
Vážení spoluobčania, 

 

stojíme na prahu Nového roka 2021. Tak ako vždy 1. januára, s mysľou upriamenou na to čo 

nás v budúcom roku čaká, v duchu si kladieme otázky aký bude ten prichádzajúci rok, čo nás 

v ňom nové stretne, či bude podľa našich predstáv a či bude aspoň o niečo lepší ako ten 

odchádzajúci rok. Je prirodzené, že po takom roku akým bol rok 2020 sú tieto otázky 

opodstatnené. Všetci dobre vieme, že rok ktorý odišiel nám v plnej miere ukázal akú 

hodnotu má pre človeka zdravie a akú silu má pandémia keď sa nekontrolovane šíri svetom. 

Priniesol nám aj množstvo obmedzení vo všetkých oblastiach nášho života, strácalo sa 

mnohé načo sme boli rokmi života naučení a zvyknutí. Ale ako píše Hemingway vo svojom 

románe Starec a more: „ Človeka nemožno poraziť, človeka možno len zničiť.“ Z tohto titulu 

ma veľmi teší skutočnosť, že aj v našej obci sa počas jednotlivých obmedzení ukázala sila 

vzájomnej pomoci, tolerancie a pochopenia pre iných. Aj tieto vzácne hodnoty nám pomohli 

prekonať úskalia nebezpečnej pandémie. 

 Vážení spoluobčania, aj napriek tomu že nákazlivá choroba Covid-19 zasiahla doslova 

všetky oblasti života, podarilo sa nám spolu s poslancami OZ, pracovníčkami Ocú, ale aj 

mnohými obetavými spoluobčanmi zrealizovať niektoré projekty, ktoré sú súčasťou 

volebného programu. Určite je na mieste spomenúť realizáciu bočného schodiska  na 

cintoríne, ktoré bolo financované z rozpočtu obce. Výstavbu vykonala firma Lupa team s.r.o. 

v sume 7 636,38 €.Z rezervného fondu Bytovka boli  vymenené všetky okná a vchodové 

dvere nájomníkom bytovky v sume 23 736 €. V budove MŠ sme stavebnými úpravami zväčšili 

kapacitu spálne pre deti a obec financovala aj nové žalúzie a sieťky v týchto miestnostiach 

v sume 1 920,60 €. Finančne sme podporili aj výstavbu novej šmykľavky pre deti MŠ v sume 

732 €.V polovičnom profile bola vyasfaltovaná kritická ulica Záhumnie v sume 14 866,72 €. 

 V rámci projektu modernizácie knižníc, obec získala finančnú dotáciu 2 000 € z MK na nákup 

nového knižného fondu. Na základe požiadaviek občanov bolo verejné osvetlenie rozšírené 

o 3 svetelné body s celkovými nákladmi 1456 €. V súlade s novelizáciou zákona o odpadoch 

a povinnosťou zbierať od roku 2021 aj kuchynský odpad, obec nezvýšila poplatky za odpad 

ale  zabezpečí do každej domácnosti kompostér na BRO. Súčasne budú 2x ročne pristavené 

aj veľkokapacitné kontajnery na BRO. 

 Uplynulý rok nám zobral aj mnohé zaužívané istoty. V jednotlivých etapách 

obmedzení sme museli zrušiť všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Mám nádej, 

že v tomto roku sa situácia zlepší a opäť sa znovu stretneme. Samozrejme že nosnou 

oblasťou bude aj naďalej  ďalší rozvoj a napredovanie obce. Verím že v spolupráci 

s poslancami OZ ale aj s vami občanmi mnohé dokážeme. Tu by som sa chcel poďakovať 

všetkým, ktorí svojou prácou, svojou podporou, venovaným časom aj osobnou 

zainteresovanosťou prispievajú k budovaniu našej obce. Osobitne ďakujem poslancom OZ, 

pracovníčkam Ocú, zdravotníčkam z obce za pomoc pri jednotlivých fázach testovania, DHZ, 

TJ, ale aj mnohým nemenovaným spoluobčanom jednotlivcom, ktorí venovali svoje osobné 

voľno bez nároku na odmenu. 

 Vážení spoluobčania, žijeme v dobe, ktorá je veľmi hektická, rýchla a zároveň veľmi 

povrchná. Žijeme v dobe v neustálom napätí a strese. Zabúdame na svojich blízkych, 

zabúdame na svojich priateľov, zabúdame, že na tomto svete sme len na chvíľu a zajtrajšok 

už nemusí prísť. Máme za sebou veľmi náročný rok a nad prichádzajúcim máme pomerne 



veľa otáznikov. Preto vám všetkým prajem aby s novým rokom prišla aj nová nádej, tá ktorá 

vždy verí, že bude lepšie, tá s ktorou veríme aj na zázraky. Nech sa vám teda splní všetko čo 

si želáte, nech je to úspešný a možno aj trochu zázračný celý rok. Verím, že to zvládneme 

najlepšie ako sa bude dať a pri koncoročnej bilancii si budeme môcť povedať, že sme 

úspešne prekonali problémy, nástrahy a obavy. Úprimne zo srdca vám želám, nech vás počas 

celého roka sprevádza  pevné fyzické aj duševné zdravie, šťastie, láska, porozumenie, pokoj 

a rodinná pohoda. Toto sú hodnoty, ktoré sa nedajú merať peniazmi a nikto si ich nevie ani 

kúpiť. 

 

Jablonové 01.01.2021 

        Ladislav Čička 

        starosta obce 

 

Na záver spomeniem niekoľko štatistických údajov: 

 

K 1.1.2020 mala naša obec 919 obyvateľov. 

V roku 2020 sa narodilo 11 detí z toho 5 chlapcov a 6 dievčat 

Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 7 obyvateľov z toho 4 dospelých a 3 deti 

Z obce sa odhlásilo 11 obyvateľov 7 dospelých a 4 deti 

Zomrelo 14 občanov z toho 10 mužov a 2 ženy  

V roku 2020 bolo 5 sobášov 

10 občanov má trvalý pobyt Obec Jablonové  

 

K 1.1.2021 má naša obec 912 obyvateľov. 

Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 742 z toho 381 mužov a 361 žien 

Detí do 14 rokov je 138 z toho 62 dievčat a 76 chlapcov  

Mládež od 15 do 17 rokov 32 z toho 12 dievčat a 20 chlapcov 

 

   


