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Vážení a milí spoluobčané.  

Přichází čas letních prázdnin a pro spousty z Vás čas zasloužených dovolených a odpočinku. 

Rádi bychom Vám nyní předali informace za uplynulé pololetí o dění na obecním úřadě, našich 

plánech, uskutečněných projektech a akcích.  

V měsíci únoru byly všem občanům, kteří si zažádali, předány kompostéry. Žádost, kterou za 

naši obec podal Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, byla kladně vyřízena a nyní čekáme na 

zaslání částky zaplacené za kompostéry a štěpkovač. Zmíněný štěpkovač si mohou naši občané 

bezplatně zapůjčit u pana Pavla Práška.  

Krásný je pohled na kompletně osázenou alej v Holominách, kterou spatříte na cestě směrem 

na Dolní Heřmanice. Po tři roky bude probíhat její údržba realizovanou firmou. Projekt byl 

zaplacen z rozpočtu obce ve výši 508 tis. Kč. Vzhledem k získaným dotacím se nyní očekává 

jeho proplacení ze Státního fondu životního prostředí ve výši 85 % z celkové částky. 

Dále byla dokončena projektová dokumentace a biologické posouzení stávajících dřevin na 

„Alej Jakuba Demla“, která bude lemovat cestu směrem k Tasovu. S kladným stanoviskem 

úřadu můžeme nyní podat žádost o dotaci a těšit se tak na další zútulnění krajiny přiléhající 

k naší obci.  

V únoru byla podána žádost na workoutové hřiště na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dosud 

čekáme na jejich vyjádření.  

V měsíci srpnu bude firma Vyznač, s. r. o. upravovat dopravní situaci a značení u Restaurace 

U Šidlů. Pokud by mělo při realizaci dojít ke krátkodobému omezení provozu, budete včas 

informováni.  

V nedávné době se začala realizovat úprava Památníku padlých. Aktuálně se pracuje na 

výměně plotu, kterou provede pan Libor Pospíšil. Poté bude vyčištěn a opraven samotný 

památník kameníkem Kamilem Bulou.  

V květnu zastupitelé obce schválili zadání projektové dokumentace na stavební povolení 

výstavby nového zázemí na fotbalovém hřišti. Stávající kabiny by měly být odstraněny 

a nahrazeny zděnou budovou poskytující zázemí v podobě sálu, kuchyňky a sociálního zařízení. 

Prostor bude určený pro celoroční provoz na pořádání různých akcí naší obce, narozeninových 

oslav našich občanů, zájmových spolků či jiných příležitostí. Díky těmto novým prostorům se 

nebude muset řešit nákladná rekonstrukce obecního úřadu, kde měl být nový sál nastavěn. 

Stávající budova obecního úřadu bude opravena (střecha, fasáda, zateplení). Vnitřní 

uspořádání budovy se bude řešit v budoucnu podle potřeb obce. Tyto projekty je nutné udělat 



před výstavbou kanalizace obce a čističky odpadních vod, která si bude žádat větší finanční 

náročnost.  

Aktuálně probíhají jednání s SVK Žďársko, jakožto správce kanalizace a vodovodu v naší obci, 

k zahájení vypracování projektové dokumentace čistírny odpadních vod. Prozatím jsme 

požádali o bezúplatný převod pozemků 140/42 od státního pozemkového fondu na výstavbu 

budoucí čističky odpadních vod a také od Kraje Vysočina na převod silnice 1782/5 přes celou 

naši vesnici. Obě žádosti byly kladně vyřízeny. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina před 

převodem cest nabízí jejich opravení, rozhodli jsme se této možnosti využít, a to i přes 

plánovou budoucí výstavbu kanalizace.  

Z Programu obnovy venkova (POV), vyhlášený Krajem Vysočina, jsme podali žádost o dotaci 

ve výši 127 tis. Kč na stání pro kontejnery na třídění odpad u křižovatky na Dolní Heřmanice, 

která se v minulém roce nerealizovala. Na další stání, plánované u hasičské nádrže a dále 

v nové zástavbě u Restaurace U Šidlů, je podaná žádost u Operačního programu životního 

prostředí. Zde čekáme na schválení, dle kterého bude projekt realizován na podzim 2019 nebo 

na jaře 2020.  

Provedli jsme zaměření některých cest, které nejsou v majetku obce, ale jsou v intravilánu 

obce a po dohodě s jejich vlastníky bude proveden jejich výkup.  

Za tržní cenu jsme zakoupili lesní pozemky, ve kterých následně proběhne těžba, a s dotační 

podporou budou osázeny novým lesním porostem.  

Byli jsme se také informovat na pražském generálním ředitelství Správy železniční dopravní 

cesty na vysokorychlostní trať. V současné době probíhá zpracování studie proveditelnosti 

vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav. Studie bude dokončena v září 2020 a na jejím 

základě o postupu další přípravy projektu rozhodne centrální komise ministerstva dopravy. 

V tomtéž roce se také upraví ochranné pásmo VRT, a tak by se odblokovala stávající stavební 

uzávěra v Jabloňově. Bližší informace ohledně studie Vám rádi poskytneme na obecním úřadě. 

 

V samém závěru bych rád poděkoval svým kolegům ze zastupitelstva, všem občanům 

spolupodílejících se na dění v obci (brigády, pořádání různých kulturních akcí, údržbě a úklidu 

zelených ploch, fotografických a filmových záznamech, vedení místní kroniky a knihovny) 

a zájmovým spolkům (hasiči, rybáři, myslivci). Vám všem přeji příjemné léto a budu rád, pokud 

se se svými nápady či připomínkami k rozvoji naší obce budete i nadále na naše zastupitelstvo 

obracet.  

 

Ing. Josef Dvořák, starosta obce 

 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LISTOPAD 2018–ČERVEN 2019 

- schválení podání žádosti o dotaci na „Workout hřiště“ prostřednictvím firmy ALNIO BRNO  
- schválení podání žádosti o dotaci na vybudování kontejnerového stání a úpravu sběrných 
míst v naší obci včetně pořízení kontejnerů prostřednictvím firmy BHZ invest s.r.o. z Hradce 
Králové  
- uzavření smlouvy mezi obcí Jabloňov a Mikroregionem Velkomeziříčsko – Bítešsko o výpůjčce 
zahradního štěpkovače a kompostérů  
- schválení finančního příspěvku TJ Březejc, Sboru dobrovolných hasičů Jabloňov, ZŠ Ruda, ZŠ 
a SŠ Březejc a Farnímu úřadu v Rudě, organizaci Linka důvěry Střed  
- schválení nákupu 4 lesních pozemků od občanů Jabloňova  



- schválení prodeje palivového dřeva občanům Jabloňova za 350 Kč za 1 m3 z obecních lesů  
- schválení rekonstrukce Památníku Padlým v Jabloňově a jeho okolí  
- schválení pořízení kontejneru na použitý textil z Nadace Sova, a to formou pronájmu za   
1 000 Kč ročně  
- schválení inovace internetových stránek obce Jabloňov  
- schválení komplexní rekonstrukce elektrického pohonu zvonu v kapličce v Jabloňově ve výši 
28 781 Kč. Realizace této rekonstrukce proběhla na jaře roku 2019  
- schválení smlouvy mezi obcí Jabloňov a OSA (poskytnutí práva reprodukovat hudbu při 
veřejných akcích obce) ve výši 2 790 Kč  
- schválení cenové nabídky od firmy Vyznač s. r. o., na značení a komplexní řešení situace 
značení silnice u Restaurace U Šidlů ve výši 401 873 Kč.  
- schválení Účetní závěrky a Závěrečného účtu za rok 2018  
- schválení likvidace kabin na fotbalovém hřišti a realizaci výstavby budovy pro konání 
obecních akcí na fotbalovém hřišti  
- schválení pořízení nového herního prvku (průlezka) na dětské hřiště  
 
KARNEVAL 
 
Dne 17. 2. 2019 se uskutečnil v místní Restauraci U Šidlů tradiční karneval pro děti. Zúčastnily 
se děti z naší obce i z blízkého okolí. Programem provázely Mgr. Renata Prachařová a Petra 
Sýkorová, jež jako usměvavé klaunky tančily za hudebního doprovodu s princeznami, indiány, 
jednorožci, vílami, spidermany, beruškami, liškami, kočkami, želvami, čaroději, mumiemi, 
piráty, kosmonauty, rytíři, karkulkami, kostlivci a dalšími nejen pohádkovými postavami. 
Program obohatily krásným vystoupením děti ze ZŠ Ruda. Děti splnily úkoly v několika 
soutěžích a získaly malé sladké odměny. Na konci programu proběhlo losování a každé 
maskované dítko si tak odneslo pěknou drobnou cenu. 
Díky patří našim zastupitelkám, paní Markétě Ševčíkové, firmě POEX Velké Meziříčí 
a Obecnímu úřadu Jabloňov. 
Těšíme se na příští rok a děkujeme Vám všem za velkou hravě naladěnou účast. 

Ing. Ludmila Nováčková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 
 
Letošní dílničky proběhly 6. 4. 2019 v odpoledních hodinách v budově obecního úřadu. 
Byly určeny především dětem, které si v doprovodu svých rodičů či prarodičů zhotovovaly 
výrobky z keramické šamotové hlíny. V jejich pracovním nadšení jsme se je snažily plně 
podpořit v nápadech a radily, jak na to. Vykrajovali se ptáčci, motýli, kytičky a dětem nechyběly 
ani vlastní nápady. Ty nejmenší však nejvíce zaujal plátovací stroj, na němž si všichni poctivě, 
často s velkým nasazením, vytvořili hliněný plát. Z toho si poté mohli pomocí šablon vykrájet 
požadovaný tvar. 
Zájem veřejnosti byl velký. Dle spokojených úsměvů odcházejících návštěvníků věříme, že se 
jim u nás líbilo. Po naglazování a výpalu v keramické peci byly výrobky rozdány všem 
zúčastněným. 
Jsme rádi, že se akce vydařila a budeme se těšit na další dílničky. 
Chtěla bych poděkovat mé kolegyni Renatě P. za pomoc při organizaci a všem těm, kteří se tu 
podíleli na vytvoření příjemného zázemí a atmosféry. 

Petra Sýkorová 



VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ 
 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou také obdobím 

lidových tradic spojených s vítáním jara. Ke zvykům, jejichž tradice v naší obci nezmizela 

a nezanikla, patří hrkání (řehtání). Děkujeme všem dětem, kteří na tuto tradici navazují 

a pokračují v ní. 

Mgr. Renata Prachařová 

 

 
NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO DIVADLA 
 
V neděli 14. 4. 2019 jsme se vypravili do Národního divadla Praha na představení Sen čarovné 

noci. V moderním pojetí Shakespearova Snu noci svatojánské účinkovali např. Ondřej Pavelka, 

Patrik Děrgel, Lucie Polišenská a další. Děkujeme za Vaši účast a pokud Vás chystaný zájezd na 

nejúspěšnější současný světový muzikál Čarodějka osloví, budeme se těšit. 

Ing. Ludmila Nováčková 



PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

 

Pálení čarodějnic proběhlo dne 30. 4. 2019. Tradice oslav této noci vychází z keltských zvyků 

a rituálů, jimiž lidé žehnali půdě, aby dobře rodila, a stromům, aby dávaly zdravé plody. 

Dodnes se snažíme v naší obci střípek z těchto oslav dodržovat. V podvečerních hodinách se 

shromáždily děti u budovy obecního úřadu a společně se vydaly průvodem směrem ke hřišti.  

Z domova si přinesly ručně vyrobené figury čarodějnic a na hřišti se jejich výtvory zapálily. 

Mnozí z nás si o Filipojakubské noci opekli buřta nebo se pohostili dobrým pivem. Počasí nám 

přálo. V odpoledních hodinách přestalo pršet a vysvitlo sluníčko, což přispělo k pohodové 

náladě. 

                                                                                                         Mgr. Renata Prachařová 

 

 

MALOVÁNÍ NA SILNICI 

 

Tradiční malování na silnici u příležitosti oslavy MDD se uskutečnilo v sobotu 1. června 2019. 

Každé dítě dostalo krabičku s křídami a číslem, pod nímž našlo své místo na tvoření. S chutí se 

pustilo do práce celkem padesát dva malířů. Všechny obrázky byly zdařilé a nápadité. Po práci 

čekala na výtvarníky odměna – meloun, medaile a taška s drobnými dárky. Na závěr jsme 

zhlédli divadelní představení Honza a drak, což byla marionetami hraná pohádka o odvážném 

Honzovi, nešťastném králi a princezně v nesnázích. Dále o popletené mámě, lakomém 

baronovi a kouzelné stařence. Ale zejména o lásce a obětavosti a také o tom, že i velká smůla 

se může změnit v nečekané štěstí. Jako bonus si děti namíchaly vlastní kouzelný lektvar, který 

jim splní každé přání. Budeme se těšit opět příští rok. 



Děkujeme sponzorům POEX Velké Meziříčí, HOD Jabloňov Ruda, Hospoda Ve Škole, Aleš 

Tuček, Jaroslav Navrátil a Obecní úřad Jabloňov. 

                                                                      Mgr. Renata Prachařová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAVĚNÍ MÁJE 
 
Očekávané stavění máje se odehrálo 8. 6. 2019 na návsi naší obce. V sobotní podvečer se začali 
scházet místní obyvatelé, ke kterým se postupně přidávali jejich příbuzní a ostatní 
pozorovatelé, aby přiložili ruce k dílu. Musíme si však uvědomit, že této akci předcházely 
několikadenní přípravy, např. přeprava kmene do vsi, odkorňování, připevňování špičky 
stromu a v neposlední řadě výroba věnce. Bylo opravdu zajímavé pozorovat zúčastněné při 
práci a v používání tradičních nástrojů. 

Pro všechny bylo připraveno občerstvení ve formě klobás a zmrzlin, k dodržení pitného 
režimu posloužilo točené pivo a limonáda. 

Po vynesení 19metrového opracovaného smrkového kmene, mohly děti a přihlížející 
nazdobit špici stromu a chvojkový věnec krepovým barevným papírem. Poté došlo k seříznutí 
spodní části stromu a mohli jsme se pustit do samotného stavění. Velká část mužů z naší 
vesnice musela semknout své síly, aby tento kmen pomalu vyzvedávala do patřičné výšky. Pro 
samotné postavení a celkovou manipulaci s májkou byly použity tradiční švábky. Několik mužů 
opatrně přizvedávalo máj, jiní zase drželi konec, aby nedošlo k vyklouznutí kmene z díry. Máj 
se podařilo postavit i přes ten den nepříznivý vítr. Spodní část máje byla zatlučena dřevěnými 
kolíky, jenž umocnily její stabilitu. Nakonec se našel i hrdina, který vylezl do velké výšky pro 
zajišťovací lano. 

Myslím, že to byla nakonec krásná a vydařená akce. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem místním občanům, kteří se s velkým nasazením dali do stavění.  Bez nich by 
to opravdu nešlo, a proto jim všem patří velké díky. Také děkujeme rodině Dufkově za 
poskytnutí zázemí při přípravě máje. 

Doufejme, že v Jabloňově bude nadále dostatek nadšenců ochotných obětovat svůj 
volný čas, potřebný pro pořádání takovýchto akcí, a že je tu i jistá naděje v zachovávání tradic 
pro naše další pokolení. 

Děkuji všem, Petra Sýkorová 

  



MLADÍ HASIČI I NADÁLE SBÍRAJÍ ÚSPĚCHY 

Mladí hasiči v roce 2019 zatím sbírají jeden úspěch za druhým. Naše stěžejní závody přišly 

v polovině května, kdy jsme vyrazili na okresní kolo hry Plamen do Jám. I přes menší chybičky  

se podařilo mladším dětem vybojovat krásné 7. místo z 33 týmů. Ve starší kategorii se podařilo 

celkově získat 2. místo z 35 týmů! 

O týden později jsme se zúčastnili okresního kola dorostu, kde Honza a Jára vybojovali postup 

na krajské kolo a stejně tak se tento 

úspěch povedl týmu dorostenek! 

Díky těmto skvělým výsledkům 

jsme si zajistili postup na krajská 

kola mládeže a dorostu 

v Chotěboři, která se konala 8. a 

9. června.  

Tým starších zkušených závodníků 

odjížděl na tyto závody s velikou 

nervozitou. Předvedli zde perfektní 

výkony, ovšem nevyvarovali se 

chyb, které je stály postup na MČR. 

Nakonec se na tomto krajském 

kole ale povedlo vybojovat krásné 

2. místo. Díky tomuto výsledku jsme 

2. nejlepší mladí hasiči v závodech 

Plamen kraje Vysočina. Zvítězil tým 

z Kojetic, který postoupil na Mistrovství 

České republiky do ChrudimI. Hasiči 

z Laviček, kteří na tomto krajském kole 

také závodili, obsadili pěkné 5. místo.  

O den později jsme se krajského kola 

zúčastnili v dorosteneckých kategoriích 

s týmem dorostenek a v kategorii 

jednotlivců nastoupil Honza s Járou. 

Holkám se povedlo vybojovat bednu a odvezly si celkově 3. místo. Postoupil tým dorostenek 

z Výčap. V kategorii středních dorostenců se povedlo Honzovi získat 5. místo. Jára v kategorii 

mladších dorostenců bojoval až do konce a vybojoval krásné 2. místo! 

 Všechny tyto úžasné výsledky jsou zasloužené díky poctivému tréninku během zimy, jara 

a díky snaze všech členů družstva. Nikdy není nic zadarmo a všichni mladí hasiči ví, že bez 

tréninku není úspěchu. Chtěl bych jim proto poděkovat, s jakým nasazením, snahou a pílí ke 

tréninkům v poslední době přistupují. Věřím, že v budoucnu se tato důkladná příprava velmi 

zúročí.  

Během letních prázdnin budou dorostenci i dorostenky pokračovat v trénincích a účastnit se 

dalších závodů. Poté si všichni odpočineme a opět se sejdeme na letním táboře, který si 

užijeme stejně jako minulý rok! 

Za mladé hasiče SDH Jabloňov, 

Tomáš Voda 



 

 
 
 

 



CHYSTANÉ AKCE 

SRPEN 

POUŤOVÉ OSLAVY 
pátek 23. 8. 2019 hřiště 20:00 zábava Virus 
  Občerstvení zajištěno. 
neděle 25. 8. 2019 hřiště 14:00-17:00 vystoupení TAS  
         skákací hrad 

  Občerstvení zajištěno (grilování 😊). 
ZÁŘÍ 

POHÁDKOVÝ JABLOŇOV 

ŘÍJEN 

NÁVŠTĚVA VINNÉHO SKLEPA VE VALTICÍCH 

LISTOPAD 

9. 11. 2019 SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 

23. 11. 2019 MUZIKÁL ČARODĚJKA – viz. pozvánka výše 

30. 11. 2019 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI 

PROSINEC 

TVOŘIVÉ ADVENTNÍ DÍLNIČKY 

MIKULÁŠ  

Data jednotlivých akcí budou postupně upřesněna. 

 

Zastupitelé obce Vám přejí krásné léto. 

 

 

 
 


