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1. POLITICKO – HOSPODÁRSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU 
 

4. januára pri výcviku psa na popradskom letisku zabalili trhavinu do batožiny nič 
netušiacemu pasažierovi, ktorý ju dopravil do Írska a nikto ho nezastavil, aj keď bola na 
letiskách zvýšená ostraha. Bola to pre Slovensko hanba na celom svete. 
7. januára sa začali  protesty autodopravcov proti mýtu. 
14. mája na južnom a východnom Slovensku vypukli záplavy z množstva zrážok. 
1. júna opäť povodne zasiahli okolie Žiliny, Gemera a východ Slovenska. 
 
2. POLITICKO – HOSPODÁRSKA SITUÁCIA V OBCI 

 
16. januára sa konali doplňujúce voľby starostu obce, zúčastnených bolo 205 občanov, 
odovzdaných 184 platných hlasov. Veľa občanov hodilo  do urny neoznačené hlasovacie 
lístky. Kandidát bol iba Ladislav Čička. 
 
1. februára novozvolený starosta obce prvý krát na obecnom úrade. 
 
V mesiaci február bola zrealizovaná výmena okien a vchodových dverí  na budove 
základnej školy. Uvedená akcia sa realizovala v spolupráci s Riaditeľstvom ZŠ Súľov - 
Hradná. Získané finančné prostriedky smerovali hlavne k úspore energie, ktoré boli počas 
vykurovacieho obdobia vysoké. 
 
5. marca prebehlo zameranie pozemkov pre nový cintorín, v prvej etape bude prevedené 
oplotenie, následne zameranie hrobových miest a celková úprava. 
 
8. marca sa začala oprava dvoch veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli vo veľmi zlom 
stave. Opravovali sa v areáli PD Predmier. Na opravu sa podujal Ján Bučo st. Oprava sa 
realizovala z rozpočtu obce. 
 
27. apríla začala prvá etapa rozširovania a oplotenia cintorína pod vedením Jána Košteka 
a Pavla Hanulíka. K uvedenej akcii sa pristúpilo vzhľadom k tomu, že pôvodné oplotenie 
bolo v katastrofálnom stave. 
 
11. mája Ján Duriš, Jozef Čička a aktivační pracovníci obce previedli odvodnenie 
viacúčelového ihriska a súčasne sa odviedla splašková voda zo strechy školy- z telocvične. 
 
2. júna ráno asi o štvrtej sa „na Uhlisku“ v dôsledku dažďov vyliala voda z koryta rieky, 
tiekla dolu cestou. Obyvatelia „Horevsia“ vrecovali piesok a vrecia ukladali popred svoje 
obydlia, škody na majetku obce nevznikli. 
 
4. júna voda sa opäť vyliala na tom istom mieste. 
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12. júna sa konali voľby do Národnej rady SR, zo 676 oprávnených voličov sa zúčastnilo 
466 voličov, t.j. 69 % účasť. SMER-SOCIÁLNA DEMOKRACIA 220 hlasov, SNS 90, KDH 
58, SDKÚ 17, HZDS 24, Sloboda a solidarita 13 hlasov. 
 
V mesiacoch jún až august sa realizovalo vybudovanie elektrickej a vodovodnej prípojky 
k športovému areálu pod Stráňou. Uvedený projekt je prvou etapu rozvoja tejto lokality, 
keďže ihrisko a priľahlé pozemky prešli na list vlastníctva obce.  
19. júna sa uskutočnila brigáda pri pokladaní elektrického kábla do výkopu a zasýpaní 
výkopu od Pavla Čičku do športového areálu Pod Stráňou v dĺžke cca 550 metrov. Brigády 
sa zúčastnili: Ľubomír Galo, Marián Galomič, Marián Čička, Peter Čička st., Peter Čička 
ml., Martin Krajči, Peter Galo st., Peter Galo ml., Marián Adamec, Peter Bučo st., Ladislav 
Husár, Michal Krajči, Pavol Hanulík, Vladimír Kapusniak, Štefan Hanzel, Michal Bučo, 
Juraj Galo, Jozef Hanulík, Ivan Bučo, Tomáš Bučo, Ján Hanulík, Jozef Sakala, Ján Galo, 
Peter Hrabovský, Hrehor Čička, Pavol Čička, Vincent Bučo, František Butko st., Ján Bučo 
ml., Ladislav Čička. 
 
14.augusta sa konala brigáda pri oplotení cintorína, kde rozvážali a osádzali betónové 
obrubníky. Brigády sa zúčastnili: Peter Krajči ml., Peter Čička st., František Butko ml., 
Jozef Sedlák, Peter Galo, František Hanulík, Vincent Bučo, Jozef Hanulík, Ján Galo, 
František Čička, Miroslav Pistovčák, Filip Čička, Patrik Gaňa, Michal Bučo, Ladislav Čička 
a Tomáš Bučo. 
 
16. augusta prebehlo zhutňovanie návozu na ceste smerom „na Nivu“ okolo Višňovského 
firmou Strabag. 
30. augusta pre dážď a vlhké počasie začali niektorí obyvatelia obce kúriť v domoch. 
3. septembra zomrela najstaršia obyvateľka obce Jozefína Bednárová vo veku 96 rokov. 
4. septembra už kúri každá druhá domácnosť. 
6. septembra firma Strabag asfaltovala cestu „na Nive“, ktorá vedie ku Štefanovi Butkovi 
a Petrovi Hrabovskému. 
 
18. septembra sa konalo referendum, ktoré vyhlásil prezident SR na základe petície 
občanov. Na hlasovacom lístku bolo 6 otázok, na ktoré bolo potrebné odpovedať áno 
alebo nie. 
V našej obci boli nasledovné výsledky: zo 673 oprávnených voličov prišlo k urnám 87 
voličov. K otázke č.1 áno 78 – nie 6, k otázke č. 2 áno 85 – nie 1, k otázke č. 3 áno 78 – 
nie 4, k otázke č. 4 áno 76 – nie 6, k otázke č. 5 áno 59 – nie 25, k otázke č. 6 áno 63 – 
nie 11. 
 
23. septembra sa dorábalo oplotenie cintorína a naťahovalo sa pletivo pod vedením 
Ondreja Sedláka a Jána Buča st. s pomocou aktivačných pracovníkov. 
 
24. septembra sa začala výmena okien a dverí na kultúrnom dome, potom i na požiarnej 
zbrojnici. Po výmene okien Peter Galo st. vymaľoval obecný úrad. Výmena okien bola 
realizovaná z dotácie  Ministerstva pôdohospodárstva a spoluúčasti obce. 
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7. októbra neznámy páchateľ rozstrihol šponovací drôt na oplotení cintorína. 
8. októbra sa dokončilo oplotenie cintorína. 
 
25. októbra Peter Galo st. spolu s aktivačnými pracovníkmi vybetónovali pri zvonici 
podstavce pod kontajnery na separovaný odpad. 
 
26. októbra Peter Galo st. upravil chodník v škôlke. 
14. novembra mal v kultúrnom dome predvolebný míting Jaroslav Paiš, zúčastnilo ho sa 
asi 70 ľudí. 
 
18. novembra obecný úrad vyplatil finančnú odmenu na základe zoznamu Slovenského 
červeného kríža Milanovi Adamcovi za zlatú plaketu a Michalovi Bučovi za bronzovú 
plaketu. 
 
21. novembra mal predvolebný míting Ladislav Čička, zúčastnených bolo 117 ľudí, ktorí 
mu vyjadrili veľkú podporu.  
 
27. novembra sa v obci uskutočnili voľby starostu a obecného zastupiteľstva na roky 
2010 až 2014 
Výsledky: 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 666   

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 535 80,3 % účasť 

Počet platných hlasovacích lístkov - starosta: 525   

Ladislav Čička 394 hlasov nezávislý kandidát 

Jaroslav Paiš 131 SMER 

Počet platných hlasovacích lístkov - poslanci: 518   

Ing. Jozef Hanulík 322 KDH 

Vincent Bučo 303 KDH 

Ing. Juraj Krajči 303 nezávislý kandidát 

Peter Čička 296 nezávislý kandidát 

Miroslav Tarhaj 216 KDH 

Ján Galo 196 HZDS 

Beata Čičková 188 SNS 

Nezvolení poslanci:     

Anna Bučová 169 SNS  

Daniel Baláž 143 SNS  

Ján Bučo 128 SMER  

Pavol Staríček 127 SMER 

Pavol Čička 126 SNS  
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Eva Paišová 123 SMER  

Margareta Bezdedová 120 SMER 

Andrea Ondrušková 118 KDH 

František Hrabovský 112 SMER 

Vladimír Galo 112 SMER 

Juraj Čička 111 SMER 

 
10. decembra sa konala ustanovujúca schôdza nového vedenia obce. 
Za rok 2010 sa uskutočnilo 12. schôdzí obecného zastupiteľstva 
 

3. ŠTATISTIKA 
 

K 1.1.2010 mala naša obec 861 obyvateľov. 
V roku 2010 sa narodilo: 7 detí z toho 3 dievčatá a 4 chlapci: Dávid Bezdeda, Marcel 
Majtán, Júlia Majtánová, Peter Šípovský, Denisa Danížková, Teraza Záhalková, Adrián 
Dodek 
Zomrelo 14 obyvateľov z toho 8 žien a 6 mužov: Agneša Čičková, Jozefína Krajčiová, 
Miroslav Bučo, Karolína Galová, Ondrej Galo, Pavel Krajči, Viktor Bučo, Mária Galová, 
Jozefa Bednárová, Ignác Krajči, Ján Tarhaj. 
Do obce sa prihlásilo na trvalý pobyt 12 obyvateľov z toho 6 dospelých a 6 detí 
Z obce sa odhlásilo 8 obyvateľov z toho 4 dospelý a 4 deti 
Sobáše v roku 2010: 4 
K 31.12.2010 má naša obec 859 obyvateľov. 
Dospelých obyvateľov nad 18 rokov je 666 z toho 323 žien a 343 mužov 
Detí do 15 rokov je 158 z toho 66 dievčat a 92 chlapcov 
Mládež od 15 do 18 rokov je 58 z toho 29 dievčat a 29 chlapcov 
 

4. FINANČNÁ SITUÁCIA V OBCI 
 

Rozpočet na rok 2010 bol schválený OZ dňa 11.12.2009 uzn. č. 261/2009. Počas roka bol 
upravovaný 3 krát. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, čiže príjmy a výdavky boli 
rozpočtované v rovnakej sume vo výške  158 199 €, po úpravách vo výške 165 898 €. 
Plnenie príjmov k 31.12. bolo 159 925 €, t.j. na  96 % a plnenie výdavkov  bolo  156 595 €, 
t.j. na 94 %, a to nasledovne: 
 
Príjmy Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnos
ť 

100 - Daňové príjmy 
111 - Výnos dane pre územnú samosprávu 104 036 96 476 87 495,42 
121 - Miestne dane (daň z nehnuteľností) 3 969 3 969 4 061,27 
133 - Miestne poplatky  16 046 16 046 15 162,22 
134 – Ostatné dane (daň za dobývací priestor) 500 500 531,10 
200 - Nedaňové príjmy 
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212 - Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, b 15 286 15 286 15 555,35 
221 - Správne poplatky 489 489 502,04 
222 – Pokuty a penále za porušovanie pred. 50 50 30,00 
223 - Administratívne poplatky a iné platby 6 517 6 517 6 239,19 
243 - Úroky z vkladov 33 33 12,86 
292 - Ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad) 332 332 2 426,25 
300 - Granty a transfery 
312 - Transfery v rámci verejnej správy – ŠR       2 643 5 582 9 641,02 
341 – Transfery – ESF 85% 0 482 80,24 
312 – Transfery – ESF spolufin. so ŠR 15% 0 85 14,16 
Bežné príjmy spolu:  149 901 145 847 141 751,12 
 príjem z predaja pozemkov 0 0 1,00 
 dotácia zo ŠR 0 5 000 5 000,00 
Kapitálové príjmy spolu: 0 5 000 5 001,00 
PRÍJMY OBCE CELKOM: 149 901 150 847 146 752,1

2 
 
 

   

Výdavky Schválen
ý 

rozpočet 

Upraven
ý 

rozpočet 

Skutočnos
ť 

01 Všeob. verejné služby z toho 77 309 79 359 77 944 
02 Obrana z toho 54 54 0 
03 Verejný poriadok a bezpečnosť z toho 1 625 645 746 
04 Ekonomická oblasť z toho 6 080 5 491 6 629 
05 Ochrana ŽP z toho 16 741 20 900 16 791 
06 Bývanie a občianska vybavenosť z toho 12 938 18 159 15 812 
08 Rekreácia, kultúra a náb. z toho 10 181 16 809 16 506 
09 Vzdelávanie z toho 332 332 155 
10 Sociálne zabezpečenie z toho 3 622 3 622 2 512 
Bežné výdavky spolu: 128 882 145 371 137 095 
01 Všeob. verejné služby z toho 835 8 935 8 869 
06 Bývanie a občianska vybavenosť z toho 17 390 500 0 
08 Rekreácia, kultúra a náb. z toho 1 660 1 660 1 309 
Kapitálové výdavky spolu:  19 885 11 095 10 178 
VÝDAVKY  OBCE  CELKOM: 148 767 156 466 147 273 
 
Za rok 2010 je v obci výsledok hospodárenia- schodok : 521,38 € 
Zostatky na bankových účtoch obce:  19 414,31  € 
z toho: 
Pokladňa:   488,75 € 
Základný bežný účet: 122,37  € 
Fondový účet – nájom:  9 140,44 € 
Rezervný fond: 447,52 € 
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ČSOB:  7 979,12 € 
Sociálny fond:   23,94 € 
Viacúčelové ihrisko:  1 212,17 € 
z toho cudzie prostriedky (fondy):  -16 084,34  € 
Zostatok prebytku celkového rozpočtu:  3 329,97 € 

 
Nesplatené pohľadávky:  845,78 € 
Nesplatené záväzky: 1 795,86  € 
Nesplatený úver na bytovku: 187 239,82 € 
 
Obec prijala nasledovné dotácie, granty a transfery zo ŠR – prenesený výkon štátnej 
správy: 

Poskytovateľ Suma v € Účel 

Krajský stavebný úrad 781,00 Stavebný poriadok 

Obvodný úrad -sekcia verejnej správy 286,44 Hlásenie trv. pobytu a reg. 

Krajský úrad životného prostredia 81,84 Starostlivosť o ŽP 

Krajský úrad pre CDaPK 
44,35 

ŠSÚ – miestne 
komunikácie 

Obvodný úrad –odbor všeobecnej VS 1 990,39 Voľby 

Ministerstvo pôdohospodárstva 5 000,00 Rekonštrukcia KD 

MF 6 457,00 Výpadok podielových daní 
 

 
5. ŠPORT 
 
A/ Telovýchovná jednota 
8.januára sa konala prvá schôdza výboru v roku 2010, spolu sa výbor stretol 4x 
6.februára sa konala výročná členská schôdza 
21.2. – 28.3. – tréningy mužov na multifunkčnom ihrisku - spolu – 7x 
21.2. – 28.3. – tréningy žiakov na multifunkčnom ihrisku -  spolu – 4x 
14. februára sa zúčastnili halového turnaja mužov v Predmieri za účasti 8 družstiev, naši 
obsadili celkové 7. miesto 
7. marca zorganizovali 0. Ročník turnaja o pohár TJ JABLONOVÉ za účasti 6 družstiev, 
ktoré boli rozdelené do 2. skupín 
Výsledky v skupine A: 1. Plevník, 2. Jablonové A, 3. Súľov-Hradná 
Výsledky v skupine B: 1. Jablonové B, 2. Predmier, 3. Hrabové 
Konečné poradie: 

1. Plevník 
2. Jablonové B 
3. Predmier 
4. Jablonové A 
5. Súľov-Hradná 
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6. Hrabové 
Najlepším strelcom turnaja sa stal so 7 gólmi Boris Galo z tímu Jablonové B 
3.4. začala jarná časť sezóny 2009/2010: 
MUŽI: 
Jarná časť sezóny 2009/2010priniesla nasledovnú bilanciu:   12   7  2  3   32:253  23 
bodov 
Spolu s jeseňou: 24  13  4  7   62:49   43 bodov a zotrvanie na 4. mieste z 9. účastníkov 3.B 
triedy so 6 bodovou stratou na postupujúce AK Lúky. 
O 62 gólov počas sezóny sa postarali: 
Čička Peter 15x, Galo Boris, Bučo Tomáš a Krajči Martin – 9x, Hanzel Štefan – 6x, Danížek 
Jozef – 4x, Galo Peter a Hanulík Jozef – 3x, Čička Lukáš – 2x a Čička Tomáš a Kochan 
Lukáš - 1x 
ŽIACI: 
Jarná časť sezóny 2009/2010 priniesla nasledovnú bilanciu:   9   5  3  1   26:10   18 bodov 
Spolu s jeseňou: 18   10  6  2   57:24   36 bodov a konečné 2. miesto z 10. účastníkov 3. B 
triedy a to len o skóre za postupujúcim tímom AK Lúky. Dobre rozbehnutú sezónu, tak 
nakoniec žiaci dotiahli na druhé miesto, aj keď sa dlho držali na prvej priečke a len vinou 
zbabraného záveru súťaže nakoniec o prvé miesto prišli. 
O 57 gólov počas celej sezóny sa postarali:  
Čička Martin – 19x, Galo Adam – 9x, Randa Marek – 8x, Sedlák Samuel a Hôrecký Filip – 
7x, Baláž Daniel – 5x, Staríček Patrik a Rosa Denis – 1x 
19. júna spolu s obecným úradom pripravili pre žiakov, ktorí nás reprezentovali v uplynulej 
sezóne ukončenie sezóny v reštaurácia u Valka, kde po spoločnej večeri dostali všetci 
zúčastnení žiaci spomienkové predmety za 2.miesto 
17. júla sa zúčastnili žiaci turnaja v Plevníku, kde obsadili pekné 3. miesto 
18. júla sa muži zúčastnili turnaja v Hrabovom za účasti domácich, Kolárovic, Jablonového 
a Predmiera B, naši skončili na 4. mieste. 
25. júla sa muži zúčastnili turnaja v Súľove za účasti domácich, Kolárovic, Jablonového 
a Rašova, naši skončili na 3. mieste. 
28. júla  vo veku 60 rokov zomrel člen zakladajúceho výboru TJ Jablonové Pavol Krajči 
8. augusta zorganizovali na ihrisku Pod Stráňou tradičné športové popoludnie s guľášom 
a zápasom medzi súčasnými futbalistami a veteránmi, ktorý sa skončil v riadnom hracom 
čase nerozhodne 7:7 a na základe žrebu vyhrali veteráni. Za pozornosť stojí, že po dvoch 
tretinách zápasu viedli súčasní futbalisti 7:1 ale v poslednej tretine dokázali 15 veteráni 
spolu s hlavným rozhodcom Milanom Kristlbauerom proti 9 súčasným hráčom vyrovnať. 
Súťaž v kopaní jedenástok vyhral z 35. prihlásených Ján Tarhaj v 6. kole a tak obhájil 
prvenstvo z predchádzajúceho ročníka.  
28. augusta Vincent Bučo, Anton Dodek a Peter Čička ml., natiahli káble s osvetlením 
a zásuvkami do kabín na ihrisku Pod Stráňou. 
22. augusta začala jesenná časť novej sezóny 2010/2011, muži ju začali pod vedením Jána  
Galu, žiaci pokračovali pod vedením Jána Sedláka a dosiahli sme počas nej nasledovné 
výsledky: 
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MUŽI: 
Sumár jesennej časti sezóny: 9   5  1  3   31:16   16 bodov a priebežné 5. Miesto z 10 
účastníkov 3.B triedy, 7 bodová strata na prvé Kolárovice. 
O 31 gólov sa postarali: 
Galo Boris – 14x, Čička Peter – 4x, Hanzel Štefan, Danížek Jozef a Čička Tomáš – 3x, Čička 
Lukáš, Krajči Martin, Hanulík Jozef – 1x, 1 gól bol vlastný 
ŽIACI: 
Sumár jesennej časti sezóny 10    7  0  3   28:7   21 bodov a priebežné 4. Miesto z 11 
účastníkov 3. B triedy a 9 bodová strata na prvý Horný Hričov, ktorý je bez straty bodu. 
O 28 gólov sa postarali: 
Čička Martin a Hôrecký Filip – 8x, Weber Ivan – 4x, Baláž Daniel, Baláž Branislav, Jandzík 
Patrik, Sedlák Samuel – 2x 
27. septembra vo veku 76 rokov zomrel ďalší z členov zakladajúceho výboru TJ Jablonové 
Ignác Krajči 
1.októbra teda štyri dni na to vo veku 57 rokov zomrel dlhoročný fanúšik Ján Tarhaj, 
ktorého rukopis najmä v posledných rokoch poznať na mnohých dielach vybudovaných 
na ihrisku Pod Stráňou 
23.10. a 20.11. spolu s DHZ usporiadali disko-zábavy, zárobok z týchto disko-zábav bude 
použitý na stavbu prístrešku pre kuchyňu na ihrisku a na výrobu veľkokapacitných stolov 
a lavíc. 
25.decembra zorganizovali Štefánsku disko-zábavu, na ktorej sa predalo 404 vstupeniek 
a 560 tombolových lístkov. Na jednej strane je 404 vstupeniek potešiteľné, pretože toľko 
ľudí ešte zrejme zábavu v Jablonovskom kulturáku nenavštívilo, na druhej strane 
z hľadiska bezpečnosti stoji na viac ako zváženie obmedzenie kapacity na niečo nad 300 
vstupeniek, pretože kto na tejto zábave bol zrejme potvrdí, že to tam bolo miestami 
o život a hlava na hlave. 
30. decembra spolu s obecným úradom Jablonové po pozitívnych ohlasoch so skúšobným 
nultým ročníkom zorganizovali už oficiálny I. ročník zimného obecného futbalového 
turnaja o pohár starostu obce Jablonové. 
Na turnaj sa prihlásilo spolu 8 družstiev, ktoré mali od 7 do 10 členov a žrebom boli 
rozdelené do 2 skupín. 
Konečné poradie turnaja: 

1. Blau Granas 
2. Biely Balet 
3. FK Drvič 
4. Old Boys 
5. Veteráni KO 
6. FC Citrus 
7. Naši 
8. FC Penzia 

Vo víťaznom mužstve na turnaji nastupovali: Ľuboš Galo, Tomáš Čička, Ivan Čička, Filip 
Čička, Lukáš Čička ml., Miroslav Pistovčák ml., Lukáš Bulo a Peter Čička. 
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B/ Dobrovoľný hasičský zbor 
2. januára sa konala výročná členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 60 členov. DZH má 102 
členov, z toho 17 žien. 
29. januára sa konala prvá výborová schôdza, ktorých bolo v priebehu roka šesť. 
19. marca pri odbere krvi v Rašove darovali krv za našu organizáciu spolu 11 darcov. 
19. apríla sa uskutočnil  prvý tréning dievčat a chlapcov na okresné kolo  hry Plameň pod 
vedením Františka Baláža a Juraja Košteka ml. Chlapci a dievčatá absolvovali spolu 13 
tréningov.  
V sobotu 1. mája si svätou omšou a malou pobožnosťou pri kaplnke uctili sviatok sv. 
Floriána. Svätú omšu celebroval hasičský duchovný kaplán Mikoláš Pavel. Vydarený 
podvečer podporili solídnou účasťou konečne aj členovia nášho zboru, ale hlavne mladí zo 
súťažných družstiev. 
12. mája absolvovali exkurziu v hasičkej zbrojnici žiaci druhého ročníka ZŠ. Na všetečné 
otázky im odpovedal Marian Čička. 
25. mája dorastenci a dorastenky absolvovali prvý tréning s vodou  na ihrisku pod Stráňou. 
4. júna sa v Pšurnoviciach uskutočnilo okresné kolo hry Plameň. Naši chlapci na ťažkom 
a premočenom teréne obsadili časom 158 sek. 4. miesto  z 13-tich štartujúcich. Dievčatá 
dosiahli čas 218,7 sek. a obsadili 6. miesto zo 7 štartujúcich. 
6. júna naši muži s časom 121 sek. obsadili 7. miesto z 15-tich štartujúcich. Dorastenky 
a dorastenci zvládli svoje súťažné pokusy bez väčšieho zaváhania a dosiahli svoje prvé veľké 
víťazstvo. Víťazný čas dorasteniek mal hodnotu 119,99 sek. Radosť z času dorastencov 
102,42 sek. bola o to väčšia, že to bol najlepší dosiahnutý čas na okresnom kole vo 
všetkých kategóriách. Zo svojich pozícii ustúpil ročník narodenia 1969, keď nedokázal po 
prvý krát od roku 1984 postaviť okolo seba družstvo na okresnú súťaž. 
12. júna začal 4. ročník SSHL. 
20. júna pokračovala SSHL v Rudinke. Muži dosiahli čas 17,13 sek. a obsadili 9. miesto z 24 
družstiev, ženy časom 22,64 sek. skončili 4. z 11-tich družstiev.  
Tretie kolo SSHL sa konalo 27. júna v Staškove. Muži časom 21,93 sek. skončili na 22. 
mieste z 25-tich družstiev. Ženy dosiahli čas 24,68 sek. a skončili 4. z 10-tich.  
3. júla v Trnovom na ďalšom kole SSHL sa konečne dočkali víťazstva.  Ženy dosiahli čas 
19,64 sek., ktorým odsunuli zostávajúcich 8 súperiek za seba. Muži mali NP, keďže po 
ukončení útoku nebol našrobovaný kôš.  
4. júla sa muži zúčastnili pohárovej súťaže v Pruskom, kde organizátori pripravili pre 
súťažiacich nástrekové terče. Naši dosiahli čas 30,46 sek. a obsadili 5. miesto z 21 
štartujúcich. 
V sobotu 10. júla sa zúčastnili pohárovej súťaže v Lednických Rovniach a 5. kola SSHL 
v Hliníku nad Váhom. V Lednických Rovniach muži po zaváhaní na 1. B spoji dosiahli čas 
20,51 sek. a skončili v poli porazených. Ženy odmietli nastúpiť.  
V Hliníku dosiahli muži čas 17,54 sek. a skončili 11. z 32 štartujúcich. Ženy po zaváhaní 
prúdarky s časom 26,58 skončili 6. z 12. štartujúcich.  
V nedeľu 11. júla na pohárovej súťaži v Mostišti ženy zaváhali na saní a dosiahli čas 26,64 
sek. U mužov zaváhal prúdar a čas 27,62 je taktiež hodne slabý. Len pre zaujímavosť čas 
druhého prúdara bol 14,31 sek. 
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25. júla na ligovom kole v Korni dosiahli muži časom 16,26 sek. na siedme miesto z 32. 
družstiev a ženy časom 22,39 sek.  ôsme miesto z 13. družstiev.  
Sobota 31. júla bola hektická. Jedna časť členov zboru dokončovala finálnu časť prípravy 
a druhá menšia 10-členná sa na poslednej ceste rozlúčila s naším dlhoročným členom 
Pavlom Krajčim, ktorý nás opustil vo veku 60 rokov. 
Všetko však zvládli ku spokojnosti a tak 5. ročník O putovnú skalu DHZ Jablonové pre 
kategórie muži a ženy, ktorý bol zároveň 7. kolom SSHL mohol začať. Putovnú skalu si za 
čas 14,54 sek. odviezli hasiči z Podvysokej. Druhá skončila Rudinka a tretia Kamenná 
Poruba. Naši muži obsadili časom 16,29 sek. 11. miesto z 25-tich štartujúcich. Ženský 
putovný pohár získali časom 18,72 sek. hasičky z Malej Bytče, druhá skončila Korňa a tretí 
Horný Kelčov. Naše ženy obsadili časom 25,06 sek. 11. miesto zo 14-tich družstiev. 
Celkovo sa jej zúčastnilo 39 družstiev. 
6. augusta na poslednej ceste odprevadili ďalšieho dlhoročného člena Viktora Buču, ktorý 
zomrel vo veku 75. rokov. V rovnošate bolo oblečených 8 členov nášho zboru.  
7. a 8. augusta pokračovala SSHL 8. a 9. kolom na Liptove. V Liptovskej Teplej muži 
dosiahli čas 17,07 sek. a obsadili 12. miesto z 27 štartujúcich. Ženy časom 20,11 sek. 
skončili na nečakanom druhom mieste z 9. družstiev. Na druhý deň v Likavke muži pri 
zaváhaní prúdara dosiahli čas 27,89 sek. a skončili na 20. mieste z 26-tich štartujúcich. Pri 
ženskom útoku mala takisto problémy prúdarka, ženy svoj útok nedokončili.  
21. augusta počas súťažného dňa v Predmieri pripravili organizátori súťaž žiackych 
družstiev, 11. ligové kolo SSHL a nakoniec nočnú súťaž. Naše družstvá obsadili prvé dve 
súťaže. Chlapci pri požiarnom útoku dosiahli čas 23,81 sek. a dievčatá 31,31 sek. 
Na ligovom kole muži dosiahli čas 15,90 sek. a obsadili 7. miesto z 24 štartujúcich. Muži II 
dosiahli čas 16,29 sek. a obsadili 9. miesto, hlavne druhý prúd s časom 14,73 sek. jasne 
ukázal, že ešte nepatria do starého železa. 
Ženy časom 20,87 sek. obsadili 4. miesto z 9 družstiev. Čas 18,17 sek. dosiahnutý druhým 
prúdom, kde bol aj veľký prestrek je veľavravný.  
28. augusta na nočnej súťaži v Hlbokom sa naše družstvá predviedli s novoosvetlenou PS 
16. Muži dosiahli čas 17,04 sek. a obsadili 6. miesto. Ženy časom 21,92 sek. obsadili č. 
miesto.  
Na záverečnom kole SSHL v Turčianskych Kľačanoch muži časom 15,89 sek. obsadili 6. 
miesto zo 17 štartujúcich, ženy časom 23,3 sek. skončili na 8. mieste z 10. štartujúcich. 
V celkovom hodnotení SSHL muži získali 127 bodov, čím sa zaradili na 10. miesto z 15-
tich. Ženy 81 bodov, čo im stačilo na 6. miesto zo 7 zúčastnených. 
V minulej sezóne nás na súťažiach reprezentovali: Gabriela Kecíková, Denisa Balážová, 
Gabriela Bednárová, Janka Kurincová, Veronika Čičková, Michaela Galová, Zuzana 
Krajčiová, Miroslava Bučová, Andrea Bučová, Janka Butková, Patrik Gaňa, Rastislav Randa 
ml., Lukáš Čička, Miroslav Pistovčák, Luboš Galo, Tomáš Bučo, František Čička, Milan 
Ptáček, Jozef Kecík, Filip Čička?, Ondrej Staríček, Peter Krajči najml., Peter Čička ml., 
Jozef Hanulík, Martin Krajči, Martin Čička, Marian Čička, Juraj Krajči najml. 
V kategórii žiaci nás reprezentovali: Natália Krajčiová, Marcela Balážová, Veronika 
Slivková, Natália Bučová, Šarlota Balážová, Silvia Bednárová, Frederika Galová, Klaudia 
Hrabovská, Katarína Staríčková, Vanda Čičková, Matej Rosa, Jakub Rosa, Peter Rantúch, 
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Martin Čička, Patrik Staríček, Adam Koštek, Peter Matúš, Tomáš Koštek, Marek Baláž, Filip 
Hôrecký a Denis Rosa.  
26. septembra okrskové taktické cvičenie zorganizovali hasiči z Predmiera, okrskový veliteľ 
Juraj Smolka predviedol niekoľko variant ako využiť ejektor.  
4. októbra na poslednej ceste odprevadili ďalšieho dlhoročného člena Jána Tarhaja, ktorý 
zomrel vo veku 56 rokov. V uniforme bolo oblečených 8 členov nášho zboru. 
24. októbra oslavoval 100 rokov od založenia DHZ Maršová-Rašov. Osláv sa zúčastnili 
Peter Čička st., Ondrej Staríček, Peter Krajči najml. a za OÚ starosta obce Ladislav Čička. 
Z osláv sa vrátili mrzutí, lebo miestni hasiči pre svoju sochu sv. Floriána v podstate 
skopírovali našu kaplnku a to sa nám nezdá ako najšťastnejšie riešenie. 
26. novembra v našom kultúrnom dome zorganizovali odber krvi. Odberu sa zúčastnili 
darcovia z Jablonového, Predmiera, Súľova, Hradnej a Rašova. Celkovo 41 darcov, z toho 
22 z Jablonového. 
  
C/ Stolnotenisový oddiel 
V roku 2010 pôsobil stolnotenisový oddiel Jablonové v 7. lige Žilina. 
V sezóne 2009/2010 skončili na 10. mieste z 12 s počtom bodov 29.  
Medzi sviatkami zorganizoval tradičný vianočný turnaj s 32 účastníkmi. Po strhujúcom 
finále na 1. mieste skončil Peter Hrabovský st. a na 2. mieste Ľubomír Galo ml.  
 
6. INÉ SPOLKY 
Urbár: 
V roku 2010 sa vysadilo 5340 ks buka, 600 ks javora, 4000 ks smreka, 200 ks borovice.  
Známi vlastníci majú 512,59 hlasov, to je 87,17 %. Neznámi vlastníci majú 76,06 hlasov, t.j. 
12,83 %. SPF má 11,39 hlasov. Jeden hlas predstavuje 1 180,45 m². Za rok 2010 sa vyplácali 
členské podiely  v sume 0,03 €/m² známym žijúcim vlastníkom, ktoré spolu činili 17 029 
€. 
Celková výmera urbárskych pozemkov je 694 107 m².  
 
Správna rada zasadala v roku 2010 9 krát, dozorná rada 1 krát. 
Príjem od Cestných stavieb Žilina za ťažbu kameňa za rok 2010 bol 27 002 €. 
Zisk z predaja dreva bol 1 501,80 €: predaj palivového dreva  mäkkého 43,82 m² za 139,1 
€, tvrdého 28,17 m² za 143,50 € a predaj úžitkového dreva  46,60 m² za 1 219,20 €. 
Ťažba  úžitkového dreva  - smrek  na Bačovej hore  v poraste Lazúr sa previedla po zistení 
napadnutia porastu kôrovcom na príkaz odborného lesného hospodára p. Milana Bušfyho. 
Ťažba buka sa prevádzala z dôvodu odkrytia pozemku pre ťažbu kameňa Cestnými 
stavbami Žilina. 
 
Cirkev: 
23. mája prebehlo v kostole v Jablonovom 1. sväté prijímanie za účasti 15 detí. 
24. decembra na polnočnej sv. omši v Súľove zaspievala speváčka Zuzana Smatanová 
koledu v anglickom jazyku. 
25. decembra v kostole v Jablonovom odohrali deti jasličkovú pobožnosť pod vedením 
Andrei Ondruškovej a Andreja Tašku, účinkovalo 29 detí. 
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7. KULTÚRNE DIANIA V OBCI 

 
23. januára sa uskutočnil ples živnostníkov, zúčastnených bolo 65 ľudí, výťažok z plesu 
bol použitý pre potreby škôlky. 
 
13. februára zorganizovala Telovýchovná jednota fašiangový sprievod po obci i večernú 
tanečnú zábavu, na ktorú už tradične naši občania majú vstup zdarma. V sprievode bolo 21 
masiek a tento rok sa prvý krát objavuje maska koňa. Na hudobnú nôtu hrala skupina 
Promyl. 
 
9. mája obecný úrad organizoval deň matiek. Plná sála, bohatý kultúrny program a veselá 
nálada dodali tomuto nedeľnému popoludniu príjemnú atmosféru. Už tradične mamičky 
boli obdarované ružou. Na občerstvenie sa servírovalo veterník, kávu a víno. Po skončení 
oficiálnej časti si niektoré mamičky i zatancovali. 
 
29. a 30. mája sa konal v obci netradičný deň detí v duchu kresťanskej tradície, tzv. „Farský 
víkend“. Akciu organizoval obecný úrad v úzkej spolupráci so sestričkami zo spoločenstva 
školských sestier DE NOTRE DAME. 
29. mája sa začala v kostole v Jablonovom prezentácia rehole, po nej nasledovala svätá 
omša, potom sa všetci presunuli do areálu materskej školy, kde sestry s deťmi mali tvorivé 
dielne. Po obedňajšej prestávke sa konali olympijské hry, deti dostávali sladkosti a medaily, 
i počasie bolo vynikajúce. Zúčastnilo sa asi 70 detí. Podvečer mali stretnutie s mládežou 
od 15 rokov. V nedeľu o 9.00 hodine sa v kostole odohral dramatizovaný svätý ruženec 
a po ňom bola svätá omša. 
 
26. júna na našom starom cintoríne točila slovenská filmová tvorba  pod vedením Mareka 
Ťapáka časť folklórneho filmu „Tanec medzi črepinami“.  
 
28. augusta obecný úrad poriadal kinder diskotéku, kde pomáhali i ženy z DHZ.  
 
2. a 3. októbra obecný úrad s spolupráci s občanmi usporiadali v poradí 6. ročník výstavy 
úrody z polí a záhrad. Naši občania priniesli svoje produkty, ktoré naaranžovali p. Marta 
Balážová  a jej dcéra Jarka Chúpková. Atmosféru tohto ročnej výstavy umocnil aj akt 
posvätenia úrody od pána farára Mgr. Vdp. Františka Cvacha. 
 
11. októbra sa predstavili v kultúrnom dome „artisti“. Vstupné pre deti bolo 3 € a pre 
dospelých 5 €, vzhľadom na drahé vstupné nemali veľkú účasť. 
 
17. októbra obecný úrad organizoval pre dôchodcov nad 65 rokov už tradičné posedenie 
s dôchodcami. O program sa postaral folklórny súbor „Ťažká Muzika“ z Terchovej. Každý 
dôchodca dostal ako darček peňaženku. Podával sa čaj s rumom, kurací rezeň a dezert. 
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23. októbra obecný úrad zorganizoval spomienkový zájazd do Veľkých Loviec pri 
príležitosti 1. výročia úmrtia nášho rodáka Karola Krajčiho, kňaza a cirkevného hodnostára 
na čele so starostom obce a riaditeľom biskupského úradu Mons. Michalom Balážom. 
 
5. decembra  obecný úrad zorganizoval po prvý krát Mikulášske popoludnie pre deti od 2 
do 12 rokov. V sále kultúrneho domu sa premietla rozprávka Doba ľadová 3, potom prišiel 
očakávaný Mikuláš s čertom a anjelom, ktorí rozdávali sladké balíčky a nakoniec pred 
kultúrnym domom Mikuláš so svojou zázračnou palicou rozsvietil obecný vianočný 
strom. Deti nechápali ako to ten Mikuláš dokázal. Na to, že akcia sa konala po prvý krát 
účasť detí bola vysoká. 
 
8. POČASIE 
 
Nový rok nás privítal daždivým počasím a teplotou 2°C. Do  20. Januára sa teplota v noci 
a vo dne pohybovala od -5°C do 2°C so zamračením a prehánkami. V poslednom 
januárovom týždni už prituhlo a nočné teploty klesali až k -16°C a denné maximálne -5°C.  
3. februára  napadlo 12 cm snehu a snehová pokrývka bola 35 cm. Prvú polovicu februára 
charakterizuje premenlivé počasie s veľkým rozsahom teplôt od -10°C do 5°C. V druhej 
polovici už teploty poľavujú a 25. februára je 11°C, čo využívajú urbárnici na čistenie plôch 
od kríkov na Bačovej a v Dolinkách. 
Marec začal mrazivými teplotami v noci od -11°C do -8°C, ale cez deň bolo od -5°C do 
0°C. S blížiacou sa jarou v druhej polovici marca sneh zišiel úplne a denné teploty sa 
šplhajú od 13 °C do 18°C.  
Na Veľký piatok 2. apríla ráno padal mokrý sneh s dažďom, ktorý sa udržal len na 
stromoch v Háji, biela sobota a veľkonočná nedeľa boli slnečné 18°C, ale na veľkonočný 
pondelok šibačkám neprialo, pretože celý deň pršalo.  Od Veľkej noci do 16. apríla 
prevládalo typické aprílové počasie so slnkom striedané dažďovými prehánkami. Koniec 
apríla bol priaznivý. Teplé a slnečné počasie s teplotami 17°C až 22°C pomohlo 
poľnohospodárom zasadiť semená do zeme. 
Poveternostné podmienky sa zmenili až 1. mája. Bolo stále teplo ale začalo daždivé počasie 
s búrkami. Neskôr teploty klesali až do 6°C. Zaznamenali sa aj výdatné dažde. Vo štvrtok 
13. mája začalo pršať o 19.00 hod. a prestalo až na druhý deň o 16.00 hod. 21. mája sa po 
20 dlhých upršaných dňoch ukázalo slnko a ohrialo vzduch na 17°C. Koniec mesiaca je už 
slnečný s teplotami okolo 22°C s občasnými prehánkami.  
Jún pokračoval v premenlivom počasí, ale veľmi teplými nocami od 17 do 22°C a cez deň 
sa teplota pohybovala do 32°C. Od 19. do 26. júna opäť udreli prehánky a ochladilo sa na 
20°C.  
Júl bolo krásne slnečno a teplo do 30°C. Pokazilo sa to až posledný týždeň búrkami 
a dažďom s teplotami cez deň 20°C a cez noc do 14°C. 
August prevažne slnečno, sem tam prehánka s dennou teplotou od 23 do 28°C. 
27. augusta začalo pršať, vzduch sa ochladil cez deň do 15°C a cez noc na 9°C. 
Až 12. septembra bolo konečne celý deň pekne s dennou teplotou 22°C. 
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Od 20. septembra začalo babie leto s teplotou cez deň od 18 do 20°C. Od 26. do 30. 
septembra pršalo, ale potom až do 15. októbra pokračovalo s dennou teplotou do 15°C 
a nočnou do 8°C. Počas slnečných dní z rána bývala riadna hmla. 
28. októbra krásne slnečno do 7°C ale v noci už -4°C. 
November sa začal s teplotami cez deň okolo 14°C, dokonca 4. novembra ukazoval 
teplomer o 18.00 hod. 16°C. Striedalo sa pekné počasie s občasným dažďom. Výrazne sa 
ochladilo 20. novembra kedy cez deň aj noc boli 4°C.  
28. novembra cez noc -6°C a cez deň 0°C, začalo snežiť. 
5. decembra v noci teplomer nameral -18°C. Najprv to vyzeralo, že cez Vianoce bude sneh 
ale 24. decembra už bol takmer stopený. V decembri nočné teploty sa držali pod nulou. 
Po Vianociach začalo opäť snežiť s dennou teplotou do -8°C a nočnou -14°C. 
 
9. PESTOVANIE 

 
Už 30. marca zaorala na záhumní zemiaky Sidónia Bučová. Väčšina Jablonovcov zaorala 
v období od 22. do 27. apríla. Tento rok pestovaniu neprial. Mohlo zato upršané počasie, 
hlavne počas mája. Poslední zaorali  Lukáčikovci.  
7. júna „na Podhatí“ žatvu začal Anton Bučo, v skalí 16. júla. Po daždivom počasí žatva 
pokračovala  až 2. augusta,  na malých  kombajnoch kosí Stano Bučo a Stano Butko st. 
z Predmiera. 
V noci zo 4. na 5. august napáchala diviačia zver veľké škody v Hrabovskom potoku. 
Úplne zničila úrodu jačmeňa Antonovi Balážovi a čiastočne zničili úrodu žita a zemiakov 
na okolitých pozemkoch. Vlhké počasie prialo hlavne hubám začiatkom augusta ale aj 
počas neho.  Bolo ich veľa, ale asi  polovica bola červivá.  
21. augusta skončila žatva, ukončilo ju družstvo pokosením jačmeňa „na veľkej zemi“.  
Už 23. augusta sa začínajú vyorávať, ale hlavne po dlhšom čase kopať motykou zemiaky. 
Hlina je mokrá a drží sa ako lepidlo. Vyoráva sa aj cez sviatok 15. septembra, čo v našej 
obci doteraz nebolo. Vyorávanie zemiakov skončilo 25. septembra.   
Začiatkom októbra sa začali triasť jablká. Je ich málo a sú tvrdé a hnilé, takže nie sú 
vhodné ku konzumácii, ale len na pálenie. Slivky, hrušky, orechy a čerešňe  v našej obci 
vôbec tento rok neboli. 
 
10. STAVBY 

 
Počas roka začali stavať Michal Krajči (medzi plotmi), Jozef Krajči (na Zámoští), Branislav 
Kovalík (na Lánoch). 
 
11. ZAUJÍMAVOSTI 

 
26. marca sa v našej krčme dali do prevádzky krbové kachle. 
25. júla sa uskutočnila omša za zosnulých zamestnancov obecného úradu, zúčastnili sa 
i starostovia  z Petrovíc, Hvozdnice, Predmiera, Hlbokého, Štiavnika a Súľova. Bola to 
pekná spomienka. 
 


