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1. POLITICKO – HOSPODÁRSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU 
 

Na Slovensku začala platiť nová mena „Euro“. Ceny v obchodoch sa ešte 
tento rok udávajú aj v slovenských korunách. 
7. januára Rusko zastavilo dodávku plynu cez Ukrajinu, čo zasiahlo aj 
Slovensko, ktoré prešlo na stupeň odberu č. 8, to znamenalo zmiernenie 
odberu pre veľké firmy. V práci sa pracuje vo veľmi studených nevykúrených 
halách. Teplota sa v nich pohybuje od 6 do 10 ºC. Koniec plynovej krízy bol 
20. január. 
V tomto roku sa konali tieto voľby: 
Voľby prezidenta - 1.kolo 21.3. 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu opr. voličov: 670     
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:  336 t.j. 50,15 % 
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 
1.Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.: 251     
2.Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 49     
3.Mikloško František RNDr. : 14     
4.Melník Milan prof., RNDr., DrSc. : 10     
5.Martináková Zuzana : 8     
6.Bollová Dagmara PaedDr. : 2     
7.Sidor Milan PhDr.,CSc. : 2     
2.kolo 4.4. 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu opr. voličov:  668                                                       
Počet platných hlasov odovzdaných všetkých kandidátov: 407 t.j. 60,9%                                                               
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. : 347    
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 60     
Voľby do európskeho parlamentu 6.6. 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu opr. voličov: 668 
Počet platných hlasov: 135 
Zastúpenie kandidátov v stranách: Smer 45, KDH 33, SNS 28, SDKÚ 10, HZDS 
10, SDĽ 4, SaS 1, KSS 1  
Voľby do VÚC – 14.11. 
Počet oprávnených voličov zapísaných  do zoznamu opr. voličov: 669                                                             
Počet platných hlasovacích lístkov  odovzdaných pre voľby do zast.:  136 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu: 138 
Predseda: 
Juraj Blanár, Ing. .................................96 
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Pavel Pavlásek, doc. Ing., PhD ............36 
Zastupiteľstvo: 
Peter Weber, Ing. .................52 
Dušan Pinčík .........................41 
Štefan Pucko, Ing. ................34 
Peter Bologa, Ing.................. 29 
Miroslav Minárčik ................25 
Milan Zátek ..........................23 
Jozef Mčieta, Ing. .................12 
Do zastupiteľstva bolo 22 kandidátov a za predsedu 4. 
 

2. POLITICKO – HOSPODÁRSKA SITUÁCIA V OBCI 
Referendum o odvolaní starostu: 
Dňa 6.3. na zasadnutí OZ poslanci šokovali s návrhom na vyhlásenie referenda 
o odvolaní starostu. Za boli 5 poslanci, proti 1, zdržal sa 1. 
Dôvody boli nasledovné:  

- krivé obvinenie poslancov OZ z odmietnutia hlasovať o zvýšení 
základného platu starostu o 50% na zasadnutí 23.3.2007 

- porušenie uznesenia OZ zo schôdze z 26.1.2007 – na rokovanie na 
Biskupský úrad do Nitry neboli pozvaní všetci, ktorí boli odsúhlasení 
uznesením 

- na schôdzi OZ zo dňa 27.7.2007 boli poslanci z dôvodu nedostatku 
financií proti kúpe služobného motorového vozidla, navrhli kúpu 
zaradiť do plánu rozpočtu na rok 2008, no starosta aj napriek tomu 
svojvoľne služobné vozidlo kúpil 

- na schôdzi OZ zo dňa 14.12.2008 starosta obce na otázku poslanca: 
„Existuje preberací protokol na viacúčelové ihrisko?“ odpovedal: „Nič 
také neexistuje“. Následne sa preberací protokol z 5.12.2008 našiel 
v dokumentácii k viacúčelovému ihrisku. Týmto vyjadrením starosta 
obce predviedol prítomným poslancom OZ a občanom klamanie 
v priamom prenose. 

Správanie starostu voči poslancom OZ a občanom, nezodpovedné 
hospodárenie s finančnými prostriedkami a viacnásobné zavádzanie 
a klamanie poslancov OZ došlo do stavu, kedy „kalich trpezlivosti 
pretiekol“ a ďalšie spoločné pôsobenie starostu a poslancov je 
nemysliteľné. 
Buď pôjde starosta alebo odstúpia poslanci. 
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Starosta podal protest na prokuratúru. Celý druhý polrok poslanci chodili 
na výsluch na políciu. Avšak starosta protestom neuspel. 
Referendum bolo vyhlásené na 30.5. v čase od 7.00 do 22.00. 
Otázka referenda bola: Ste za odvolanie starostu obce Jablonové? 
Odpovede: áno, nie 
Za zabezpečenie referenda po vecnej a formálnej stránke bol určený za 
zodpovedného Ing. Jozef Hanulík. 
13 . mája počas kampane každá domácnosť dostala leták, v ktorom 
poslanci vysvetľujú dôvody odvolania.  
16. mája poslanci chodili po domácnostiach a občanov presviedčali aby sa 
zúčastnili referenda. 
19. mája prišla do obce televízia TA3 a Markíza, pýtali sa občanov, čo si 
myslia o referende. 
22. mája poslanci zvolali občanov do kultúrneho domu, kde formou 
premietacej prezentácie informovali o faktoch a dôvodoch odvolania.  
V ten deň niektoré domácnosti dostali list, v ktorom „občania proti 
referendu“ odhovárali občanov od referenda. Musím konštatovať, že ten 
list bol úbohý a štylisticky zle napísaný.  
V deň referenda starosta poslal 2 pozorovateľov, avšak predseda volebnej 
komisie nesúhlasil. Mali možnosť si dať „svojho človeka“ do miestnej 
komisie, avšak starosta neveril tomu, že referendum sa uskutoční. 
Výsledky referenda: 
- počet zapísaných oprávnených voličov ................669 

- počet zúčastnených voličov .................................371 to zn. 55,5 % účasť 

- počet odovzdaných hlasovacích lístkov ................371 

- počet platných hlasovacích lístkov ........................357 

- počet platných hlasov „ÁNO“ k otázke .................335 

- počet platných hlasov „NIE“ k otázke .....................22 

- počet neplatných hlasovacích lístkov ......................14 

Nakoľko sa referenda zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, 

bolo platné  a Jaroslav Paiš bol odvolaný z funkcie starostu. 

Týmto občania dali najavo , že dôverujú poslancom OZ.  

Samozrejme, že nie všetci. Dedina sa rozdelila na dva tábory. Niektoré 

rodinné i priateľské  vzťahy sa nabúrali. 
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Obecný úrad požiadal o nové voľby starostu. Ako kandidát sa prihlásil iba 

Ladislav Čička. Nový starosta to nebude mať ľahké, nakoľko je dedina 

rozhádaná. 

 

23. 1. Mandátový výbor na výzvu starostu odobral poslanecký mandát 

poslancovi Petrovi Tarhajovi , namiesto neho dňa 6.3 zložila sľub Eva 

Adamcová. Avšak dlho sa neohriala, dobrovoľne odstúpila a namiesto nej 

dňa 7.8. zložil sľub Ján Galo. 

Za celý rok bolo  17 zasadnutí, z toho 9 riadnych,6 mimoriadnych a 2 
verejné. 
 
13. marca bolo spoločné zasadnutie obecného zastupiteľstva Jablonové 
a Súľov. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie prenájmu budovy 
základnej a materskej školy v Jablonovom. Aby mohol riaditeľ školy žiadať 
na opravu budovy cez eurofondy je potrebné ju dať do prenájmu obci Súľov.  
Plánuje sa oprava strechy. 
 

3. ŠTATISTIKA 
Narodených: 10 
Florián Adamec, Filip Čička, Soňa Dodeková, Viktória Galová, Viliam Begáň, 
Robin Holačka, Štefan Šebeňa, Nela Krajčiová, Nina Čičková, Jozef Komanec 
Zomrelých: 11 
Prihlásených na trvalý pobyt: 19 
Odhlásených: 18 
Sobáše: 7 
K 31.12. je v našej obci 861 občanov, takisto bolo aj v roku 2008. 
 

4. FINANČNÁ SITUÁCIA V OBCI 
Zmena rozpočtu bola schválená 6 krát. 
Príjmy 

Položka Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

100 - Daňové príjmy 
111 - výnos dane pre územnú samosprávu 112 859 104 036 107 502 
121 - miestne dane (daň z nehnuteľností) 3 884 3 884 3 972 
133 - miestne poplatky (daň za kom. odpad) 16 497 16 497 15 028 
134 – Ostatné dane (daň za dob.priestor) 498 498 531 
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200 - Nedaňové príjmy 
212 - príjmy z prenájmu pozemkov, budov, by 14 572 14 572 14 447 
221 - správne poplatky 697 697 478 
222 – Pokuty a penále za porušenie predpisov 0 0 58 
223 - administratívne poplatky a iné platby 6 506 6 506 6 178 
243 - úroky z vkladov 33 33 20 
292 - ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad) 664 664 319 

300 - Granty a transfery 
312 - Transfery v rámci verejnej správy – ŠR       1 494 3 894 14 352 
z toho:    
*na hlásenie pobytu + register obyvateľstvo 266 266 289 
*na stavebný úrad 730 730 762 
*na životné prostredie, cestnú dopravu 100 100 148 
*na aktivačnú činnosť z ESF,ŠR 398 398 848 
*dotácie MK SR 0 0 1 300 
*dotácia MF SR 0 0 8 906 
*voľby 0 2 400 2 099 
Bežné príjmy spolu:  157 704 151 281 162 885 

Kapitálové príjmy spolu: 0 0 0 

PRÍJMY OBCE  CELKOM : 157 704 151 281 162 885 

 
Výdavky 

   

 
Položka Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

600 - Bežné  výdavky 
*všeob. verejné služby 75 946 83 166 72 574 
*požiarna ochrana 2 091 2 659 2 431 
*Správa a údržba ciest 498 1 096 1 065 
*nakladanie s odpadmi a vodami 17 792 16 464 14 792 
*rozvoj obci 1 826 1 476 934 
*verejné osvetlenie 5 809 7 912 7 693 
*bývanie a občianska vybavenosť  1 062 1 062 1 100 
*rekreácia a kultúra 10 921 12 312 10 947 
*sociálne zabezpečenie 3 619 3 955 3 939 

Bežné výdavky spolu: 119 564 130 102 115 475 

700 - Kapitálové výdavky 
*Viacúčelové ihrisko 27 850 11 552 50 817 
*nákup kopírky 830 830 830 
*nákup poplašného zariadenia  830 830 990 
*projektová dokumentácia  0 1 660 1 660 
*predĺženie VO-Predný Lán 1 992 0 0 
*Rozšírenie programov káblovej televízie 0 1 328 1 447 
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Kapitálové výdavky spolu:  31 502 16 200 55 744 

VÝDAVKY  OBCE  CELKOM: 152 725 146 302 171 219 

 
Stav k 31.12. v € 
V pokladni 283,34   
Bežný účet 18 890,22  
Účet nájom                         7 022,38       
ČSOB 2 057,83 
Rezervný fond 407,58 
Sociálny fond 21,70 
Ihrisko 646,84 
Prebytok hospodárenia:    21 078,84 € 

 
Nedokončené investície obce k 31.12.2009  
Športový areál pod Stráňou 5 215,01 
Rekonštrukcia MK,VO,VP 2 567,55 
 7 782,56 
 
Dotácie 
Nákup literatúry do knižnice – MK 350 € 
Inventarizácia obec. knižnice – MK 950 € 
Výpadok podielových daní – MF 8 906 € 
Aktivačná činnosť – UPSVaR  753 € 
 

5. ŠPORT 
A/ Telovýchovná jednota 
24. januára sa konala výročná členská schôdza, kde výbor TJ do funkcie 
trénera mužov zvolil Pavla Čičku st. a asistenta Antona Dodeka, za trénera 
žiakov bol zvolený Ján Sedlák. 
1.apríla zomrel dlhoročný aktívny hráč, tréner, funkcionár a prvý kapitán TJ – 
Vojtech Čička. 
Futbalové turnaje sa odohrali 19. júla v Súľove a 26. júla v Hrabovom – naši 
muži obsadili 2. miesto.  
Od 3. augusta bol zaradený rozhodca Ing. Juraj Krajči na nominačnú listinu 
rozhodcov 3. ligy. K tomuto úspechu sa dopracoval počas sedemročného 
pôsobenia vo funkcií rozhodcu, keď prešiel postupne od žiakov, dorastu 
a mužov v nižších súťažiach až do tretej ligy, a tak robí dobré meno našej 
telovýchovnej jednote. 
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16. augusta odohrali naši žiaci priateľský zápas v Súľove, v ktorom zvíťazili 
8:2. 
23. septembra zomrel zakladajúci člen TJ Jablonové a prvý a dlhoročný 
predseda Vladimír Koštek. 
25. septembra sa uskutočnilo tradičné športové popoludnie s guľášom 
a zápasom medi súčasnými futbalistami a veteránmi, kde zvíťazili veteráni 3:2. 
Súťaž v kopaní jedenástok vyhral Ján Tarhaj ml. Pohár víťazovi venovali 
živnostníci z Jablonového a súčasne boli družstvu mužov odovzdané aj dresy, 
ktoré venovali takisto živnostníci. 
Muži: Jarná časť sezóny 2008/2009 priniesla nasledovnú bilanciu:  10 
zápasov z toho 7 výhier, 1 remíza a 2 prehry, skoré  33:13  a 22 bodov.  
Sumár jesennej časti sezóny: 12 zápasov z toho 6 výhier, 2 remízy a4 prehry, 
skoré 30:24 a 20 bodov 
Spolu s jeseňou:  40 bodov a postup zo 4. miesta po jeseni na konečné 2. 
miesto zo 6. účastníkov 3.C triedy so 6 bodovou stratou na postupujúce 
Veľké Rovné. Do hry počas celej sezóny zasiahlo 22 hráčov. 
Žiaci: Jarná časť sezóny 2008/2009 priniesla nasledovnú bilanciu: 11 zápasov 
z toho 7 výhier, 0 remíz a 4 prehry, skoré 29:13 a 21 bodov.  
Sumár jesennej časti sezóny: 9 zápasov z toho 5 výhier, 3 remízy a 1 prehra, 
skoré 31:14 a 18 bodov 
Spolu s jeseňou: 47 bodov a pokles z 2. miesta po jeseni na konečné 4. miesto 
z 12. účastníkov 3. B triedy, 8 bodová strata na prvú Divinku, ktorú ako jediný 
naši žiaci dokázali počas  celej sezóny poraziť a to ešte na jeseň. Do hry počas 
celej sezóny zasiahlo 17 hráčov. V 12 zápasoch z 22 celkových si žiaci dokázali 
udržať čisté konto a 10 gólov z 21 inkasovaných dostali v dvojzápase 
s Rašovom. 
Od 29.októbra  až do konca roka, žiaci aj muži trénovali na viacúčelovom 
ihrisku v Jablonovom – žiaci spolu 7x a muži 10x. 
Od 30. októbra do 21. novembra spolu s DHZ prichystali, dali pozerať 

a uložili za požiarnu zbrojnicu rezivo na stoly a lavičky, ktoré budú slúžiť na 
športové a obecné podujatia. Brigád sa zúčastnili: Jozef Hanulík, Peter Galo 
st., Marián Hanulík, Juraj Krajči st., Rastislav Randa ml., Michal Butko, 
František Butko, Ján Galo, Patrik Gaňa, Peter Čička st. a Michal Bučo. 
Tento rok na výstavbe tribúny odpracovali viac ako 560 bezplatných 
brigádnických hodín a 62 platených hodín.  
Výbor TJ sa počas roka stretol spolu 6krát. 
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30. decembra sa uskutočnil nultý ročník futbalového turnaja poslancov OZ, 
na ktorom sa zúčastnilo 6 družstiev. Podmienkou bolo, že hrať budú iba 
občania z Jablonového. Turnaj sa konal na viacúčelovom ihrisku. Vyhralo 
družstvo s názvom FK Drvič. 

 
B/ Dobrovoľný hasičský zbor 
3. januára sa konala výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo okrem 
žiakov, dorasteniek a dorastencov iba 52 členov, čo bola najslabšia účasť za 
posledné roky. Členský príspevok činí vo výške 5 eur.  
5. januára Peter Krajči ml. predĺžil rýne na kaplnke sv. Floriána. 
10. januára absolvovali prvý tréning v telocvični dorastenci. Družstvá 
v telocvični do 21.marca absolvovali 7 tréningov. 
11. januára a 15. februára sa Peter Čička st. spolu s Jurajom Smolkom zúčastnil 
na výročnej členskej schôdzi v Súľove, vo Veľkom Rovnom a v Mikšovej ako 
delegát. 
31. januára sa uskutočnila prvá výborová schôdza, ktorých bolo v priebehu 
roka 6. 
13. marca pri odbere krvi v Predmieri darovalo krv za našu organizáciu 15 
obyvateľov Jablonového, celkovo odovzdalo krv 72 darcov. 
12. apríla usporiadali veľkonočnú disko – zábavu. 
2.mája sa v podvečerných hodinách uskutočnila svätá omša za zosnulých 
i žijúcich hasičov z následnou malou pobožnosťou pri kaplnke sv. Floriána. 
Omšu celebroval riaditeľ biskupského úradu Mons. ThDr. Michal Baláž, PhD. 
Oproti minulému roku bola vyššia účasť členov DHZ. 
7. mája sa v Žiline uskutočnilo tradičné odovzdávanie najvyššieho 
vyznamenania, kde z našej obce bol ocenený ako „zaslúžilý člen DPO SR“ 
Juraj Koštek st. 
4. júla sa začal tretí ročník SSHL prvým kolom v Rosine. Muži dosiahli čas 
27,71 sek. a obsadili 14. miesto z 30-tich štartujúcich, ženy dosiahli čas 24,80 
sek. a obsadili 7. miesto z 10-tich družstiev. 
20.júna pokračovala SSHL v Rakši, muži s časom 18,37 sek. 9. miesto z 21, 
ženy s časom 21,37 sek. 5. miesto z 10. 
28. júna na 3. kole SSHL v Turčianskych Kľačanoch muži s časom 18,52 sek. 
8. miesto z 21, ženy s časom 30,44 - 5. miesto z 9. 
5. júla sa konala pohárová súťaž v Klokočove. 
11. júla súťaž v Lednických Rovniach ženy s časom 26,36 sek. a skončili ako 
porazené a muži s časom 16,90 sek. ale za nezašrobovaný spoj na saviciach 
boli diskvalifikovaní. 
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Ďalej sa zúčastnili 18. júla na pohárovej súťaži vo Veľkých Karloviciach – 
Tísňav. 
19. júla na piatom kole SSHL v Korni muži dosiahli čas 19,02 sek. 18. miesto 
z 28, ženy s časom 27,01 sek. 5. miesto z 11. 
26. júla na šiestom kole SSHL v Podvysokej- muži nedokončili a ženy 
s časom 20,53 sek. a obsadili 4. miesto z 10. 
1. augusta sa v našej obci uskutočnil 4. ročník súťaže o putovnú skalu DHZ 
Jablonové a zároveň i 7. kolo SSHL.  Na guľáš prispel poľovnícky spolok 
darovaním diviaka a aj salaš z Paštinnej Závady, ktorý daroval ovcu. Súťaže sa 
zúčastnilo 47 družstiev. To svedčí o dobrom mene. Tento rok im konečne 
vyšlo počasie a aj účasť bola vysoká. Večer začala disko-zábava pod holým 
nebom. Atmosféra bola super až na chýbajúce miesta na sedenie, doslova sa 
„kradli“ stoličky.  
8. augusta na ďalšom kole SSHL v Liptovskej Teplej muži časom 20,18 sek. 
obsadili 20. miesto z 25 a ženy časom 20,38 sek. skončili na 4. mieste z 9-
tich družstiev. 
16. augusta v Kamennej Porube konečne naše družstvá zabojovali a dosiahli 
najlepšie časy sezóny. Muži časom 15,78 sek. obsadili 7. miesto z 24, ženy 
prvýkrát dosiahli čas pod 20 sek. a časom 19,83 sek. obsadili 2. miesto z 10. 
Naviac Gabriela Bednárová získala pohár za najrýchlejší zhodený terč v ženskej 
kategórii, dosiahla čas 18,95 sek. 
22. augusta sa konalo 11. kolo SSHL v Predmieri a 5. septembra posledné kolo 
SSHL v Trnovom. V celkovom hodnotení SSHL muži získali 120 bodov čím sa 
zaradili na 13. miesto zo 16-tich a ženy 86 bodov, čo im stačilo na 
predposledné miesto zo 6-tich zúčastnených. 
V sezóne nás reprezentovali: Gabriela Kecíková, Denisa Balážová, Gabriela 
Bednárová, Veronika Čičková, Jana Kurincová, Michaela Galová, Zuzana 
Krajčiová, Michaela Košteková, Andrea Bučová, Nikola Husárová, Patrik 
Gaňa, Rastislav Randa, Lukáš Čička, Ľubomír Galo, Miroslav Pistovčák, 
František Čička, Milan Ptáček, Filip Čička, Peter Krajči najml., Ondrej 
Staríček, Martin Čička, Peter Čička ml. 
4.októbra  sa uskutočnilo okrskové taktické cvičenie „Na prídankoch“ za 
účasti hasičov z Rašova, Predmiera a Hradnej pod dohľadom veliteľa 
hasičského a záchranného zboru v Bytči Ing. Tomáša Hudeca. 
20. novembra sa darovania krvi v Hradnej zúčastnilo 11 darcov 
z Jablonového, celkovo darovalo krv 62 darcov. 
Vidieť, že DHZ v obci funguje a reprezentuje našu obec. 
21. novembra  zorganizovali spolu s TJ Katarínsku zábavu. 
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25. decembra organizovali Štefanskú disko -zábavu s tombolou. Predalo sa 
276 vstupeniek. 
 

6. INÉ SPOLKY 
Urbár: 
Už v januári sa začalo čistiť „na prídolí“. Pre výsadbu vyčistili zhruba 1 hektár 
pôdy od tŕnia, hlohov, liesok. Všetko sa robilo cez nepriaznivé počasie počas 
dažďu a sneženia. Správna rada rozhodla o výsadbu nasledovných porastov: 
Smrek 6000 ks, borovica 1000 ks, buk 1600 ks, dub 500 ks a smrekovec 
650 ks. 
Odmena za zasadenie jednej sadenice je 0,17 €. Sadilo sa prvé štyri aprílové 
dni. 
Členský podiel za 1 m² je 0,03 €. Stav pokladne k 1.1.09 je 65 711,97 €. Na 
jeseň bol zakúpený krovinorez v hodnote 680 €. Pokračovalo sa v klčovaní 
pre plánovanú výsadbu. Vyrezávajú sa tzv. pasienkové smreky  a bôry, 
a smreky napadnuté kôrovcom. Ku koncu roka urbár eviduje ešte 13% 
neznámych vlastníkov. 
 
Cirkev: 
V našom kostole začal hrať na orgáne mladý chlapec z Predmiera Andrej 
Taška.  Zároveň obnovil detský spevácky zbor v Jablonovom. Nacvičujú 
pobožné piesne v kostole.  
24. mája bolo 1. sväté prijímanie za účasti 11 dietok, z toho iba 4 boli 
Jablonovci. 
13. septembra na omši pod Roháčom sa zúčastnilo 41 Jablonovcov. 
7. októbra na počesť patrónky kostola Ružencovej panny Márie bol prvý krát 
na omši u nás diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Omša bola v pravidelnom 
čase o 18.00 hod. 
Posilnený sviatosťami zomierajúcich odovzdal svoj život stvoriteľovi dňa 26. 
októbra v 61. roku života a v 38. roku kňazstva náš rodák Mons. ThLic. Karol 
Krajčí. Pôsobil na fare vo Veľkých Lovciach, kde je aj pochovaný. Pohrebné 
obrady vykonal 31. októbra Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. 
22. novembra v nedeľu p. farár na omši kritizoval obecný úrad, že neplatí za 
jablonovský kostol vodu a elektrinu, čo však nebola pravda ,lebo 
nepredkladal doklady na zaplatenie. Tieto problémy vznikli  za bývalého 
starostu p. Paiša. Vzťahy medzi farárom a starostom boli chladné až 
ignorujúce.  
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Pri príležitosti  255. výročia narodenia  a 180. výročia úmrtia  nášho rodáka, 
kňaza, kanonika a biskupa Jána Nepomuka Daniša sa dňa 30.12. konala 
slávnostná svätá omša. Celebroval ju rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo 
a žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Po svätej omši boli biskupi a všetci kňazi 
pozvaní na obed v chate u Valkovcov pod skalami v Súľove. 
 

7. KULTÚRNE DIANIA V OBCI 
Divadlo: 
Divadelný súbor pokračoval v predstavení „Zmierenie alebo dobrodružstvo 
pri obžinkoch“. 4. januára hral v Rašove za účasti 55 ľudí. Vstupné činilo 2 € 
dospelí a 1 € deti. 11. januára sa hralo v Hrabovom. Vo výbornom publiku 
bolo 120 ľudí zo všetkých vekových kategórii. Tlieskali a smiali sa celé 
predstavenie. Zaujímavosťou bolo roztváranie opony, ktoré zabezpečovali 
dvaja chlapi z Hrabového ručným rozťahovaním. 18. januára to bola Malá 
Bytča, kde bolo 100 divákov z toho veľa malých detí. 25. januára sa bolo 
v Hornom Vadičove, 1. februára vo Veľkom Rovnom, 8. februára v Predmieri 
za veľmi peknej účasti cez 150 divákov a ukončilo sa doma v Jablonovom 15. 
februára. 
 
21. februára hasiči zabezpečili fašiangový 19 - členný sprievod po obci 
sprevádzaný hudobnou skupinou Promyl. Obsadenie masiek v sprievode: 
mladý – Peter Bučo, mladá – Lukáš Čička, družba – Jozef Danižek, družica – 
Peter Adamec, cigáň – Martin Čička, cigánka – Michal Bučo, dzedovia – Jozef 
Butko, Martin Galo, Juraj Lukáčik, hasič – Peter Galo, vodník – Štefan 
Hanzel, drotár – Tomáš Bučo, strašidlo – Ján Hanulík, čerti – Lukáš Hanulík 
a Ladislav Husár, kominár – Peter Bučo, doktor – Radoslav Tarhaj, sestrička – 
Peter Krajči najml., ježibaba – Michal Butko. 
 
22. marca hrali v našej obci študenti  gymnázia sv. Františka Asiského zo 
Žiliny hru Lakomec, vstupné bolo dobrovoľné, zúčastnilo sa asi 50 ľudí. 
 

10.mája zorganizoval obecný úrad Deň matiek. Bohatý program moderovala 
Eva Čičková, ako je už zvykom každá mamička bola obdarovaná červenou 
ružou. 
 
Pri príležitosti dňa detí  a konca školského roka obecný úrad zorganizoval 
prázdninovú kinder diskotéku so súťažami v kultúrnom dome. Deti mohli 
farebnými kriedami kresliť svoje námety pred obecným úradom až po kým 
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neprišla riadna búrka. Pri rôznych súťažiach pomohli mladé požiarničky. 
Nechýbal ani bufetík s občerstvením. Kinder diskotéku uvádzal Tomáš 
Huljak. 
 
Na konci prázdnin po veľkom záujme bola opäť zorganizovaná kinder 
diskotéka.  
 

Obecný úrad spolu s obecným zastupiteľstvom zorganizovali 18. októbra 
posedenie s dôchodcami nad 65 rokov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  
Každý dostal darček . Na stoloch nechýbali zákusky, chlebíčky i čaj s rumom. 
Kultúrny program moderovala Andrea Ondrušková a do spevu i do tanca 
zahrala skupina Promyl. Na koniec programu dôchodcovia nešetrili chválou. 
 
25. októbra v popoludňajších hodinách bolo slávnostné otvorenie 
viacúčelového ihriska. Po prestrihnutí pásky Ing. Juraj Blanár predseda VÚC 
urobil slávnostný výkop lopty do bránky. Potom odohrali naši futbalisti 
krátky zápas. V telocvični pre pozvaných hostí ako predseda NRSR Branislav 
Bačík, Marián Múdry, Peter Korec a starostovia z okolitých obcí bolo 
nachystané občerstvenie vo forme švédskych stolov. Našim občanom, ktorí 
boli pozrieť slávnostné otvorenie ihriska boli ponúknuté domáce buchty 
a pálenka, pre deti cukríky. 
Niektorí starostovia odchádzali vo veľmi dobrej nálade  až vo večerných 
hodinách. 
 

6. decembra sa o postavenie vianočného stromčeka postaral DHZ. Postavilo 
ho 15 chalanov. Bola to jedľa, ktorú spred svojho domu daroval Jozef 
Hanulík č. d. 156. 
 

8. POČASIE 
Začiatok januára bol iba mierne chladný. Teploty sa pohybovali od -4ºC do -
8ºC.  8. januára však teplota klesla razom cez deň z -4ºC na -16ºC večer. 20. 
januára sa sneh roztopil. Cez deň bolo až +9ºC. 31. januára cez noc napadlo 11 
cm snehu, ktorý sa na druhý deň roztopil. 6. februára bolo večer o 22.00 
hod. +10 ºC. Od 10. do 17. februára bola každý deň snehová prehánka. Sneh sa 
ale neudržal. Kým prvá polovica februára sa niesla v teplotách od +4ºC do 
+8ºC, tá druhá od -4ºC do -6ºC. Marec sa niesol v dažďových prehánkach. 12. 
marca snežilo noc aj deň. Niektoré vločky mali až 5 cm. Takýto bol celý 
mesiac s teplotami od +2ºC do +6ºC. 29. marca začalo na obed pršať a pršalo 
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vkuse až do pondelkového obeda. Prvý aprílový týždeň bol slnečný bez 
prehánok s teplotami do +20 ºC. Po menšej prehánke sa počasie opäť 
vyjasnilo a pekne bolo až do konca mesiaca. Za celý apríl pršalo iba 2 krát. 
Máj pokračoval vo veľmi peknom a telom počasí. Teploty dosahovali až 
+26ºC. 11.mája večer spŕchlo a padali aj krúpy asi 15 minút. Po tomto lejaku sa 
ochladilo na teplotu do 20ºC. 19. mája ráno 1,5 hodiny silno pršalo, no po 
tomto lejaku opäť vyšlo slnko a teploty sa vyšplhali do 27ºC a takto bolo až 
do 28. mája. Potom dážď ochladil vzduch na iba 12 až 14ºC. Prvá polovica 
júna bola prevažne oblačná s teplotou do 20ºC. Od 15. júna sa vyčasilo 
a teplota stúpala až na 27ºC. 25. júna popoludní prišiel prudký lejak 
s krupobitím, ktorý „na Zámoští“ posplavoval hlinu z polí na cestu. Koniec 
mesiaca bol teplý do 30ºC ale každý deň bol s poobednajšiou prehánkou. Júl 
začal s prudkými teplotami 25 až 30ºC, z čoho sa tvorili búrky z tepla. 15. júla 
bola na slnku namerateľná 42ºC teplota. Pekné a teplé počasie trvalo až do 
24. júla. Potom sa na štyri dni ochladilo a sem tam spŕchlo. Koniec júla a celý 
august bol pekný, suchý a teplý do 28ºC. Dobre sa vyorávali zemiaky. 
Ochladilo sa až 29. augusta aj to len nepatrne po daždi. Potom teplota 
vystúpila na 23-27ºC a trvala až do 15. septembra so slnečným počasím. 
Druhá polovica septembra bola premenlivá ale s teplotami 19 až 24ºC. 
Začiatok októbra je tiež premenlivý, no teplota sa pohybuje od 14 do 20ºC. 
Rýchly zvrat nastal 15. októbra ráno bolo len 2ºC a vonku snehový poprašok 
na horách a horských lúkach. Od 15. do 23. októbra bolo cez deň maximálne 
4 až 10ºC. Potom sa na dva dni oteplilo na 14ºC, ale koniec októbra bol 
oblačný a chladný do 8ºC. Prvý mráz bol 31. októbra, kedy ráno bolo iba -
3ºC. Na dušičky fúkal silný vietor . 1. až 15. novembra bolo ráno do +5ºC cez 
deň +8ºC. Prevažne bolo zamračené spolu s prehánkami. V druhej polovici 
bolo počasie podobné, no teploty klesali smerom dolu. Zaujímavosťou bolo, 
že v novembri neklesla teplota pod +2ºC. Do 12. decembra bolo prevažne 
oblačno s teplotami +2 až +5ºC. Potom už začalo mrznúť a prvý sneh 
napadol 16. decembra. Od 18. decembra poriadne pritiahlo a ráno  bolo -10 
až -13ºC. Oteplilo sa až 23. decembra kedy zišiel všetok sneh. Teplota ráno 
stúpla na +5ºC. 25. decembra bolo ráno aj cez deň +11ºC. Rok 2009 sa 
rozlúčil zamračeným počasím s dažďom a teplotou +3 až +5ºC. 

 
9. PESTOVANIE 

1. a 2. apríla sa na poliach začal siať jačmeň. 4. apríla zasadila „pod Zeliškou“ 
Sidónia Bučová zemiaky. Bola prvá v celom chotári. Ostatní pestovatelia sadili 
až od 11. apríla do 18. apríla, kedy sa začala siať i burgyňa. Rast plodín sa 
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spomalil, lebo bolo teplo a sucho. Zem bola vyprahnutá, že sa z nej pri daždi 
parilo. Žatvu v našej obci začal Štefan Ďuriník „v Skalí“. Na kombajne mu 
kosil Stanislav Bučo. 
Výmery jačmeňa a žita sa každým rokom zmenšujú. 12. augusta začali 
vyorávať zemiaky Anton Bučo „v Skalí“ a rodina Chrenková „pod Cintérom“, 
ostatní pestovatelia potom až koncom augusta. V tomto roku bola veľká 
úroda hrušiek a sliviek, jabĺk bolo veľmi málo, preto aj v páleniciach neboli 
také veľké rady a tak každý vypálil pálenku podľa toho kedy chcel. 
 

10. STAVBY 
Na jar začali stavať rodinné domy: Ján Bučo („na Nive“), Martin Čička („na 
Zámoští“) a v lete Pavol Uherek („na Zámoští“) 
Novostavby kolaudovali: Marián Hanulík, Juraj Hanulík a  Štefan Butko 
 

11. ZAUJÍMAVOSTI 
Vítanie nového roka prebehlo pompézne púšťaním svetlíc, ohňostrojov 
a búchaním petárd. Väčšie zoskupenie mladých ľudí bolo v hostinci „Podháj“ 
u Rasťa Butku. Zúčastnilo sa tam asi 30 ľudí z našej obce. Hneď po polnoci 
sa po výbuchu petardy rozozvučal alarm na predajni Jednoty. Do 3 minút 
dorazila policajná hliadka, ktorá však nikoho nenašla. Zaujímavosťou je, že 
partia mladých tínedžerov vytisli auto z dvora od Kováčech chalupy, kde stojí 
stará schátraná krčma pred kultúrny dom, kde pod auto hádzali petardy. 
Vrátili ho späť až  po dohovorení obyvateľov bytovky, ktorí sa vyhrozili 
privolaním polície. Ráno, keď sa rozvidnilo bola na námestí a v zástavke 
spúšť. Zástavku upratala Mária Balážová a námestie aktivační pracovníci. 
V týždni od 26. do 30. januára začali stavať pri lome váhu. 
7. februára namontovali alarm na obecnom úrade. 
22. februára v noci vykradli obchod „na Zárečí“. Zobrali tržbu, alkohol 
a cigarety. 
6. marca začali v krčme prerábať strop, na ktorý dávali sadrokartón a z bočnej 
miestnosti spravili nefajčiarsku časť. Vymenili aj stoly a stoličky. 
28. marca futbalisti čistili okolie ihriska a vyrezané stromy doviezli ku 
zbrojnici. 
9. apríla vyasfaltovali nábehy na váhu v lome. 
13. apríla na veľkonočný pondelok nebolo v obci večer vidieť ani jedného 
chlapa. Všetci boli mierne spoločensky unavení. V ten deň bolo nádherné 
slnečné počasie, tak i dievčatá boli riadne zliate. 
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1. mája sa „na Horevsí“ pri Paľovi Galovi zrazili dve autá. Nikto sa nezranil, 
poškodené boli iba plechy na autách. 
5. mája brúsil  vtedajší starosta Paiš parkety v kultúrnom dome. 
29. júna sa uskutočnili voľby riaditeľa základnej školy v Súľove, keďže bol iba 
jeden kandidát vyhral RNDr. Ján Mekiňa. 
Až 7. septembra žiaci 3. až 9. ročníka nastupujú do školy z dôvodu 
opravovania strechy na ZŠ Súľov. 
Od 27. októbra bolo sprevádzkované  viacúčelové ihrisko. Správcom ihriska sa 
stala Mária Bednárová. Záujem je veľký i z okolitých obcí. 
8. novembra bola zvolaná verejná schôdza kvôli odpadom, poslanci vyzývali 
občanov k separovaniu, k čistote životného prostredia. Zúčastnilo sa 61 
občanov. 
Postupne stiahli 3 veľkokapacitné kontajnery pod Dúbravou, z hlavnej cesty 
a na jame. Je potrebné ich reparovať lebo sú v katastrofálnom stave. Najviac 
chýbajú občanom z okolitých obcí. Plánujú sa dať na jedno miesto, ktoré 
bude ohradené. 
Tento rok obecný úrad spolu s obecným zastupiteľstvom  sa zamerali na 
osvetu separovania odpadu v našej obci. 
Každá domácnosť dostala leták ako osvetu na separovanie odpadu, v ktorom 
bolo všetko riadne vysvetlené. 
30. novembra prebehla dražba rodinného domu č. 143. Bola však neúspešná 
lebo nikto nezložil stanovenú finančnú zábezpeku. 
 
 
 

 

 


