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prosinec 2021 
 
Vážení a milí spoluobčané,  

pomalu se blíží konec roku 2021 a my vám jako obvykle přinášíme zpravodaj o tom, co se děje v naší 

obci.  

V minulém roce jsem se vás snažil podpořit v dodržování bezpečnostních opatření týkajících se Covid-

19, ochraně sebe a svých blízkých. Ani teď tomu není jinak. Zároveň si přeji, abychom toto náročné 

období přečkali ve zdraví, aby bylo lépe a život se alespoň částečně vrátil do “normálu”, jako tomu 

bylo před pandemií. Prosím, noste ochranné pomůcky, dodržujte bezpečné rozestupy a v případě 

obav či podezření se nechte otestovat.  

V tomto kalendářním roce uplynulo 660 let od první zmínky o naší obci. Původně plánované oslavy 
nakonec proběhly pouze v rámci pouťových oslav. Také Sbor dobrovolných hasičů své oslavy ke 120. 
výročí vzniku v naší obci realizoval v rámci soutěže. Věřím, že tato řešení byla vzhledem k dlouhodobě 
nepříznivé epidemiologické situaci správná, a že všichni z vás, kteří na tyto akce zamířili, si je náležitě 
užili.  
Jsem rád, že tyto dvě veřejné akce se již mohly konat v novém zázemí na fotbalovém hřišti. 
V sousedství tohoto hřiště je do budoucna v plánu vybudování běžecké dráhy pro naše aktivní 
a úspěšné hasiče.  

Na podzim tohoto roku proběhla schůzka na Krajském úřadě se zástupci Správy železničních 

a dopravních cest, kam byli pozváni všichni starostové z okolních obcí, kterých se týká plánovaná 

výstavba vysokorychlostní tratě. Zde jsme byli informováni o tom, že studie proveditelnosti je již 

hotova a nyní se zpracovávají připomínky jednotlivých obcí. Našimi požadavky bylo vybudování 

protihlukové stěny u dálnice D1 a odklon vysokorychlostní trati co nejdále od naší obce atd. Po 

zapracování těchto připomínek má být vybrán projektant tratě, který bude řešit konkrétní úsek. Na 

jaro roku 2022 je naplánováno setkání s vámi, našimi občany, a zástupci SŽDC, kteří by zodpověděli 

vaše případné dotazy. Provedení celé tratě má proběhnout do roku 2030. 

Naše Zastupitelstvo se rozhodlo využít nové možnosti investovat do stavebních pozemků. Proto byly 

vykoupeny pozemky vedle nové zástavby u Restaurace U Šidlů směrem k vodojemu. V současné době 

probíhá práce na projektové dokumentaci. V plánu je následně zasíťování těchto pozemků a nabídka 
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k jejich prodeji. Jakou formou budou tyto pozemky nabízeny, a za jakou cenu, ještě není rozhodnuto, 

ale včas se tyto informace dozvíte.  

Co se týká kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci, aktuálně probíhají práce na projektové 

dokumentaci k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení. Ty zpracovává firma VH atelier, spol. s r. 

o. Je podrobně zmapovaná a zaměřená stávající stoková síť, proběhly schůzky s našimi občany 

ohledně domovních přípojek. Dne 24. 11. jsme se zúčastnili schůzky v sídle SVK Žďársko se zástupci 

VH atelieru, spol. s. r. o. a VAS, a. s. zde nám bylo sděleny konkrétní připomínky k vašim jednotlivým 

přípojkám i celkové stokové sítě a samotné čistírně odpadních vod.  

S občany, kterých se týká problematické napojení, budou sjednány schůzky, na kterých bude situace 

řešena. Obdobně se bude jednat také z důvodu vedení kanalizace či šachet na pozemcích, které nejsou 

ve vlastnictví obce. Zde by byla věc řešena zřízením věcného břemene. Velmi si přeji, aby se tato 

jednání nestala předmětem sporů mezi občany a obcí.  

Celkové náklady, které hradí obec na projektovou dokumentaci byly vyčísleny na 1,4 miliónů Kč. 

Z Kraje Vysočina jsme na toto získali dotaci 300 tis. Kč.  Zbývající částka nám bude odečtena od SVK 

Ždársko při realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod. 

Z důvodu navýšení ceny za ukládání odpadu na skládku, a jejich plánovanému dalšímu zvyšování až 
do roku 2030 na částku 1500 Kč za tunu, jsme byli nuceni upravit Vyhlášku poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Poplatek za 
odpad byl proto pro rok 2022 navýšen na částku 600 Kč za osobu. Jen pro představu, v současné době 
stojí naši obec uložení odpadu na skládku cca 400 tis. Kč za rok. Snad toto zdražení nebude mít zásadní 
vliv na ekonomiku vaší domácnosti. 
Díky vašemu aktivnímu třídění odpadu a navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad se nám podařilo 
zvýšit podíl tříděného odpadu v obci a tím zvýšit příspěvek od firmy EKO-KOM ze 70 tis. Kč na 95 tis. 
Kč. Rád bych Vás tímto požádal o pokračování v třídění odpadu a udržování pořádku na 
kontejnerových stáních. 

Schválená dotace z OPŽP na sběrná místa ve výši 830 tis. Kč bude použita na vybudování sběrného 
dvoru v naší obci v blízkosti “seníku”. Letos proběhlo výběrové řízení na velkoobjemové kontejnery 
a kontejnery na tříděný odpad, a dále výběr zhotovitele sběrného místa. Samotná realizace by měla 
proběhnout do konce roku 2022. 

Prostředky obdržené od Kraje Vysočina z dotace programu Obnovy venkova ve výši 100 tis. Kč byly 
použity na úpravu vnitřních prostor Obecního úřadu firmou Pavla Klímy. Zde nám ještě zbývá dodělat 
izolace a rozšířit obecní úřad pro potřeby hasičů atd. Stavební povolení je již vyřízené, ale z důvodu 
vysokých stavebních nákladů jsme se rozhodli tyto úpravy dodělat postupně, podle finančních 
možností obce.  

Po dvou úspěšných realizacích alejí v Holominách a Jakuba Demla nám firma Paměť krajiny, s. r. o. 
pomohla se získáním dotace z OPŽP „Sázíme naši budoucnost“. Za tyto peníze bylo vysázeno 
stromořadí od dálničního mostu směrem k požární nádrži, které je zakončeno čtyřmi liliovníky 
tulipánokvětými, jež budou jistě stanou ozdobou naší vesnice.  
Firma Paměť krajiny, s. r. o. nám i nadále pomáhá s údržbou již vysázených alejí.  

Na lesních pozemcích obce probíhá i nadále těžba kůrovcového dříví a jeho částečný prodej našim 
občanům. Na vytěžených pozemcích probíhá následná obnova lesního porostu, která je financována 
z dotace Kraje Vysočina.  

V tomto roce byl náš tým zastupitelů bohužel oslaben odchodem vynikajícího člověka a dobrého 
kamaráda, pana Libora Broži. I nadále na něj myslíme a rádi vzpomínáme na jeho osobitý humor 
a laskavé srdce. Vždy byl ochoten podílet se na chodu obce a často vykonal neviditelnou mravenčí 
práci. Libore, díky! 
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Závěrem bych také rád poděkoval všem kolegům ze zastupitelstva za jejich aktivní přístup a pomoc při 
řešení všech obecních aktivit a akcí (fotografické a filmové záběry, vedení obecní kroniky a místní 
knihovny, práci s mladými hasiči, údržbu a úklid zelených ploch, prohrnování sněhu a posypávání 
pozemních komunikací, pečení perníčků 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).  

Prožijte nadcházející svátky vánoční se svými blízkými, ať jsou to chvíle plné pohody a příjemné 
atmosféry a hlavně, buďte zdraví. A kéž se v novém roce můžeme bezpečně setkávat nejen na 
veřejných akcích naší obce.  

 

Ing. Josef Dvořák, starosta 

 

 
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH A PO NOVÉM ROCE 

Svoz odpadu bude v pondělí 27. 12. 2021. 
 
Příští rok bude svoz odpadu nově probíhat každé úterý – první termín svozu bude 4. 1. 2022. 
 
ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2022 

Poplatek za komunální odpad můžete od 3. ledna uhradit  

• hotově v kanceláři obecního úřadu nebo  

• na bankovní 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 2022 byl navýšen na 600 Kč na osobu trvale přihlášenou v naší obci.  
 
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 2021  

Narozeno: 4     
Přistěhováno: 7   
Zemřelo: 3    
Odstěhováno: 2   
Počet obyvatel k 30. 11. 2021: 344  
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Ohlédnutí za uskutečněnými událostmi 
 
HERNÍ ODPOLEDNE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI 

Letos jsme se pokusili pozměnit tradiční dětský den a pozvali děti na fotbalové hřiště. Zde na ně čekalo 
mnoho úkolů, které úspěšně absolvovaly a obdržely razítka, za něž v cíli získaly odměnu. Úkoly 
připravili a na plnění dohlíželi naši mladí SDH Jabloňov společně se Střediskem skautů a skautek 
z Velkého Meziříčí. Děti se tak například plavily na člunu, rozdělávaly oheň, stříkaly vodou na 
plechovku, proběhly překážkovou dráhou a splnily mnoho dalších úkolů. 
Vyšlo nám krásné počasí. Samozřejmostí bylo drobné občerstvení. 
Děkujeme všem, co se aktivně podíleli. 

Ing. Ludmila Nováčková 

                                                                                                                                            Foto: Zdeněk Chmelař 

POUŤOVÉ OSLAVY 

Koncem srpna se v naší obci uskutečnily tradiční pouťové oslavy. Letos jsme oslavili 660 let od první 
zmínky o obci. Ve čtvrtek 26. 8. děti i dospělí vázali kytičky nejen na dožínkový věnec.  
Sobotní program na fotbalovém hřišti nabídl program jak pro děti, tak i dospělé. Nejprve vystoupilo 
divadlo Netratrdlo s představením Pojďte s námi do ZOO. Děti si zahrály na zábavnou procházku 
v ZOO, během níž se dozvěděly i mnohé zajímavosti. Po představení na ně čekaly dva skákací hrady, 
jež pak zůstaly celé odpoledne v obležení dětí. 
Nejen dospělí si rádi poslechli vystoupení folklórní skupiny Lhotár. Pečené maso či kuřecí paličky 
zajistil pan Lukáš Dobrovolný. 
Krásné počasí v kombinaci s výše zmíněnými přineslo velice příjemné odpoledne. O to cennější, neboť 
v dnešní době moc příležitostí k setkávání nemáme. 
V sobotu se sbíraly koláčky na nedělní pouťovou mši svatou s průvodem v kostele sv. Jiljí v Rudě. 
Velký dík patří všem, kteří se na tradičních pouťových oslavách podíleli. 

Ing. Ludmila Nováčková 
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Foto: Zdeněk Chmelař 

 

PŘÍCHOD MIKULÁŠE S ANDĚLEM A ČERTY 

V neděli 5. 12. 2021 nás opět navštívil Mikuláš se svou družinou. Přestože čertovská posila byla 

významná, děti nám v Jabloňově zůstaly všechny. Za krásné básničky a říkanky byly odměněny 

dobrotami. 

Ing. Ludmila Nováčková 
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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. do 26. 12. 
2021 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 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Letos můžete přispět opět na vybraných místech či online formou. 

 
 

mailto:obec.jablonov@seznam.cz
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ÚNOR 
 
KARNEVAL  
V neděli 13. 2. 2022 ve 14.00 hod. se uskuteční tradiční karneval pro děti v restauraci U Šidlů. Změna 
nebo zrušení z důvodu zhoršení epidemické situace vyhrazeny. 
 
OSTATKY 
V sobotu 26. 2. 2022 se uskuteční v naší obci tradiční maškarní průvod. Kdo máte chuť se pobavit, 
odhoďte ostych a vyjděte za masku! Sraz je v 11.00 hod. v restauraci U Šidlů.  Občerstvení zajištěno. 
Změna nebo zrušení z důvodu zhoršení epidemické situace vyhrazeny. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


