červen 2018
Vážení občané,
úvod dnešního Zpravodaje chci věnovat informacím o dotacích, ochraně osobních údajů
(GDPR) a nadcházejícím volbám do zastupitelstva naší obce.
Nedávno jsme podali žádost do Programu obnovy venkova (POV) vyhlášený Krajem
Vysočina. Maximální požadovaná podpora je 127 000 Kč. Současně platí, že tato částka
nesmí překročit max. 50% skutečných nákladů a zbytek doplácí obec ze svého rozpočtu.
Dotaci POV chceme využít na stání pro kontejnery na tříděný odpad, jedno bude u odbočky
na Dolní Heřmanice a druhé u hasičské nádrže. Jedná se o dvě nízké stavby se zpevněnou
plochou, obezděním ze tří stran a šikmou střechou. Počítali jsme i s třetím místem v nové
zástavbě u hospody, ale tam jsou další stavby zatím zakázány. Podrobnější informace vám
rádi předáme na OÚ.
Dalším dotovaným projektem budou kompostéry. Abychom obdrželi dotaci, spojilo se
několik vesnic se stejnými požadavky a za všechny podal žádost Mikroregion
Velkomeziříčsko - Bítešsko. Tentokrát to vyšlo, kompostéry budeme mít někdy ve druhé
polovině letošního roku a obdrží ho přednostně ti, kteří projevili zájem v r. 2015. Bližší
informace vám zveřejníme později.
V příštích letech bude muset obec zajistit novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV).
Proto jsme požádali Kraj Vysočina o dotaci na zpracování studie na řešení tohoto úkolu.
Tentokrát jsme s žádostí neuspěli a budeme si muset poradit bez podpory Kraje.
Na letošní rok máme připravený projekt výsadby nové aleje u cesty na Dolní Heřmanice. Jde
o Operační program životního prostředí, žádost o dotaci za nás podala brněnská firma Alnio a
teď čekáme, jestli budeme úspěšní. Pokud ano, činila by dotace 80 % uznatelných nákladů.
Od pátku 22. června mají naši hasiči nový dopravní automobil s přívěsem pro hašení v ceně
941 985 Kč. Přislíbená dotace od ministerstva vnitra je 450 000 Kč a od Kraje Vysočina
300 000, zbývajících téměř 192 000 doplatí ze svého rozpočtu obec. Při této příležitosti chci
poděkovat Ing. Tomáši Vodovi za významnou pomoc při realizaci akce a získání obou dotací.
Bez nich by obec dopravní automobil v ceně téměř milion korun nekoupila.
Od 25. května 2018 platí v celé EU a tedy i u nás Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
známé pod anglickou zkratkou GDPR. Nechci zde polemizovat o užitečnosti tohoto nařízení,
jen upozorňuji na nový pojem, který bude zasahovat do našeho života. Jako příklad bych
uvedl fotografování na akcích obce (pouť, malování na silnici, zájezdy atd.), kdy pořízené

snímky uchováváme anebo zveřejňujeme na nástěnkách či internetových stránkách.
V takových případech máte právo fotografování odmítnout nebo požádat o vymazání již
zveřejněných snímků. Pokud svého práva využijete, bude to mít za následek ukončení focení i
filmování a na tradiční kulturní akce zůstanou jen vzpomínky bez dokumentace. Celkový
dopad na náš veřejný i soukromý život ukáže až čas.
V letošním roce nás čekají volby do zastupitelstva obce na příští 4 roky, které se budou konat
5. a 6. října a příprava již běží. Do konce července musí být uzavřeny kandidátní listy.
Kandidátem na zvolení do zastupitelstva obce může být občan starší 18 let s trvalým
bydlištěm v obci Jabloňov. Bližší podrobnosti najdete v zákoně č. 491/2001 Sb. a ve vyhlášce
č. 59/2002 Sb.
Pokud máte zájem podílet se na správě obecního majetku, kultuře nebo jiné činnosti na úrovni
obce, přihlaste se prosím na obecním úřadě jako kandidát do ZO. Rádi vám pomůžeme
s vyplněním přihlášky i petice (nejméně 18 podpisů od voličů) pro nezávislého kandidáta.
Samozřejmě se někomu stane, že nezíská potřebný počet hlasů a nedostane se mezi
zastupitele, kterých může být jen sedm. Berte to tak, že voliči nikomu nedávají záporný hlas,
ale jen vybírají podle svého názoru nejvhodnější osoby. Když to nevyjde, nemůže vám nikdo
vyčítat, že jste to nezkusili a neměli zájem pro obec pracovat. Proto přijďte, kandidujte a
podpořte rozvoj naší vesnice.
Na závěr přeji dětem zajímavé prázdniny, hodně slunce, vody a krásné zážitky, rodičům
pěknou a pohodovou dovolenou a všem ostatním příjemné léto.
Pavel Švec

Uzavírka hlavní silnice
Asi v polovině srpna se částečně uzavře silnice II/602. Bude se opravovat propustek k rybníku
a dopravu bude řídit semafor v jedné polovině vozovky. Současně se plánuje uzavírka stejné
silnice v Rudě u hospody. Průjezd bude povolen pouze autobusům. Přesnou dobu uzavírky a
další údaje zveřejníme později.

Karneval
S velkou účastí našich dětí a dětí z okolních vesnic se 11. února 2018 uskutečnil tradiční
karneval v místní restauraci U Šidlů – tentokrát v pirátském duchu. Ani jsme nemohli uvěřit,
kolik dětí s rodiči a známými přišlo. Díky velkému sálu měli všichni návštěvníci místečko
k posezení a pozorovat mohli princezny, rytíře, žabky, berušky a jiné pohádkové bytosti. Po
celou dobu zněly písničky k tanci a nechyběly soutěže, do kterých byly zapojeni nejen děti,
ale i rodiče. Během odpoledne se děti pěkně vyřádily. Zpestřením bylo taneční vystoupení
roztleskávaček ze ZŠ Ruda, které sklidily velký potlesk. Čas rychle ubíhal a na řadu přišla i
tradiční tombola a doufáme, že všechny děti získaly tu svou vysněnou výhru a z celého
odpoledne si odnesly ten nejlepší zážitek.
Už teď se těšíme na příští rok a organizátoři tímto děkují všem sponzorům za věcné i finanční
dary: Pavel Horký Truhlářství, POEX Velké Meziříčí, paní Markéta Ševčíková, Obecní úřad
Jabloňov.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. 4. 2018 jsme se s dětmi a jejich vlastnoručně vyrobenými čarodějnicemi sešli u
budovy obecního úřadu, abychom se průvodem vesnicí vydali pálit čarodějnice. Po příchodu
na hřiště byly čarodějnice umístěny na připravenou hranici a děti netrpělivě očekávaly
příchod pana starosty, aby zapálil oheň. Všechny ale překvapil příchod čarodějnice, která si
s velkým zájmem prohlížela vyrobené čarodějnice a mnozí se s ní i vyfotili. Každý, kdo
vyrobil čarodějnici, si za odměnu domů odnášel krásnou plyšovou myšku. Pro všechny bylo
připravené občerstvení, opékaly se špekáčky, děti si zaskotačily na hřišti a my dospělí, jsme
měli možnost si zase jednou popovídat. Věříme, že i příští rok se sejdeme, slétne se opět
stejný počet čarodějnic a nikdo s nimi neodlétne!

Malováním na silnici
V sobotu 2. června 2018 byl skutečně krásný den. Na návsi se sešlo 64 nedočkavých dětí, aby
společně s námi, rodiči a kamarády oslavily Mezinárodní den dětí. Děti se s velkou chutí
pustily do tradičního malování na silnici a veselými obrázky pomalovaly silnice na návsi.
Bylo skutečně vidět, že malování nepodcenily a poctivě se připravovaly. Rozpálený asfalt se
proměňoval téměř v umělecké dílo. K tomu jsme poslouchali veselé písničky, které zněly
vesnicí. Oslava pokračovala kouzelnickým vystoupením, při kterém se bavily nejenom děti,
ale i my, dospěláci. Na závěr byli všichni odměněni sladkostí, melounem a drobnou hračkou.
Všem, kteří jakkoliv přispěli nebo pomohli, patří od nás i dětí velké poděkování. Doufáme, že
se dětem „malování“ líbilo a už teď se těší na další ročník.

Ze zasedání zastupitelstva obce
8. 3. 2018
- schválení podání žádosti o dotaci na „Alej v Holominách“ prostřednictvím fi ALNIO BRNO
- schválení zajištění projektu na výsadbu aleje fi. Paměť krajiny s.r.o. Brno
- projednány náklady na dětský karneval, masopust
- schválen zájezd na Floru Olomouc
5. 4. 2018
- schválení uzavření kupní smlouvy s TECHSPORT, s.r.o. Brno na zakázku „Jabloňov –
dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“
- stanovení 7-členného zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022
- schválení fin. příspěvku DS Březejc ve výši 5 000,- Kč
- schválení vybudování 3 stání na kontejnery z programu Obnovy venkova
28. 5. 2018
- schválení opravy kapličky na návsi
- schválen finanční příspěvek BABY BOX Praha ve výši 1 000,- Kč
- schválení směrnice O ochraně osobních údajů a Zásady ochrany osobních údajů
- nebyl schválen nákup lesního pozemku
- schválení poskytnutí odměn dětem u příležitosti Malování na silnici 2. 6. 2018, vystoupení
kouzelníka
14. 6. 2018
- schválení Účetní závěrky a Závěrečného účtu za rok 2017

Obecní úřad pořádá zájezd
na muzikál

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
neděle 18. 11. 2018 ve 14.00 hodin, Kongresové centrum Praha
cena vstupenky 890,- Kč (hradí si každý sám)
dopravu uhradí Obecní úřad Jabloňov všem s trvalým bydlištěm v Jabloňově
Kdo máte zájem, přihlaste se v kanceláři OÚ nebo na tel. č. 732 386 126
do 10. 7. 2018

d

Mladí hasiči a jejich výsledky v roce 2018
Mladí hasiči v roce 2018 sbírají jeden úspěch za
druhým. V lednu jsme navštívili závody v Brně,
kde jsme získali mnoho zkušeností. Vybojovali
jsme 5., 18., a 28. místo v kategorii starších a
zároveň 8. místo v kategorii dorostenek. Díky
těmto
závodům
jsme
věděli,
v jakých
dovednostech se musíme zlepšit. Při zimní
přípravě v tělocvičně na ZŠ Sokolovská jsme se
posunuli zase o kus dál.
V dubnu vyrazily dorostenky na závody do
Jablonce nad Nisou. Holky zde vybojovaly
výborné výsledky 3., 19., 33. a 65. místo z celé
České republiky ve svých kategoriích! Na další
závody v Jaroměři jsme odjeli ve větším počtu a
někteří si zde odbyli své první závody v kategorii dorostu s výbornými výsledky.
Naše stěžejní závody přišly v polovině
května, kdy jsme vyrazili na okresní kolo hry
Plamen do Laviček. Na tyto závody nás
odjelo 28! I přes menší chybičky se podařilo
mladším dětem vybojovat krásné 7. místo
z 35 týmů. Ve starší kategorii jsme měli 2
družstva, která obsadila krásné 11. místo a
druhému družstvu se podařilo
celkově vyhrát z 35 týmů!

O týden později jsme se zúčastnili okresního kola dorostu,
kde Honza vybojoval na svém premiérovém okresním
kole pěkné 5. místo a týmu dorostenek se povedlo vyhrát
stejně jako v roce 2017!
Díky těmto vynikajícím výsledkům na okresním kole jsme
si zajistili postup na krajská kola mládeže a dorostu
v Petrovicích u Třebíče, která se konala 9. a 10. června.

Tým starších, který odjížděl s velikou
nervozitou na tyto závody předvedl pěkné
výkony s drobnými chybičkami, ovšem
chyb se nevyvarovali ani soupeři a při
závěrečném vyhlášení jsme vybojovali
těsné 2. místo! Díky tomuto výsledku jsme
2. nejlepší mladí hasiči v závodech Plamen
Kraje Vysočina. Zvítězil tým z Markvartic,
který postoupil na Mistrovství České
republiky do Plzně. Hasiči z Laviček, kteří
závodili, také na tomto krajském kole
obsadili pěkné 5. místo.

O den později jsme se krajského kola zúčastnili s týmem dorostenek. Po úvodních
disciplínách jsme drželi krásné 2. místo. Po odpoledních deštivých přeháňkách, kdy
nastoupily holky k poslední disciplíně s jasným cílem zaběhnout co nejlepší požární útok se
vše povedlo. Díky vítězství v poslední disciplíně děvčata v kategorii dorostenek celkově
zvítězila a postoupila na Mistrovství České republiky do Plzně, kde budou reprezentovat náš
kraj. Tyto závody se uskuteční 4. - 5. července 2018.

Všechny tyto krásné výsledky jsou zasloužené díky poctivému tréninku během zimy, na jaře a
díky snaze všech členů družstva. Nikdy není nic zadarmo a všichni mladí hasiči ví, že bez
tréninku není úspěchu. Zároveň ale nezapomínají na to, že hasičský sport je kolektivní sport,
kde všichni jsou kamarádi, musí si pomáhat a když náhodou někdo onemocní na závody, tak
ho nahradí někdo jiný, což jsme si letos několikrát vyzkoušeli!
Během letních prázdnin dorostenky čekají závody v Plzni. 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

Zahájení pouťových oslav v Jabloňově
neděle 19. 8. 2018




Hasičské závody - Žďárská liga
Pohádkový Jabloňov
Léto na grilu

od 12:00 hodin (hřiště)
od 13:00 hodin (program akce bude upřesněn)
od 16:00 hodin (hřiště)

Zastupitelé obce přejí všem pohodové prázdniny!!!

