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1.Úvod  

 Od 1.1.2020 som bola ja - Katarína Hrabovská, ustanovená kronikárkou 

obce.  Som tunajšou rodáčkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Politicko - hospodárska situácia na Slovensku  

21. február  

  Slovensko si pripomenulo smutné výročie vraždy investigatívneho 

novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dvojnásobná 

vražda vyvolala v spoločnosti obrovské pobúrenie. Tisíce ľudí vyšli do ulíc 

protestovať. Vznikla iniciatíva „Za slušné Slovensko“, ktorá združuje aktívnych 

občanov vo všetkých regiónoch a organizovala aj počas tohto roka 

zhromaždenia. V súvislosti s vraždou zadržali a obvinili štyroch ľudí. Média 

poukazujú na to, že to všetko siaha až k samotným politikom..  

 

Voľby prezidenta 

 Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate 

priame voľby prezidenta SR, z ktorých vzišiel v poradí piaty prezident SR.
  
 

 Prvé  kolo volieb bolo 16. marca 2019.  O funkciu sa uchádzalo 13 

kandidátov. Do druhého kola postúpili Zuzana Čaputová (PS) a Maroš 

Šefčovič (nezávislý s podporou SMER – SD). Konalo sa 30. marca 2019, 

zúčastnilo sa ho 41,79 % voličov. Je to historicky najnižší počet voličov. 

Zuzana Čaputov voľby vyhrala a stala sa tak prvou prezidentkou SR. Funkcie 

prezidentky sa ujala počas inaugurácie 15. júna 2019. 
 

 

Voľby do europarlamentu 

 Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnili 

25.5. 2019. Boli to v poradí 12 voľby, zároveň štvrté na Slovensku. 

Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel, pričom Slovensko v 

ňom obsadí 14 mandátov. Víťazom sa stala koalícia strán Progresívne 

Slovensko a SPOLU – občianska demokracia. Do parlamentu sa dostalo ďalších 

päť strán - SMER-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO.  

         

1.september - 80. výročie druhej svetovej vojny  

 Poľsko a celý svet si pripomenul smutné výročie vypuknutia 2.sv. vojny, 

ktorá sa začala 1. septembra 1939 inváziou Poľska vojskami nacistického 

Nemecka. Nemecký prezident Steinmeier sa na spomienkovej akcii ospravedlnil 

obetiam nemeckej agresie a vo svojej reči uviedol, že to boli Nemci, kto sa v 

Poľsku dopustil zločinov proti ľudskosti. "  

 

17.november - 30. výročie Nežnej revolúcie -   pripomenuli sme si ho mnohými 

akciami po celom Slovensku 
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3. Štatistika (narodenie, pohreby) 

  

 V roku 2019 sa narodilo 8 detí, z toho 5 chlapcov: 

Teo Konštiak- č.d.58, Matiáš Kikta  č.d.110, Peter Huljak č.d.91, Šimon Kopták 

č.d. 245, Matúš Gaňa č.č.24 

  3 dievčatá: 

Liliana Boteková č.d. 222, Bianka Galová č.d. 300, Lívia Galová  č.d. 68/ .                                                                                                

            

 Zomrelo 7 občanov - 5 mužov: 

 Kornel Baláž č.d.96, Cyril Krajči č.d.184, Juraj Čička č.d.241, Miroslav Bučo 

č.d. 239, Pavol Staríček č.d.91/  

  2 ženy:  

Jozefa Staríčková č.d.196, Mária Butková č.d.8.                                             

 Bolo 8 sobášov.  

 Trvalý pobyt Obec Jablonové má 9 občanov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Športové spolky  

Telovýchovná jednota / TJ /  

Výročná členská schôdza TJ Jablonové sa konala 22.6.2019 

 Výbor pre rok 2018 a 2019: 

manager ISSF: Ivan Čička, tajomník: Pavol Čička, pokladník: Veronika 

Čičková, vedúci dospelých: Peter Galo, vedúci mládeže: Štefan Galo, hospodár:                  

Michal Paur, členovia výboru: Štefan Hanzel, Michal Bučo st., Michal Bučo . 

 Na schôdzi boli ocenení najlepší strelci za sezónu 2018/2019: Za žiakov 

Alexander Sakala  s 28 gólmi,  za mužov Martin Čička s  13  gólmi.                 

Žiaci odohrali 22 zápasov, z toho  výhry 6, remíza 0, prehry 16, skóre 55:82, 

konečné   10 miesto. 

Muži odohrali 24 zapasov, z toho   výhry 7, remíza 1, prehry 16, skóre 33:68 ,    

12 miesto. 

29.6.2019 sa konalo Pálenie Jánskej Vatry, ktorá začala o 18:00 a bolo 

pripravené  bohaté občerstvenie . 

 

DHZ: 

5. januára 2019  -  konala sa výročná členská schôdza. Počet členov zboru ku 

dňu konania schôdze je nasledovný: 53 členov, 16 čestných členov, 19 detí. Na 

tejto schôdzi bol taktiež zvolený nový výbor a to 

nasledovne:                                                                                                   

Predseda: Michal Staríček, veliteľ a preventívar: Peter Krajči (1980), tajomník 

a referent mládeže: Peter Tarhaj, strojník: Patrik Gaňa, pokladník: Marian 

Čička, revízor účtov: Peter Krajči (1984), Denisa Balážová, Marcela Balážová 

Členovia výboru: Patrik Staríček, Marian Staríček, František Baláž, Marian 

Adamec, Alžbeta Koptáková, Jana Kurincová 

  

16.-17.2.  a 23.-24. 2.  sa v kultúrnom dome v Súľove konala základná príprava 

členov hasičských jednotiek, na ktorej sa zúčastnili aj naši členovia a úspešne ju 

absolvovali všetci prihlásení. Absolvovaním tohto školenia má naša obec 17 

členov vyškolených na zásah. 

2. marca 2019 sa organizoval v našej obci fašiangový sprievod. V sprievode 

bolo 18 masiek a do rezkého kroku hrali chlapi z Považskej Bystrice. Taktiež 

tradične naši majstri  uvarili chutný guľáš. 

15.3.2019  sa zúčastnili okrskového darovania krvi v Súľove. Odberu sa 

zúčastnilo 12 darcov. 



16.3.2019 naše družobné SDH Veľké Karlovice – Tísňavy organizovali 

zabíjačku.  

23.3.2019 sa v hasičskej zbrojnici v Predmieri uskutočnili skúšky na získanie 

odznaku odbornosti 2. alebo 3. stupňa pre okrsok č. 1. Za náš zbor ich úspešne 

zvládli a odznak odbornosti č. 2 získali Peter Krajči (1984), Jana Kurincová, 

Peter Tarhaj a odznak odbornosti č. 3 získali Miroslav Tarhaj a Alžbeta 

Koptáková. 

30.3.2019 sa naše hasičské deti a dorastenky zapojili do odpadkovej výzvy, 

ktorá je známa pod názvom „trashchallenge“. V rámci tejto výzvy vyzbierali 

pod Dúbravou v priebehu jednej hodiny veľké množstvo vriec odpadom, 

ktorý  nepatrí do prírody. Súčasťou tejto dobročinnej akcie bola aj opekačka, 

kde nás deti milo prekvapili, ako dokážu spolupracovať. 

 V tento deň  sa tiež v hasičskej zbrojnici v Predmieri uskutočnili skúšky 

na získanie odznaku odbornosti „Vedúci hasičskej mládeže“. III. Stupeň z nášho 

zboru získali Jana Kurincová, Lenka Staríčková, Peter Tarhaj. 

 

8.6.2019 sa niektorí zúčastnili okresného taktického cvičenia na priehade 

Mikšová-Beňov, kde sa simuloval zásah pri povodni s dohľadaním a 

evakuáciou nezvestných osôb zo zaplavenej oblasti. 

14.6.2019 sa konalo v obci Kotešová v spolupráci UzO DPO Bytča územné 

kolo hry Plameň 2019. Za náš zbor sa zúčastnilo 1 zmiešané družstvo, ktoré 

obsadilo pekné 9 miesto zo 14 súťažiacich. 

16.6.2019 sa v Kotešovej konalo územné kolo dorastu a dospelých, kde sme 

obsadili 5 miesto. S časom pri požiarnom útoku bol 18,60 s a v štafete: 95,0 s.  

Dňa 3.8.2019 sa u nás konal 4. ročník detskej hasičskej súťaže, ktorá bola 

zároveň aj 7. kolom BDHL. Na súťaži sa zúčastnilo 15 chlapčenských a 6 

dievčenských družstiev.  Z nášho zboru sme  postavili jedno zmiešané družstvo, 

ktoré obsadilo 7. miesto s časom 19,11s.   

17.8.2019  absolvovali pilčícky kurz spolu s DHZ Hradná v požiarnej zbrojnici 

v Hradnej.  

31.8.2019 bol vyčistený priepust popod hlavnú cestu pri starej zbrojnici a 

taktiež bol odstránený spadnutý strom na starom cintoríne.  

2.10.2019 bola spoločnosťou VK-KSOK odovzdaná prístavba na požiarnej 

zbrojnici do užívania. Budovu prevzal Michal Staríček a Peter Krajči (1984). 



Dňa 6.10.2019 sa členovia zboru zúčastnili na okrskovom cvičení v Predmieri, 

ktoré bolo zamerané na precvičenie si práce s protipovodňovým vozíkom.  

V mesiacoch september až november 2019 bola vykonaná údržba zbrojnice, kde 

sa namaľovala  fasáda na prístavbe. 

22.11.2019 sa konala Hasičská kvapka krvi v Hradnej kde sa zúčastnili 4 ľudia 

za zbor. 

 

8.12.2019  boli v obci nápomocní pri organizovaní Vianočných trhov, kde 

postavili stan . 

 

25.12.2019  zorganizovali Štefanskú zábavu, celú túto akciu organizovali 

mladší členovia zboru. 

 

K 31.12.2019 má zbor 76 členov z toho 11 žien, 16 dôchodcov.  Taktiež máme 

13 mladých hasičov a družstvo dorasteniek. 

  
Enduro team 

Medzinárodné majstrovstvá SR Countrycross 2019 boli  v Borskom Mikuláši. 

výsledky: kategória ženy - Natália Bučová 3. miesto,  

kategória veterán - Tibor Bučo 11. miesto,  

kategória kadet - Mário Bučo 12. miesto  

 

21. - 22. 9. 2019  - Medzinárodné majstrovstvá SR v countrycrosse Morovno  

- kategória ženy - 5. miesto Bučová Natália 

- kategória kadet - 14. miesto Bučo Mário 

- kategória veterán - 17. miesto Bučo Tibor  

 

CUP STRED: 
- kategória lady profi - 1. miesto Bučová Natália,  

- kategória veterán -  3. miesto Bučo Tibor 

- kategória junior -  4. miesto Bučo Mário 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kultúrne dianie v obci 
  

 Divadelný súbor pokračoval v predstavení „Zmierenie alebo 

dobrodružstvo pri obžinkoch“. Hralo sa v Rašove, Hrabovom, Malej Bytči, ,v 

Hornom Vadičove, vo Veľkom Rovnom, a ukončilo sa doma v Jablonovom 15. 

februára.  

Deň matiek 

 Mamičky,  ktoré sa zúčastnili naozaj vo veľkom počte, privítal p.starosta 

Ladislav Čička. V príhovore  vyzdvihol hodnotu  matky a poďakoval sa 

všetkým za ich lásku a starostlivosť. Aj malé deti zo škôlky a žiaci 1. a 2. 

ročníka sa poďakovali svojim mamičkám a babičkám krásnym programom 

a milými darčekami, ktoré vyrobili. Po vystúpení  sa p.starosta  a poslanci 

obecného zastupiteľstva ešte raz poďakovali prostredníctvom kvetu  a chutného 

pohostenia. 

Fatima 

 Mesto Fátima priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym 

pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - 

pastierikom "Pani Posvätného ruženca".  Pútnici sa zhromažďujú v Cova da 

Iria, na veľkom priestranstve na ktorom je vybudovaná malá kaplnka na mieste 

zjavenia. V tomto roku sa aj z našej obce  zúčatnili dvaja ľudia tohto pútnického  

zájazdu. 

Deň detí 

 Keďže deti obľubujú nielen rozprávky, ale aj prechádzky a hru v prírode, 

tento rok sa oslava ich sviatku konala obľúbenou Cestičkou rozprávkovým 

lesom. Deti tu stretávali rôzne rozprávkové  bytosti , čakalo na nich viacero 

zaujímavých tematických zastavení plných hier, dobrodružstva a 

neopakovateľných zážitkov. Museli zdolať neľahké úlohy, ktoré preverili nielen 

ich fyzickú zdatnosť, ale potrápili aj ich hlávky. Odmenou však pre všetkých 

bola zaslúžená sladkosť. Túto peknú udalosť pomohli zorganizovať  TJ a DHZ. 

Výstava úrody  

 Cez víkend 28.9. a 29.9. sa v sále kultúrneho domu  konal už 14.ročník 

výstavy ovocia, zeleniny a produktov, ktoré vypestovali  naši záhradkári 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1917
http://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/jarne-inspiracie


a ovocinári. V tomto roku bola výstava obohatená o tému včelárstva. Miestni 

včelári poskytli med na ochutnanie, ale priniesli aj pomôcky, ktoré sú potrebné 

pri tomto krásnom a dôležitom chove včiel. Včelári sa starajú o včely na účely 

zberu medu a včelieho vosku, ale aj  s cieľom opeľovať plodiny. O dôležitosti 

včelárstva prišiel rozprávať aj kňaz a včelár Marek Mucha, ktorého prednáška 

bola zaujímavá a doplnená praktickými ukážkami včelstva a výrobkov z medu. 

Pridali sa aj naši škôlkári, ktorých výrobky z vosku a včeličiek z papiera potešili 

návštevníkov výstavy. Súčasťou výstavy bola aj ochutnávka medu, bylinkových 

čajov a chutných domácich zákuskov.  

 Návštevníci výstavy mali možnosť dať svoj hlas plodine, ktorá ho najviac 

očarovala. 1.miesto patrilo Marte Balážovej, 

                  2.miesto Petrovi Tarhajovi 

                  3.miesto Zuzane Kudelčíkovej 

 

 Úmyslom tejto výstavy bolo nielen sa prezentovať, ale najmä poďakovať 

sa za bohatú úrodu. Preto bola v nedeľu na tento úmysel odslúžená sv. omša 

a po nej vdp. František Cvacho požehnal tieto plody . Veľká vďaka patrí 

aranžérkam Beátke Čičkovej a Janke Krajčiove s dcérou Zuzkou, ale aj všetkým 

občanom, ktorí prispeli svojou úrodou. 

 

Posedenie s dôchodcami  

 sa konalo 13.októbra v sále kultúrneho domu. Po úvodnom príhovore 

pána starostu Ladislava Čičku sa prihovorila prítomným pani Soňa Řeháková, 

ktorá bola dlhé roky riaditeľkou KKS v Žiline. V príhovore poďakovala 

seniorom za všetko, čo v živote vytvorili a tiež sa vyjadrila, že veľmi rada chodí 

do našej malebnej dediny. Osobne zablahoželala jubilantovi pánovi Dodekovi. 

V programe vystúpila detská folklórna skupina Zázrivček zo Zázrivej.. 

Predstavili nám zvyky a obyčaje, hry, tance a piesne regiónu Zázrivej a Dolnej 

Oravy.  Zoskupenie tvorila zložka tanečná, ľudová sláčiková hudba, skupina 

heligonkárov a sólisti inštrumentalisti a speváci. Na záver bolo občerstvenie 

a odovzdanie pozornosti . 

 

 Dňa 26.10.2019, pri príležitosti 10.výročia úmrtia nášho rodáka vdp. 

Karola Krajčiho, sa uskutočnil  zájazd do obce Veľké Lovce – Nitra . Veriaci sa 

zúčastnili sv.omše, navštívili biskupské sídlo v Nitre a krížovú cestu na Zobore. 

 

http://www.jablonove.sk/article/default/2132


16.11.  Spoločná  predvianočná kapustnica – aj takto p.starosta obce vyjadril 

vďaku všetkým tým občanom, ktorí sa aktívne podieľajú na chode obce: 

poslancom, referentkám, ženám, ktoré  sa starajú o výzdobu kostola, alebo  

aktívne spolupracujú na akciách v obci, p.knihovníčke  Márii Balážovej, ktorej 

zároveň poďakoval za dlhoročnú prácu v knižnici a v tomto roku  skončila. 

8.12. Príchod  Mikuláša  

 Predzvesťou najkrajších sviatkov v roku je príchod Mikuláša. Tešia sa 

naň predovšetkým deti. Aj tento rok zavítal do našej obce 5. decembra Mikuláš 

s anjelom a čertami. Všetky deti boli obdarované balíčkom sladkostí a pozreli si 

peknú rozprávku. Na záver sa rozsvietil vianočný stromček v celej obci, čím  

sme privítali sviatky radosti a pokoja. 

Vianočné trhy 

 V tomto roku sa konali v našej obci po prvýkrát " Vianočné trhy", 

ktoré  sa uskutočnili za pomoci  Obecného zastupiteľstva a zložiek Obecného 

úradu a to DHZ a TJ. Stretli sa s veľkým  ohlasom a nadšením občanov v tomto 

predvianočnom čase a zhone. Občania prezentovali svoje Hand made                   

(vlastnoručné)  výrobky, ktoré bolo možné si aj zakúpiť. V tomto vianočnom 

období sa podávala vianočná kapustnica a  neodmysliteľný vianočný punč, 

ktorý nesmel na vianočných trhoch chýbať.  Na trhoch zazneli aj krásne 

vianočné koledy. Dúfame, že sa táto trdícia bude každoročne opakovať. 

 29.12. sa uskutočnil koncert, ktorý bol venovaný dvom organistom a to 

Rudolfovi Kúdelčíkovi a Pavlovi Balážovi, z príležitosti ich nedožitých jubileí. 

Cieľom bolo prejaviť vďaku zosnulým organistom, ale taktiež sa zamyslieť nad 

krásou našich chrámových a ľudových piesní. Učinkujúci – súrodenci 

Kaplíkovci, súbor Mladosť z Bytče a začínajúci organista z obce Lazy pod 

Makytou, nám výberom hudobných skladieb a piesní prostredníctvom hudby 

odovzdali aj Vianočné posolstvo. Moderátorka Kristínka Adamcová 

pripomenula život spomínaných organistov našej farnosti, čo bolo doplnené 

videoprojekciou, kde zazneli aj piesne zborov, ktoré v danej dobe existovali. 

Pozdrav z Talianska poslal aj vdp. Michal Baláž, ktorý sa prostredníctvom 

videa prihovoril prítomným, ale aj svojou hrou na organ prispel k atmosfére 

koncertu. Prihovoril sa tiež p.starosta a  pozval všetkých na agapé. 

 Na záver si všetci prítomní zaspievali pieseň Tichá noc. Bolo to krásne 

ukončenie nielen toho večera, ale aj celého roku 2019. 



6. Počasie 

 Klimatické zmeny sa prejavili aj u nás. Uplynulý rok bol až extrémne 

teplý na celom území. Priemerná ročná teplota dosiahla v polohách do 300 m 

nad morom  10- 12 stupňov C. Absolútne najvyššiu teplotu roku 2019 v SR 

namerali 1. júla v Kuchyni na Záhorí, zaznamenali tam 37,6 stupňa C. Najnižšiu 

teplotu pozorovali meteorológovia v Oravskej Lesnej, kde bolo 23. januára 

mínus 26 stupňov C. 

 V noci z 20. na 21. januára bolo jedinečné nebeské divadlo - úplné 

zatmenie Mesiaca. Zatmenia Slnka tento rok Slovensko obídu. To 

najzaujímavejšie, kruhové zatmenie Slnka bude ale možné v decembri 

pozorovať napríklad z východnej Európy či Ázie. 

 

 7. Výstavba obce   

 Výstavbou  chodníka na miestnom cintoríne sa začala I. etapa úpravy 

tohto priestoru. Najskôr bol vybudovaný chodník k hlavnému krížu,neskôr aj do 

zadnej časti cintorína. Chodník bol osvetlený. V budovaní tohto pietneho miesta 

sa bude pokračovať.  Náklady boli hradené obcou. 

 Naplánovaná výmena  ampliónov bola realizovaná na jeseň. Súčasne boli 

ozvučené aj miesta, kde doteraz rozhlas nebol tým, že vedenie bolo uskutočnené 

po stĺpoch SSE. Pokrytá je teda celá obec. Práce boli hradené z rozpočtu obce. 

 Svojpomocne miestnymi občanmi bolo vybudované oplotenie pre účely 

MŠ. Detské ihrisko bolo doplnené novou preliezkou pre deti obce. Náklady 

hradila obec. 

 

  

 

 


