
- 11.5. pri príležitosti Dňa matiek prebehlo kultúrnospoločenské podujatie
venované všetkým mamám a starým mamám. Zúčastnené dostali ružičku
a malú dečku s motívom obce.
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- 15.6. sa konali oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Obecný
úrad dal vyrobiť spomienkové predmety: kartičku, kde bola vyfotená obec
s programom osláv, vlajku obce so znakom a výročím, ktoré sa oslavovalo
zaliatu v lamináte, brožúrku so stručným oboznámením sa s históriou
i súčasnosťou obce.
Po svätej omši, ktorá začala o 10.00 hod. sa na slávnostnom obede
v kultúrnom dome zúčastnili iba pozvaní hostia. Na slávnostnej akadémii
o 13.00 hod. boli odmenení občania a organizácie, ktoré sa zaslúžili
o zviditeľnenie obce. Po odovzdaní zahral a zatancoval folklórny súbor
„Rovňan“. Akadémia bola už pre všetkých. No v sále bolo asi 50 ľudí. Keďže
v popoludňajších hodinách zapršalo, vystúpenie dychovej hudby
Predmerčanka sa trochu oneskorilo. Občerstvenie t.j. guľáš, pivo, kofola a iné
nápoje mal na starosti Rasťo Butko. Nebolo to však zadarmo. Za všetko sa
platilo. Bolo to vidieť aj na účasti. Starosta dal nachystať iba 2 stoly pred
kultúrnym domom aj tie keď tam nesedela Predmerčanka a folklórny súbor,
boli prázdne. Lepšia zábava bola v krčme a na terase. Ešte som nevidel tak
plnú krčmu a terasu našich občanov. O náladu sa postarali bratia Huljakovci,
ktorí sa striedali s Predmerčankou. Nikto netancoval pred kultúrnym domom
ale pri krčme. Zábava sa pretiahla až do neskorých nočných hodín. Bol tu
k videniu jeden zvláštny jav, kedy krčmárky sami od seba nosili pivo ku stolu
bez čakania v rade. Sklamaný bol Rasťo Butko, ktorému zostal kotol guľášu
a 4 sudy piva.
Táto oslava bola spolufinancovaná z dotácie Ministerstva kultúry.
- 29.-30. 9. prišiel do našej obce cirkus „TONY“. Rozložili sa na lúke pod
družstvom. Každý deň mali jedno vystúpenie. Vstupné bolo 30 Sk.
- 26.10. sa konalo posedenie s dôchodcami pod názvom: „ Zo srdca
úprimného“, ktoré bolo spoluorganizované s krajským kultúrnym strediskom
v Žiline. V programe vystúpili žiaci materskej a základnej školy a folklórny
súbor „Rovňan“. Dôchodcovia dostali šialku s logom obce.
- Vianočný strom bol dovezený z „Dúbravy“ dňa 6.12. Postavený bol
skupinou ženatých a slobodných chlapov v nedeľu doobeda 7.12. kedy bol aj
prvý krát rozsvietený.
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8. POČASIE
12.1. bolo +8 stupňov a roztopil sa všetok sneh. 28.1. panovalo krásne jarné
počasie. Bolo teplo a bezvetrie. Už v prvý februároví týždeň boli k videniu
rozpukané kalikašky v hojnom počte. Obrat nastal 17.2. kedy sme namerali 18 stupňov. Február sa rozlúčil krásnym slnečným počasím. Od 18.3 do 20.3.
výdatnejšie zasnežilo. Napadlo do 3 cm snehu a veľká noc sa podobala
fašiangom, lebo bolo bielo. Zima dokonala svoju vládu 27.3. kedy od 5.00
hod. výdatne snežilo a napadlo 5 cm snehu. Do večera sa všetok sneh roztopil
a na druhý deň bolo už +13 stupňov. V nedeľu 30.3. bolo krásne. Veľa ľudí
sme stretli prechádzať sa na prechádzkach. Začiatok apríla bol slnečný a teplý.
10.4. bolo namerané +20 stupňov. Veľa ľudí zaoralo zemiaky a posialo
zeleninu. Aj koniec apríla sa niesol v znamení pekného a teplého počasia.
V máji nastalo ochladenie. 8.5. sa ochladilo na 14 stupňov a fúkal studený
vietor. 13 až 19. 5. aj slabšie spŕchlo no bolo stále chladno do 13 stupňov. No
koniec mája sa schopil, teploty boli až privysoké. Od 27.5 až do 31.5. teploty
cez deň dosahovali až 30 stupňov. V sobotu 31. mája bolo ráno o 6. hodine
+18 stupňov. Jún pokračoval v nasadenom počasí, no až víkend 7. a 8. 6.
priniesol zrážky, čo potešilo najmä poľnohospodárov. Celý priebeh a koniec
júna bol veľmi teplý, čo potvrdili 33 stupňové teploty. Posledný júnový deň
bol už však daždivý. Prvý júlový víkend priniesol dážď. Pokračovalo to
prehánkami a ochladením na 19 – 21 stupňov sprevádzaným so studeným
vetrom. V nedeľu 13.7. o 14.30 hod. sa obcou prehnala búrka s krupobitím
a silným vetrom .Obleskovala sa celá dedina. Večerných hodinách sa búrka
opäť zopakovala. Koniec júla sa umúdril a priniesol pekné počasie miešané
s prehánkami, no teploty boli na úrovni 31 stupňov. Do polovice augusta
bolo veľmi teplo a slnečno, ale 15 a 16. augusta silno zapršalo a fúkal silný
vietor. Koniec augusta a začiatok septembra sa niesol v teplom počasí okolo
30 stupňov. 8. septembra sa po polnoci a nad ránom obcou prehnali prudké
dažde, ktoré trvali len chvíľu. 13 a 14. septembra sa ochladilo o 10 stupňov, čo
pocítili návštevníci omše na Roháči, ktorí boli bičovaní silným severným
vetrom. Stred septembra sa viedol prevažne v zrážkach a v teplotách do 11
stupňov. Vyčasilo sa až v posledných štyroch dňoch, kedy bolo polooblačno
a teplota do 18 stupňov. Prvý októbrový týždeň sa striedalo slnko s dažďom.
Babie leto trvalo od 9. až po 15.10.Ráno bolo hmlisto, no po ich rozplynutí
svietilo slnko a namerané teploty boli v rozmedzí 20 až 22 stupňov. Druhý
dych babieho leta nastal od 18. až do 29.10. Keď nebolo až tak teplo, no
slnko na oblohe žiarilo. Na sviatok všetkých svätých 1.11. bolo ráno +16
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stupňov a cez deň 24 stupňov. 8.11. začalo typické novembrové počasie so
zrážkami a teplotami do +5 stupňov. Prvý sneh napadol 19. novembra, no do
večera zišiel. Začalo pomaly primŕzať. Od 21. 11. začalo snežiť každý deň.
V nedeľu 23.11. vyšiel po prvý krát do ulíc snežný pluh. Cesty ohŕňal Jozef
Butko na svojom traktore. 29.11. sa sneh roztopil a začalo daždivé
počasie.15.12. boli namerané teploty ráno +8 stupňov a večer +9 stupňov.
24.12. večer napadlo asi 3 cm snehu a ochladilo sa na -2 až -3 stupne. Koniec
decembra bol slnečný s teplotami od -6 do -11 stupňov.
9. PESTOVANIE
5.4. ako prvá zaorala zemiaky Sidónia Bučová. V 15. a 16. týždni sa k nej
v hojnom počte pridali aj ostatní občania. Žatvu začal 22.7. Ján Koštek „na
Lánoch“ . Na kombajne mu kosil Stano Butko z Predmiera. Po dažďoch sa
pokračovalo až v nedeľu. 27.7. žatva skončila. 2.8. na kombajnoch kosili aj
Stano Čička a Peter Hanulík, no najviac „fušiek“ mal už spomínaný Butko.
19.8. za začali vyorávať zemiaky. Tento rok bol prevažne suchý, iba cez žatvu
bolo daždivo čo zabrzdilo jej priebeh. Z polí už miznú plodiny ako pšenica,
jačmeň a burgyňa. Pestujú sa prevažne zemiaky a zelenina. Na poliach už
nemá kto robiť. Badať to nielen „v skalí“, ale už aj „na Lánoch“. Tento rok
bola veľká úroda ovocia, najmä jabĺk, čo bolo badať aj v pestovateľských
páleniciach.
10. STAVBY
V období júl až august firma Pamiatkostav zo Žiliny opravovala fasádu a rýne
na kultúrnom dome, oprava spolu stála 527 000 Sk z toho dotácia bola
399 000 Sk a z obecných zdrojov bolo zaplatené 128 000 Sk.
Vincent Tarhaj dňa 18.8. začal stavať most cez rieku Hradňanka „na Horevsí“
Na jeseň začali stavať rodinné domy: Jozef Krajči, Peter Tarhaj
Na povšimnutie: Jozef Krajči stavia bungalov (bezbariérový). Takýto typ
domu v Jablonovom ešte nemáme.
Novostavby kolaudovali : Anton Dodek, Daniel Baláž
Začal byť záujem o výstavbu na ulici Zámoštie.
Naši občania si začali vo veľkom vymieňať okná za plastové alebo euro okná
a zatepľovať. Nakoľko kúrenie je v dnešnej dobe drahá záležitosť, investujú
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do prerábok a neskôr sa im to vráti. V móde sú farebné fasády. V našej obci
prevažujú odtiene oranžovej farby.
Cez leto postavil Vladimír Galo oporný múrik pod kostolom, ktorý
oddeľoval obecný pozemok od jeho pozemku. Pri prácach mu pomáhali
aktivační pracovníci.
V októbri sa stavala škarpa okolo potoka pod „Komatným“.
10.11. začali bagrovať základy multifunkčného ihriska pri škôlke, stavebné
práce vykonávala firma Maro zo Sučian, obec to zatiaľ stálo 480 000 Sk
11. ZAUJÍMAVOSTI
 obec vo februári odkúpila od firmy T+T všetky odpadové nádoby
v hodnote 100 000 Sk
 očkovanie psov 24.5. vykonával Dr. Nehaj , poplatok za vakcínu činil
120 Sk,
 zavedenie internetu Bluenet z Bytče, pripojenie je časovo a dátovo
neobmedzený, pokrytie obce je zo stožiaru bývalej káblovej TV. Ako za
odplatu za používanie stožiaru obecný úrad a materská škôlka má
pripojenie na internet zadarmo.
 8.7. partia doposiaľ nezistených chalanov preniesla 8 stoličiek spred
krčmy do dvora Anny Koštekovej na Záhumní.
 13.7. sa stala tragédia na Súľovskom hrade. Rodinu z Kysuckého
Lieskovca tam zastihla silná búrka. Matka a 2- ročný syn zahynuli po
zásahu blesku, manžel prežil so zraneniami i 5- ročný syn, ktorý išiel
sám peši zháňať pomoc. Podarilo sa mu zastaviť auto na hlavnej ceste
v lokalite „Skalie pod Javorom“, ktoré privolalo pomoc.
 15.7. bola v kultúrnom dome osveta o eure pre dôchodcov
 28.7. asfaltovali cestu pri kameňolome
 31.7. bol starosta obce v televízii JOJ. V Kriminovinách predstavil video
telefóny na bytovke ako bezpečnosť voči nechceným návštevám
 2.8. otvoril náš občan Rasťo Butko hostinec „Podháj“, ktorý sa za
krátky čas stal obľúbeným miestom našich hlavne mladých občanov
 1.9. do 7.9. netiekol prepad z rezervára
 19.9. vykradol neznámy páchateľ Jozefa Sedláka, odcudzil mu hotovosť
a šperky, stalo sa to v dopoludňajších hodinách
 koncom septembra Peter Krajči a Marian Staríček vykonali preventívne
prehliadky kotlov a vykurovacích zariadení v našej obci
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 4.10. odchytávalo združenie „U psej matere“ z Nižnej Korne v našej
obci psov, odchytili dvoch, ale ani jeden nebol z našej obce, boli to psi,
ktoré tu niekto vyhodil
 12.12. nezistená skupina ľudí dala pred dvere obecného úradu stoly
a stoličky spred krčmy a zástavu z obecného úradu na krčmu, ráno sa
pracovníci úradu nemohli dostať do vnútra.
 cestovný lístok do Bytče stojí 18 Sk
 ceny nerastných surovín klesli v dôsledku hospodárskej krízy
Cu vodiče ....121 Sk, Fe kusové ....2,50 Sk, Al vodiče .....22 Sk
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