
 
Vážení spoluobčania, 

hoci v každom z nás ešte doznievajú hrejivé pocity z prežitých 

vianočných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu 

ďalšieho nového roka. Nechce sa nám veriť, aký je ten čas neúprosný! Veľa 

berie, no na druhej strane aj veľa dáva. Vždy nám dáva novú nádej, svetlé 

body do budúcnosti, chuť žiť a myslieť pozitívne. Jednoducho začať niečo 

nové s novým elánom a nadšením.  

V tomto čase, spravidla na začiatku každého Nového roku, hodnotíme, 

spomíname, bilancujeme a pritom sme možno aj trochu nostalgickí. Avšak 

čas, ktorý uplynul, sa už nedá vrátiť.  

Dnes musím konštatovať a určite mi dáte za pravdu, že sme prežili 

veľmi ťažký rok a nebude ľahké naň zabudnúť. Veď si len spomeňte ako nás 

donedávna trápila pandémia, ktorá zablokovala mnohé odvetvia ekonomiky, 

zmenila štýl a rytmus nášho života a destabilizovala mnohé rokmi zaužívané 

hodnoty. Neistá ekonomická situácia a vojna na Ukrajine nám zdvihli ceny vo 

všetkých odvetviach nášho hospodárstva. Svet akoby na nás prichystal pascu. 

Veríme správam, konšpirujeme, nadávame, hľadáme pravdu aj tam kde nie 

je. 

V týchto zložitých časoch, keď je vo svete mnoho problémov, mali by 

sme sa vrátiť k osvedčeným metódam ľudského spolužitia: k podaniu ruky, 

k priateľskému rozhovoru, vzájomnej pomoci a podpore a k nefalšovanej 

súdržnosti a ľudskosti. Hľadajme spôsoby a využívajme možnosti, ako pomôcť 



a uľahčiť život tým druhým, s ktorými žijeme v jednej domácnosti a v jednej 

obci.  

 Napriek zložitému obdobiu aj obec žila svoj rytmus života a vďaka 

podpore, pomoci a spolupráci mnohých dobrovoľníkov, obecných zložiek, 

pracovníkov Ocú, poslancov OZ, pripravila pre vás, svojich spoluobčanov 

viaceré podujatia, ktoré sme nemohli v minulosti pripraviť kvôli rôznym 

obmedzeniam. Počas roka sme organizovali aj typické kultúrno-spoločenské 

akcie Deň matiek, MDD, Deň zeme, v mesiaci úcty k starším posedenie so 

seniormi, Mikulášske popoludnie pre deti, Vianočné trhy. Z investičných akcií 

sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu toaliet v KD, rekonštrukciu 

vnútorných priestorov knižnice, vybudovali sme na cintoríne ďalší úsek 

chodníka, vyasfaltovali sme časť miestnej komunikácie  Hore Potoky, 

v budove MŠ sme vymenili dve okná a prechodové dvere na spojovacej 

chodbe, uviedli sme do života knihu venovanú životu a pastorácii mons. 

Justína Beňušku v Jablonovom.  

Touto cestou sa chcem zo srdca poďakovať všetkým občanom, členom 

miestnych zložiek,spolupracovníkom z Ocú, poslancom OZ, mnohým 

dobrovoľníkom a jednotlivcom, zúčastneným firmám ktorí sa  akýmkoľvek 

spôsobom pričinili pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenských podujatí, 

a priložili ruky k dielu aj pri budovaní a skrášľovaní našej obce. Ďakujem vám 

všetkým za odvedenú prácu a pomoc.  

Samozrejme, že v obci nám treba ešte mnohé veci vybudovať, vylepšiť 

a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, úspešných 

projektov, dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.Verím, že spoločnými 

silami, vzájomným rešpektovaním sa, podporou, ochotou spolupracovať sa 

nám podarí naplniť aj ciele nového volebného obdobia.  

Ťažká ekonomická situácia sa pravdepodobne prejaví aj v príjmovej 

časti rozpočtu obcí a miest pri poukazovaní výnosu dane z príjmu, avšak vo 

vedení obce hľadáme ďalšie možnosti financovania, aby sa nezastavili 

rozvojové aktivity Jablonového. Plnohodnotný život v našej obci však záleží aj 

od angažovanosti, spolupráce a záujmu každého jedného z nás. 

Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som sa vám všetkým úprimne  

poďakoval za vašu neustálu pomoc. Rovnako si vážim aj vaše rady, návrhy 

a podnety, ktorými sa zaoberám, či už ja sám, prípadne s obecným 

zastupiteľstvom. Osobne sa chcem poďakovať aj za podporu v jesenných 



komunálnych voľbách, kde som bol opätovne zvolený za starostu obce. 

Ďakujem vám všetkým za dôveru, ktorá je premňa záväzkom. Chcem vás 

v tejto chvíli uistiť, že spolu s poslancami a pracovníkmi Ocú som tu pre vás 

všetkých. Svoj mandát chcem aj naďalej vykonávať v prospech všetkých 

občanov a v prospech zveľaďovania a rozvoja našej obce. Teším sa na 

spoluprácu s každým jedným z vás a som otvorený všetkým dobrým 

a pozitívnym nápadom, ktoré pomôžu spríjemniť život v našej obci. 

 Vážení spoluobčania, dovoľte mi z celého srdca zaželať vám v Novom 

roku 2023 pevné zdravie, šťastie, lásku, Božie požehnanie, veľa osobných 

a pracovných úspechov, veľa energie a elánu do života, pokoja a harmónie 

v rodinách, nech sa ešte dlho môžete tešiť v prítomnosti vašich najbližších. 

Do nastávajúcich dní tohto roka, nech vás povzbudia slová, ktoré som 

pred nedávnom čítal  a chcem sa s nimi aj s vami podeliť: 

 

„Robte to najlepšie, čo môžete, pre všetkých ľudí, pre ktorých môžete, 

všetkými možnými spôsobmi, kým môžete.“ 

 

 

V Jablonovom  1.1.2023  

 

 

       Ladislav Čička, starosta obce  

 

 

Na záver spomeniem ešte pár štatistických údajov: 

 

Evidencia obyvateľov k 1.1.2023 v obci JABLONOVÉ 

K 1.1.2022 mala naša obec 901 obyvateľov 

V roku 2022 sa narodilo 7 detí z toho 4 chlapci a 3 dievčatá: 

Matúš Kopták č. 245, Klára Butková č. 8, Natália Raždíková č. 124, Damián 

Panák č. 58, Cyntia Gabriela Tóthová Jablonové, Adam Surma 243, David Miloš 

Haluška č. 176  



Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 4 obyvateľov z toho 3 dospelý a 1 dieťa 

Z obce sa odhlásilo 9 obyvateľov 7 dospelých a 2 deti 

Zomrelo 11 občanov z toho 6 mužov a 5 žien: 

Anna Kecíková č. 250, Anton Krajči č. 136, Ján Baláž č. 100, Mária Pistovčáková  

č. 49, Margita Butková č. 62, Ján Galo č. 58, Anna Bučová č. 91, Štefan Ďuriník č. 

98, Alojz Galo č. 80, Jozef Rosa č. 147, Mária Čičková č. 48,  

V roku 2022 bolo 5 sobášov 

12 občanov má trvalý pobyt Obec Jablonové  

K 1.1.2023 má naša obec 892 obyvateľov. 

Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 724 z toho 366 mužov a 358 žien 

Detí do 14 rokov je 141 z toho 63 dievčat a 78 chlapcov  

Mládež od 15 do 17 rokov 27 z toho 12 dievčat a 15 chlapcov 

 

 


