
Vážení spoluobčania, 

aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných sviatkov, 

kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka. Ten 

uplynulý rok z rôznych pohľadov hodnotíme, rekapitulujeme a bilancujeme 

a samozrejme si kladieme otázku, či ten prichádzajúci rok bude krajší, lepší, 

pokojnejší a stabilnejší. Situácia, ktorá je spájaná s pandémiou nám zobrala 

mnoho síl, energie, zdravia a v mnohých prípadoch aj našich blízkych, či 

známych. Treba však povedať aj to, že toto obdobie nás aj mnohému naučilo, 

mnohé nám pripomenulo a jednoznačne potvrdilo, že táto koronakríza, tento 

boj s neviditeľným nepriateľom si pýta veľkú pokoru, tú pokoru, ktorú sme 

svojim životným štýlom akoby nepotrebovali. Určite pre mnohých z nás to 

bolo aj 365 dní naplnených radosťou, úsmevom, úspechmi, pokojom 

a porozumením a na týchto hodnotách treba aj naďalej stavať. V konečnom 

dôsledku si aj tak každý z nás ten rok minulý vyhodnotí svojim uhlom 

pohľadu, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. 

 Vážení spoluobčania, milí rodáci, 

využívam túto príležitosť, aby som rok odchádzajúci zhodnotil z pohľadu našej 

obce, aby som vám priblížil rozvojové aj investičné aktivity, ktoré sme 

spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, s pracovníčkami obecného 

úradu, ale aj z mnohými z vás urobili a vykonali. Vzhľadom k mnohým 

opatreniam a obmedzeniam sme museli všetky plánované kultúrne, 

spoločenské, aj športové podujatia zrušiť. V rámci možností sme však 

pripravili a odovzdali do každej domácnosti vitamínové balíčky ,všetkým 

deťom v obci sme pri príležitosti MDD porozdávali sladké potešenia, Mikuláš 

aj v minulom roku priniesol priamo domov deťom od 3-13 rokov mikulášsku 

nádielku, seniorov nad 65 rokov sme si uctili taktiež malým darčekom. Nie 

všetko a pre všetkých sa dalo zrealizovať, optimisticky však hľadím do tohto 

roku a verím, že sa v ňom nájde viac priestoru a možností, aby sme mohli 

naplánované aktivity naplniť. Z pohľadu investícii a rozvoja obce sa nám 

podarilo zrealizovať viacero projektov. Spomeniem, že v spolupráci so 

starostom susednej obce Súľov-Hradná a riaditeľom ZŠ sme dobudovali triedy 

a sociálne zariadenia pre väčší počet detí v budove MŠ. Z rozpočtu obce bolo 

vykonané aj oplotenie celého areálu MŠ. V rámci 3. etapy budovania 

chodníkov na cintoríne bola vybudovaná prístupová cesta na nový cintorín. 

S finančnou podporou ŽSK a sponzorskými darmi bola zrealizovaná 

revitalizácia verejného priestranstva pod cintorínom s osadením sochy Panny 



Márie. Do každej domácnosti boli v zmysle novelizovaného zákona 

o odpadoch zakúpené kompostéry na zhodnocovanie BRO. Na našej zvonici 

boli vykonané práce na elektronizácii takmer 100 ročného zvona, ktorý bol 

doslova v havarijnom stave, v tomto roku chceme ešte zintenzívniť hlas zvona 

dobudovaním vhodných  reproduktorov. V kultúrnom dome sme vykonali 

kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení. V úzkej spolupráci s riaditeľom 

ZŠ v Súľove nám bola pridelená dotácia z ministerstva školstva na 

rekonštrukciu telocvične v budove MŠ, samotné práce sa budú vykonávať 

v prvých dňoch tohto roka. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým, 

tým ktorí nám boli nápomocní pri dosahovaní týchto cieľov, zvlášť poslancom 

obecného zastupiteľstva, ktorí svojím prístupom a postojom podporili tieto 

rozvojové aktivity. Všetkým vám patrí moja úprimná vďaka. 

 Vážení spoluobčania, 

v tento deň sa veselíme, blahoželáme si, ale o niekoľko dní sviatočné chvíle 

vystriedajú dni všedného života a my budeme stáť pred otázkou, aký bude 

tento prichádzajúci rok? Ja verím, že lepší nie taký krutý, aký bol minulý rok, 

kedy nás opustilo a odišlo do večnosti 20 našich spoluobčanov, čo je najviac 

za posledných 30 rokov. Tak, keď dnes budete dvíhať pohárik so želaniami 

spomeňte si aj na nich, predsa tu žili vedno s nami, zaslúžia si to. 

 Vážení spoluobčania, 

žijeme v dobe, keď sa na nás zovšadiaľ valia hrozby rôznych kríz a ťažkostí, 

žijeme v dobe keď sa hovorí, že dobre už bolo. Nechcem sa pridávať k týmto 

predpovediam a nechcem ich ani zľahčovať, jedno však viem určite, že šťastie 

a spokojnosť človeka vychádza z duše a svedomia každého z nás. Všetko 

ostatné dokáže byť tiež dôležité, nie však najpodstatnejšie. Preto vám milí 

rodáci želám z celého srdca, aby vám tento rok priniesol čo najviac zdravia 

a pohody, šťastia a lásky najbližších, pokoja a porozumenia, rodinnej pohody 

a radosti, nech prekážky a ťažkosti,  ktoré ste museli zvládnuť, vám dodajú 

ešte viac dôvery vo vaše sily, nech ste útočišťom pre všetkých unavených, 

ktorí si pri vás potrebujú oddýchnuť, nech ste stromom, ktorý poskytuje 

sviežosť ducha a nech ste slnkom ktoré dodáva energiu, nech je tento rok pre 

vás krajší a výnimočnejší a nech sa vám vždy a vo všetkom darí. 

 

Jablonové 1.1.2022  

       Ladislav Čička starosta obce 



Na záver spomeniem niekoľko štatistických údajov: 

Evidencia obyvateľov k 1.1.2022 v Obci JABLONOVÉ 

K 1.1.2021 mala naša obec 912 obyvateľov 

V roku 2021 sa narodilo 14 detí z toho 5 chlapcov a 9 dievčat 

Patrik Weiss č. 23, Nina Ďurajková č. 309, Lívia Krivošíková č. 243, Jasmína 

Janechová č. 249, Lara Konštiaková č. 58, Agáta Bučová č. 182, Natália Santová 

č. 152, Oliver Hubočan č. 147, Tereza Mičuchová č. 308, Klára Čičková č. 44, 

Dávid Kmecík č. 16, Luis Noel Koštek č. 253, Lara Ninisová č. 155, Matej 

Martinka č. 109 

Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 8 obyvateľov z toho 7 dospelých a 1 dieťa 

Z obce sa odhlásilo 13 obyvateľov 10 dospelých a 3 deti 

Zomrelo 20 občanov z toho 14 mužov a 6 žien  

Jozef Hanulík č. 156, Emília Lukáčiková č. 218, Martin Čička č. 22, Jozef 

Hrabovský č. 91, Juraj Koštek č. 159, Ján Krajči č. 60, Anton Lukáčik č. 214, 

Vojtech Krajči č. 235, Pavel Galo č. 46, Jozef Bučo č. 215, Anton Baláž č. 144, 

Vincencia Čičková č. 195, Zuzana Košteková č. 162, MUDr. Elena Bučová č. 14, 

Štefan Butko č. 6, Jozef Bučo č. 181, Rudolf Šuvara č. 128, Oľga Várošová č. 221, 

Štefánia Lukáčiková č. 155, Pavol Vároš č. 221  

V roku 2021 boli 3 sobáše 

10 občanov má trvalý pobyt Obec Jablonové  

K 1.1.2022 má naša obec 901 obyvateľov. 

Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 729 z toho 370 mužov a 359 žien 

Detí do 14 rokov je 141 z toho 64 dievčat a 77 chlapcov  

Mládež od 15 do 17 rokov 31 z toho 13 dievčat a 18 chlapcov 

 


