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prosinec 2020

Vážení a milí spoluobčané,
již je to rok, co jsme vás informovali o výhledu do roku 2020 a plánových projektech. Veškeré dění však
bylo i v naší obci ovlivněno pandemií koronaviru, která bohužel zasahuje do našich životů dodnes.
Tímto bych vás všechny rád podpořil, dodržujme bezpečnostní opatření, chraňme sebe i své blízké, ať
tuto nelehkou dobu přečkáme.
Jako každý rok bych vám nyní rád předestřel plány do roku následujícího, ale samozřejmě ani to není
z důvodu pandemie zcela možné. I přese všechno vás v následujících řádcích budu informovat, co se
nám podařilo a co nás ještě čeká.
V roce 2021 nás čeká významná událost – uplynutí 660 let od první písemné zmínky o naší obcí a 120
let od založení sboru dobrovolných hasičů. Podoba a forma oslav bude plánována s ohledem na vývoj
pandemie v naší zemi. O všem budete včas informováni, i s případnými žádostmi o pomoc při realizaci
oslav. Již nyní můžu sdělit, že oslavy by probíhaly na hřišti s nově vybudovaným zázemím.
Na základě výběrového řízení zahájila firma Zdenka Pelánka z Rudy na jaře 2020 stavební práce na
projektu sociální a technické zázemí sportoviště na fotbalovém hřišti. Staré kabiny byly odstraněny,
zachována byla pouze dřevěná pergola, na kterou nová moderní část navazuje. V současné době je
hotova vnitřní část objektu, a pokud počasí dovolí, proběhne dobetonování tribuny a úpravy původní
pergoly. Vnitřní prostory budou vybaveny poté. Vše by mělo být hotové do konce dubna 2021. Zázemí
bude možné pronajímat od měsíce května. Celkové náklady stavby byly vyčísleny na 4 mil. Kč.
Na spodní straně fotbalového hřiště se můžeme těšit na workoutové hřiště, na které jsme nakonec
získali dotaci ve výši 367 827 Kč. Celkové náklady jsou vyčísleny na 525 467 Kč. Tuto realizaci provede
firma Yggdrassilmont, s. r. o. z Prahy již na jaře.
Dále bych vás seznámil s vývojem plánované vysokorychlostní trati. Dne 21. 9. 2020 proběhla na
našem úřadě schůzka se zástupci Správy železničních a dopravních cest (SŽDC). Zde nám bylo
podrobně vysvětleno, jak probíhá studie proveditelnosti VRT, kudy trať v našem katastru povede, co
to pro nás znamená jak z pohledu vlastníků půdy, lesních a stavebních pozemků, polních a účelových
komunikací, hlukové zátěže apod. Důležité informace, včetně mapy s vyznačenou tratí, jsou zveřejněny
na nových webových stránkách naší obce (www.jablonov.cz). V případě zájmu o další informace se
můžete dotázat přímo na našem obecním úřadu, kde vás rádi s dostupnými materiály seznámíme.
Studie proveditelnosti by měla být hotová ke konci roku 2021 a na jejím základě by měl Kraj Vysočina
aktualizovat uzemní plán, který by měl byt hotov do konce roku 2023. Po tomto roce dojde
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k odblokovaní stavební uzávěry a sníží se ochranné pásmo na 200 metrů.
Správa železničních a dopravních cest (ŠŽDC) nám přislíbila, že nemá problém s udělováním výjimek
na dřívější stavění v jejich ochranném pásmu. Ale bude záležet, jaké vyjádření k tomu dá kraj
a příslušný stavební odbor.
Všechny naše připomínky a požadavky na ŠŽDC jsme dali do usnesení, včetně našeho požadavku na
vybudování protihlukové stěny lemující dálnici D1.
V minulém zpravodaji jsem se zmínil o snaze vracet do našeho blízkého okolí zeleň, pečovat o krajinu
a utvářet příjemné prostředí pro naše občany. V tomto duchu proběhla na začátku listopadu výsadba
stromořadí na cestě do Březejce. Ta byla realizována na základě projektu „Sledujeme/ snižujeme
CO2“ (www.snizujemeco2.cz). Náš záměr si vybrala společnost Leo Expres, která provozuje vlakovou
dopravu, a přispěla částkou 50 118 Kč. Samotnou výsadbu realizovala firma Paměť krajiny, které byly
nápomocni i dobrovolníci, jimž za jejich pomoc a aktivitu děkuji.
Firma Paměť krajiny, s. r. o. nám realizovala také výsadbu Aleje Jakuba Demla vedoucí na spojovací
cestě do Tasova. V roce 2019 nám byla na tento projekt schválena dotace ve výši 850 tis. Kč. V ceně
projektu je zahrnuta i tříletá péče o vysázené stromy. Určitě vám chci tyto cesty doporučit
k procházkám.
I v příštím roce bude probíhat na zbývajících lesních pozemcích v majetku obce Jabloňov těžba
napadených stromů a bude vám opět nabídnuta možnost odkupu dřevní hmoty za zvýhodněné ceny.
Hospodaření v obecních lesích je díky dotaci z Kraje Vysočina na obnovu a údržbu lesa ziskové.
Mohli jste si všimnout, že začátkem září proběhla modernizace budovy Obecního úřadu (zateplení
obvodových zdí a střechy, nová fasáda). Tuto akci realizovala firma Pavla Klímy za cenu 819 tis. Kč bez
DPH. Kovářské a zámečnické práce provedl p. Libor Pospíšil a p. Lukáš Konečný. V průběhu měsíce
ledna bude provedena malba celého obecního úřadu a výměna osvětlení. Izolace a zateplení základů
se bude řešit na základě projektové dokumentace. Ta bude směřovat ke zvětšení budovy o dvě dřevěné
přístavby určené pro Sbor dobrovolných hasičů, popř. Obecního úřadu. Stavební povolení jsme již
získali. Po vyčíslení ceny za toto dílo se zastupitelstvo rozhodne, zda bude projekt realizován postupně
či bude možné získat finanční prostředky z nějaké dotace.
I přesto, že byl v naší obci navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad, opakovaně zde můžeme vidět
nepořádek a špatně tříděný odpad. Tímto vás všechny chci požádat o důkladnější třídění odpadu a
udržování pořádku na kontejnerových stání.
Neuspokojivá situace nás vedla k požádání o dotaci (OPŽP, schválena ve výši 834 tis. Kč) na úpravu
kontejnerového stání v nové zástavbě u Restaurace U Šidlů a zřízení sběrného dvora v naší obci. Zde
budou umístěny velkoobjemové kontejnery nejen na bio odpad, ale také na objemný odpad, stavební
suť, elektro. Sběrné místo bude zřízeno u seníku. Bio odpad bude možné vkládat průběžně, ale ostatní
odpady budou přijímány s obsluhou ve vyhrazený čas (předběžně plánujeme frekvenci dvě hodiny
týdně).
Na začátku prosince byla schválena novelizace zákona o odpadech, která do budoucna počítá
s výrazným navýšením poplatku obcí za ukládání odpadu na skládku. Naše zastupitelstvo rozhodlo, že
v roce 2021 bude poplatek (za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadu) ve stejné výši, tj. 500 Kč za osobu. Do budoucna je však nutné
počítat s jeho navýšením. Jen pro představu, v současné době stojí naši obec uložení odpadu na
skládku cca 300 tis. Kč za rok. Za vytříděný odpad však naše obec naopak dostává od firmy Ecocom
peníze částečně zpět. V roce 2020 tato částka činila cca 70 tis. Kč. I proto chci na vás apelovat, důkladně
třiďte odpad, snižujte množství nevytříděných věcí ve svých popelnicích a v případě potřeby se
neobávejte požádat o radu.
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Jsme rádi, že se v tomto roce podařilo vyřešit s firmou Vyznač, s. r. o. dopravní situaci u Restaurace
U Šidlů, a to i přes vysoké finanční nároky (cca 660 tis. Kč bez DPH). Zároveň nám tato firma umístila
bezpečnostní retardér na silnici do Dolních Heřmanic. Věřím, že tato opatření zvýší naši bezpečnost.
V průběhu jara firma Colas spravila cestu do lokality Pyšely, aby se tam majitelé lesů mohli lépe
dostávat. Náklady činily cca 480 tis. Kč.
Každý rok žádáme Kraj Vysočina o dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 127 tis. Kč. Letos byly
tyto prostředky použity na nové osvětlení v naší obci, které výrazně sníží spotřebu energie a zvýší
kvalitu osvětlení a bezpečnost. Výměnu realizovala firma E.ON energie s.r.o. za cenu 498 tis. Kč. Záruka
na osvětlení je na deset let a na dílo pět let.
Začátkem února 2020 jsme obdrželi povolení k vypouštění odpadních vod na dalších pět let. Nyní
budeme mít dostatečně dlouhou dobu na zpracování projektové dokumentace na novou kanalizaci
naší obce a čističku odpadních vod. Po vypracování této dokumentace bychom přes SVK Žďársko podali
žádost o dotaci.
V květnu proběhla schůzka se zástupci SVK Žďársko a VAS, a. s. týkající se dalšího postupu. Na této
schůzce nám bylo sděleno, že z důvodu velkých investičních nákladů by bylo dobré budovat kanalizaci
a čističku vod s obcí Ruda, která by odváděla splašky k nám. Tito zástupci se následně sešli také
s představiteli obce Ruda, kde je informovali taktéž. Nakonec však byla tato varianta z důvodu
plánované vysokorychlostní tratě zamítnuta a SVK Žďársko a VAS, a. s. rozhodlo, že obě obce budou
řešit situaci samostatně. Další schůzka je naplánovaná na začátek roku 2021, na které se bude řešit
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.
Závěrečné řádky bych rád věnoval poděkování kolegům ze zastupitelstva za jejich aktivní přístup
a poctivě odvedenou práci, všem dobrovolníkům za jejich pomoc a realizaci obecních akcí (fotografické
a filmové záznamy, vedení obecní kroniky a místní knihovny, práci s mladými hasiči, údržbu a úklid
zelených ploch, prohrnování sněhu a posypávání pozemních komunikací, šití roušek atd.).
Budu rád, pokud se na nás v případě potřeby, návrhů, nápadů či připomínek obrátíte i v novém roce,
např. v rámci našich úředních hodin (čtvrtek 17.00 – 19.00 hodin).
Z důvodu pandemie jsme bohužel měli v roce 2020 méně příležitostí se setkávat a společně sdílet
příjemné chvíle. Přeji si, abychom všichni tuto nelehkou situaci ve zdraví zvládli a mohli se těšit, že
nový rok nám přinese naději a možnost žít životy podobné době před koronavirem. I přes obavy
a převažující negativa nám tato nová situace může nabídnout se více zastavit a zamyslet. Využijme
toho.
Přeji si, abychom se i o letošních vánočních svátcích mohli setkávat s našimi blízkými a společně prožili
příjemné chvíle plné pohody a příjemné atmosféry. A nezapomeňme: „Ten, co nemá Vánoce v srdci, je
nikdy nenajde ani pod stromkem.“
Upřímně a z celého srdce vám přeji do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.

Ing. Josef Dvořák, starosta

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH
Svoz odpadu bude nezměněn a probíhat bude každé pondělí.
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ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2021
Poplatek za komunální odpad můžete od 4. ledna uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo
prostřednictvím vašeho internetového bankovnictví na účet obecního úřadu č. 39126751/0100, jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Známku si můžete vyzvednout po zaplacení
v kanceláři obecního úřadu v průběhu měsíce ledna. Tak, jako tomu bylo v předešlých letech, stará
známka platí do konce ledna. Od února musíte mít nalepenou známku novou, jinak Vám Technické
služby odpad neodvezou. Poplatek za odpad pro rok 2020 zůstává 500 Kč na osobu trvale přihlášenou
v naší obci, přestože reálné náklady obce činí 735 Kč.
POPLATEK ZA PSA
Výše uvedeným způsobem můžete zaplatit i poplatek za psa. Dle platné vyhlášky činí poplatek 100 Kč
za jednoho.
Z EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2020
Narozeno: 4
Přistěhováno: 1
Zemřelo: 1
Odstěhováno: 9
Počet obyvatel k 30. 11. 2020: 333

Ohlédnutí za uskutečněnými událostmi
Letošní rok bohužel kultuře a společenským akcím nakloněn nebyl.
KARNEVAL
Jednou z mála pořádaných veřejných akcí, které letos proběhly, byl dětský karneval. Dne 16. 2. 2020
se v místní Restauraci U Šidlů setkali mnohé pohádkové postavy a hrdinové z naší obce i blízkého okolí.
Bohatý program si připravili SDH Jabloňov. Při splnění úkolů v soutěžích získaly děti sladké odměny.
Na konci programu proběhlo losování a každé maskované dítko si tak odneslo pěknou drobnou cenu.
Děkujeme našim mladým hasičkám a hasičům a pokud nám to situace dovolí, těšíme se příště
na viděnou.
Ing. Ludmila Nováčková

Foto: Zdeněk Chmelař
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PŘÍCHOD MIKULÁŠE S ANDĚLEM A ČERTY
Dne 5. 12. 2020 prošel naší obcí Mikuláš se svou družinou (anděl a osm čertů), aby potěšil děti
nadílkou. Celé družině bylo jistě líto, že přišla o krásné básničky a písně od našich dětí, a tak se už těší
za rok. A jelikož opět čerti nikoho neodnesli, máme tu samé hodné děti.
Ing. Ludmila Nováčková

Foto: Zdeněk Chmelař

Chystané akce
PROSINEC
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Využijte možnost mít doma betlémské světlo. Přijďte si pro něj na Štědrý den od 12.00 do 13.00
hod. do kapličky.
ZLATÉ PRASÁTKO
Pokud dodržíte půst, můžete opět vidět zlaté prasátko. Slíbilo nám, že od večera 24. 12. 2020
do 26. 12. 2020 bude k vidění při procházce naší vesnicí. Kde bude, to vám neprozradíme, ale možná
se ukáže i těm, kteří se o půst alespoň pokusí. Místo výskytu sdělte prosím e-mailem na
obec.jablonov@seznam.cz. Výherce bude vylosován na lednovém zasedání zastupitelstva a obdrží
odměnu.
LEDEN – PROSINEC 2021
O chystaných akcích Vás budeme informovat průběžně během roku. Bohužel tato doba zatím nepřeje
pořádání veřejných akcí.
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