Zpravodaj
obce Jabloňov
prosinec 2018

Vážení a milí spoluobčané.
Rád bych těmito řádky navázal na předchozího pana starostu p. Pavla Švece, který Vás seznamoval
s děním v obci a s prací a úkoly zastupitelstva. Budu se snažit jít v jeho šlépějích a být jeho dobrým
nástupcem. Na tomto místě bych mu chtěl znovu poděkovat za jeho dlouhodobou pečlivou, často
neviditelnou a trpělivou práci pro naši obec.
Na ustavující schůzi, která se konala dne 1. 11. 2018, bylo jmenováno nové zastupitelstvo, které má
většinu nových členů. S tímto týmem navazujeme na předchozí práci a snažíme se vytvářet takové
aktivity, které jsou nejen ze zákona nutné, ale také ty, které zvyšují kvalitu života našich občanů.
S firmou Vyznač, s. r. o. se nám podařilo dohodnout úpravu dopravní situace u Restaurace U Šidlů,
která nám dlouhodobě dělala starosti z důvodu bezpečnosti přechodu vozovky, vyjíždění z obce
a parkování kamionů. Realizace projektu proběhne v závislosti na klimatických podmínkách do konce
dubna 2019. Částečně bude financována z dotace Programu obnovy venkova (POV).
V souvislosti s ukončením modernizace úseku dálnice D1 jsme požádali Krajskou hygienickou stanici,
pobočku Žďár nad Sázavou, o nové posouzení měření hluku. Záhy jsme byli informováni o tom, že
nezávislá firma měření hluku již provedla a o výsledcích budeme vyrozuměni. V případě, že bude
splněna norma hluku, budeme se i nadále snažit o další posuzování hluku, protože se domnívám, že
protihluková stěna je zde nutností.
Vzhledem k ukončení prací na dálnici D1 a s tím souvisejícím snížením provozu, jsme požádali vlastníka
pozemní komunikace, kterým je Kraj Vysočina, o převedení a opravu této silnice (p. č. 1782/5), která
vede přes celou vesnici (od křižovatky u domu rodiny Ficalových až po seník v blízkosti HOD JabloňovRuda). Vlastnictví této silnice obcí Jabloňov by bylo výhodné z důvodu budování kanalizace v obci.
Co se týče výše zmíněné kanalizace, byla dokončena realizace studie proveditelnosti odkanalizování
naší obce. Tato studie bude použita na změnu PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizace území Krajů
České republiky). V současném projektu PRVKÚK je počítáno se společným řešením kanalizace s obcí
Ruda. Dlouhodobě jsme však přesvědčeni o tom, že kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV) by měla
být realizována v obci Jabloňov samostatně. Pokud bude projekt v souladu s PRVKÚK, je možné řešit
kanalizaci a ČOV za podpory dotací Ministerstva zemědělství a Kraje Vysočina.
V listopadu 2018 proběhlo výběrové řízení na realizaci projektu Alej v Holominách (silnice směrem
k Dolním Heřmanicím). Vítězem se stala firma Paměť krajiny, s. r. o., která projekt uskuteční v jarních
měsících 2019 s rozpočtem 702 tis. Kč (vč. DPH). Na tento projekt jsme získali dotaci z Operačního
programu životního prostředí ve výši 85 %. Tato firma se zavázala o vysázenou alej starat po dobu tří
let.
Tuto aktivitu považuji za příznivou nejen z důvodu zvelebování okolí a krajiny, vytvoření opatření proti
větrné erozi půdy, ale hlavně z důvodu vytvoření zeleného zázemí pro naše děti. Nejen proto jsme se

s novým týmem rozhodli v těchto aktivitách pokračovat, a požádali jsme o vypracování projektu na
další alej na cestě za Maláškovým statkem a nově i na naučnou stezku na cestě směrem k Tasovu. I
zde budeme žádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí.
V blízkosti fotbalového hřiště bychom rádi vybudovali workoutové hřiště pro mládež a seniory,
a dokončili běžeckou dráhu pro mladé hasiče. I zde je možné získat dotaci.
V minulém zpravodaji jste byli informováni o možnosti rekonstrukce a zateplení budovy Obecního
úřadu. S námi osvědčenou firmou Alnio, která nám pomohla získat dotace na alej, řešíme možnosti,
jakým způsobem projekt realizovat a úspěšně získat dotační podporu.
Úspěšně jsme získali stavební povolení na dvě kontejnerová stání (u stodoly naproti fotbalovému hřišti
a u požární nádrže). Po výběru stavební firmy bude projekt realizován na jaře 2019. I zde se nám snaží
firma Alnio pomoci získat dotace.
Vzhledem k tomu, že obec není vlastníkem některých cest v obci i v její těsné blízkosti, budeme se
snažit oslovit vlastníky a domluvit se s nimi na odkupu. To se týká i vlastníků lesních pozemků v lokalitě
Pyšela, kde byl most přes dálnici zbourán, a je zde nutné dobudovat přístupovou cestu.
Při nepříznivých klimatických podmínkách občas dochází k poruše veřejného osvětlení. Z tohoto
důvodu se budeme snažit věc řešit modernizací veřejného osvětlení. I zde se budeme snažit získat
dotační podporu.
V plánu zastupitelstva je také oprava památníku padlých a jeho okolí.
Možná již netrpělivě čekáte na kompostéry, které by měly být na Vašich zahradách. Z důvodu velké
poptávky bohužel došlo ke zpoždění ze strany dodavatele. Kompostéry by Vám měly být dodány do
konce února 2019. Ke kompostérům byl pořízen také štěpkovač na dříví, který byl obci již dodán. Byli
bychom rádi, pokud by byl využíván i ze strany občanů. Po domluvě si jej můžete zapůjčit.
Pro zdárný rozvoj naší obce jsou důležité i Vaše názory a podněty, a proto budu rád, pokud této
možnosti využijete a podělíte se s nimi. Jednou z možností je dostavit se na Obecní úřad v úředních
hodinách (čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin).
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na údržbě a úklidu zelených ploch, kulturních akcí,
fotografických a filmových záznamech, sportovních akcích, vedení obecní kroniky a místní knihovny
a práci s mladými hasiči.
Přeji Vám spokojené prožití svátků vánočních a vše nejlepší do roku 2019. Ať Vás provází pevné zdraví,
štěstí a láska.
Ing. Josef Dvořák, starosta
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH
Místo pondělí 24. 12. 2018 bude svoz proveden v sobotu 22. 12. 2018. Místo Silvestra 31. 12. 2018
proběhne svoz v sobotu 29. 12. 2018.
ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2019
Poplatek za komunální odpad můžete od 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 2019 zůstává ve stejné výši, jako tomu bylo v roce
2018, tj. 500 Kč na obyvatele, přestože reálné náklady obce činí 693 Kč.
POPLATEK ZA PSA
Výše uvedeným způsobem můžete zaplatit i poplatek za psa. Dle platné vyhlášky činí poplatek 100 Kč
za jednoho.

SLOVO BÝVALÉHO STAROSTY
Vážení,
rád bych vám v tomto příspěvku chtěl odpovědět na často kladenou otázku, kterou jsem dostával před
volbami: „Proč už nekandiduješ?“
Asi před rokem jsem se rozhodoval, že bych měl skončit, ale ne za každou cenu. Pokud by bylo málo
kandidátů pro nové volební období, dění obce by mi nebylo lhostejné a asi bych pokračoval. A protože
jsme měli na volebním lístku dostatek jmen, já měl radost, že voliči budou mít z koho vybírat. To mě
ujistilo, že naše obec si dál udrží svoji samostatnost a bude se rozvíjet po svém.
Jako hlavní důvod svého odchodu vidím únavu a ztrátu energie. Ve vedení má být člověk, který bude
hledat nové možnosti, udrží si přehled a bude aktivně ovlivňovat politiku obce ku prospěchu občanů
a já už „dojížděl na rezervu“.
Nové zastupitelstvo, pokud nebude mít vnitřní rozpory, je schopné zajistit stálý rozvoj obce a zvládnout
důležité úkoly, které je čekají. Přeji jim úspěšné volební období a splnění úkolů, které si předsevzali.
Vím, že to nebudou mít lehké, ale věřím, že všechno zvládnou nejen ke své spokojenosti, ale i ke
spokojenosti nás všech.
Na konec chci poděkovat všem lidem, kteří nejen mě, ale i bývalé členy ZO po celou dobu podporovali.
Velice jsem si vaší důvěry vážil a doufám, že jsem vás nezklamal.
Zastupitelům, dětem i dospělým, mladým i starým lidem v Jabloňově přeji krásné vánoční svátky
a šťastný rok 2019.
Pavel Švec

Z EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2018
Narozeno: 3
Přistěhováno: 4
Zemřelo: 1
Odstěhováno: 13
Počet obyvatel k 20. 12. 2018: 344

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI 1. 12. 2018 V JABLOŇOVĚ
Letošní předvánoční atmosféru jsme v naší obci již tradičně zahájili rozsvícením vánočního stromu.
V sobotu, za kouzelného pohádkového počasí, jsme se sešli na návsi v parku, kde celá akce probíhala.
Nejdříve všechny přítomné přivítal starosta Ing. Josef Dvořák a následně seznámil s nastávajícím
programem. Pro nejmenší byl připraven mobilní zvěřinec. Poutavým vyprávěním paní Olgy Němcové
o vánočních zvycích se děti přesunuly do časů minulých. Povídání se týkalo i zvířátek, která připutovala
k jesličkám do Betléma v dobách, kdy sloužila člověku hlavně při práci a obživě. Obrovskou radost, jež
se odrážela v rozzářených dětských očích, přineslo pohlazení oslíka, ovečky a telátka. Součástí
programu byla i výroba vánočních dekorací s použitím přírodních materiálů.
Další část sobotního podvečera tvořilo hudební vystoupení místní mládeže. Na lesní roh zahrál Jílek
Horký, žáci ze Základní školy Ruda zazpívali koledy, písně s vánoční tématikou jste mohli slyšet od členů
kapely Virus. Po celou dobu jsme si povídali, ochutnávali cukroví, klobásy, pili čaj nebo svařené víno.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní organizace a pořádání zahájení adventu a rozsvěcování
vánočního stromečku. Černoušek byl obdarován finančním příspěvkem, jenž bude použit na odměny
dětem při tradičním malování na silnici.
Děkujeme všem, kdo se přišli podívat a také těm, kdo se na celé přípravě jakkoli podíleli včetně
sponzorů (POEX Velké Meziříčí, a.s.). Věříme, že jste načerpali poklidnou atmosféru Vánoc a odnesli
jste si vzpomínku na příjemně strávený podvečer.
Mgr. Renata Prachařová

MIKULÁŠ 5. 12. 2018
Děkujeme sv. Mikuláši a jeho družině, že opět navštívili naši obec. Věříme, že děti svými básničkami
potěšily Mikuláše i andílka a čerti nám je neodnesli.

TVOŘIVÉ VÁNOCE V JABLOŇOVĚ
Ve druhém vánočním týdnu, dne 8. 12. 2018, proběhly Tvořivé vánoční dílničky, kterých se zúčastnili
nejen dospělí, ale i děti z naší obce. Zván byl kdokoliv, kdo si chtěl odpočinout od vánočního shonu,
nakupování, pečení cukroví a alespoň na malou chvíli zpomalit a užít si se svými dětmi předvánoční
atmosféru.
Všichni jsme se s nadšením vrhli na výrobu andílků ze šamotové hlíny, které si každý mohl nazdobit dle
vlastní fantazie. Vánoční dílny jsme si zpříjemnili drobným občerstvením a punčem, který krásně
provoněl celý sál a pomaloučku nám pomohl vdechnout vůni Vánoc.
Dílny proběhly v radosti a s úsměvem všech zúčastněných. Mile nás překvapila návštěvnost dětí, které
přišly v doprovodu dospělých.
Ráda bych na závěr poděkovala zastupitelům obce za zapůjčení prostor obecního úřadu a všem, kteří
se zúčastnili přípravy programu. Chtěla bych také poděkovat těm, kteří si přišli udělat radost výrobou
vlastní dekorace, uměli se vžít do společné práce a s úsměvem si tyto společné chvíle užili.
Děkuji a těším se zase za rok.
Petra Sýkorová

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. 2018 do 26. 12.
2018 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 prasátka sdělte prosím e-mailem
na obec.jablonov@seznam.cz. Výherce bude vylosován na lednovém zasedání zastupitelstva a obdrží
odměnu.
HOKEJOVÝ ZÁPAS
Hokejový zápas mezi obcemi Jabloňov a Ruda bude odehrán 26. 12. 2018 na zimním stadionu ve Velké
Bíteši. Zápas začíná v 16.00 hod. a po jeho skončení (asi od 17.00 hod.) si můžete hodinu zdarma
zabruslit. Pokud budete chtít hrát hokej proti Rudě, dostavte se včas na stadion do Velké Bíteše!
Samozřejmě zveme i všechny sportovní diváky, přijeďte hlasitě podpořit náš tým!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V neděli 6. 1. 2019 se uskuteční Tříkrálová sbírka.
PŘEDNÁŠKA
12. 1. 2019 v 18.00 hod. zveme všechny občany na obecní úřad na přednášku Mgr. Vlastislava Káni
o speleologii (jeskyňářství).
SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Dne 11. 2. 2018 a 14. 2. 2018 se uskuteční na obecním úřadě tradiční charitativní sbírka pro Diakonii
Broumov.
DIVADLO PRO DĚTI
V neděli 27. 1. 2019 ve 14.00 hod. zveme všechny děti a dospělé do budovy obecního úřadu
na loutkové divadelní představení O princi z knížky.
PŘEDNÁŠKA O CESTOVÁNÍ
V pátek 8. 2. 2019 v 18.00 hod. se na obecním úřadě uskuteční přednáška cestovatele Marka
Podrábského.
KARNEVAL
V neděli 17. 2. 2019 ve 14.00 hod. se uskuteční v restauraci U Šidlů tradiční karneval pro děti. Ty se
mohou těšit na zábavné úkoly a tancování. Tombola nebude chybět!
OSTATKY
V sobotu 2. 3. 2019 se uskuteční v naší obci tradiční maškarní průvod. Všichni, kdo máte chuť se
pobavit, odhoďte ostych a vyjděte za masku! Sraz je v 11.00 hod. v restauraci U Šidlů. Občerstvení
zajištěno.
Po skončení maškarního průvodu zveme všechny na ostatkovou zábavu do budovy obecního úřadu.

Obecní úřad pořádá zájezd
na divadelní představení

SEN ČAROVNÉ NOCI
neděle 14. 4. 2019 v 19.00 hodin, Národní divadlo Praha
cena vstupenky 490,- Kč (hradí si každý sám)
dopravu uhradí Obecní úřad Jabloňov všem s trvalým bydlištěm v Jabloňově.
Kdo máte zájem, přihlaste se prosím v kanceláři OÚ nebo na tel. č. 603 778 401
do 15. 3. 2019.

MLADÍ HASIČI V ROCE 2018
Mladí hasiči SDH Jabloňov si v roce 2018 zapsali výborné výsledky a podařilo se jim bodovat na
okresních i krajských kolech. Dorostenky se navíc zúčastnily i Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu,
kde dosáhly obrovského úspěchu a vybojovaly skvělé 2. místo. Děkujeme všem za přivítání u hasičky
při příjezdu ze závodů! Pro členky družstva to byl jeden z největších zážitků, a to hlavně díky vám!

Mladí hasiči se opět společně sešli na letním táboře, který se konal v Rudě. Táboru se zúčastnilo téměř
30 dětí, přičemž byly rozděleny do dvou skupin. Všichni si tábor užívali díky skvělému počasí a zázemí.

Již tradičně jsme pořádali závody v Jabloňově, které se konaly 19. srpna a byly součástí série závodů
Žďárské ligy. Dorostenky se v roce 2018 zúčastnily 6 závodů a celkově obsadily krásné 3. místo v
kategorii juniorek.

Na podzim jsme se zúčastnili závodů v Bobrové, kde starší vybojovali 2. místo za týmem z Laviček. Naši
nejmladší vybojovali krásné 7. místo z více než 30 týmů z celého okresu. Dorostenky skončily na
2. místě a dorostenci v kategorii jednotlivců vybojovali 2x 1. místo! Pokračování hry PLAMEN bude na
jaře a uvidíme, jak naši mladí hasiči dopadnou celkově.
Děvčata navíc na podzim složila družstvo, se kterým odjela bojovat do Litomyšle na kvalifikaci o účast
na Mistrovství světa mladých hasičů ve Švýcarsku v disciplínách CTIF. Děvčata si vyzkoušela podobné
závody poprvé a poznala, jaká je obrovská konkurence v celé ČR. Kvůli drobné nervozitě se během
závodů dopustila pár drobných chyb, což ve výsledku stačilo na 7. místo, které nezajišťovalo postup.

Nyní máme celkově více než 30 aktivních mladých hasičů, kteří se pravidelně schází každý pátek
a neděli. Během zimní přípravy se schází mladí hasiči v Jednotě a hasičce. Od ledna začnou starší
dojíždět do tělocvičny ve Velkém Meziříčí.

Mladí hasiči se rozloučí s rokem 2018 posezením v pátek 28. prosince v 18:00 v Jednotě, na které jsou
všichni srdečně zváni. V roce 2019 je čeká plno nových závodů, na které se poctivě připravujeme.
Máme mnoho šikovných družstev, která budou bojovat o co nejlepší výsledky!
Poděkování patří zejména všem, kteří nám pomáhali během celého roku, na táboře, závodech
a s pořádáním akcí. Dále těm, kteří nás podporují finančně a pomáhají nám s budováním zázemí, a to
konkrétně obec Jabloňov, Uhložár Krejčí, Pelánek Zdenek, Building Centrum HSV.

