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Vážení a milí spoluobčané,  

na následujících řádcích bych Vás opět rád seznámil s nejdůležitějšími informacemi týkající se naší 

obce a života v ní. Nejdříve bych však rád poděkoval bývalému zastupitelstvu za veškerou spolupráci 

a osobní angažovanost, za čtyři roky dobré spolupráce. Chci poděkovat také všem kandidátům do 

zastupitelstva, kteří projevili snahu zapojit se do chodu obce a měli zájem pro ni ve svém volném čase 

pracovat. A my znovu či nově zvolení se budeme snažit pro naši obec i nadále dobře pracovat. Čeká 

nás hodně úkolů, kterými se budeme i nadále snažit zvyšovat kvalitu života našich občanů. Mé osobní 

díky patří vám všem za projevenou důvěru. Pro naši obec pracuji rád.  

V tomto kalendářním roce byly dokončeny práce na projektové dokumentaci k územnímu souhlasu a 

stavebnímu povolení na kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Díky vaší vstřícnosti byly zajištěny 

požadované souhlasy se zřízením budoucího věcného břemene na vedení kanalizace a šachet, a 

ochranného pásma kanalizace, které nejsou ve vlastnictví obce. Jsem rád, že prozatím v tomto nedošlo 

ke sporu mezi občany a obcí. Naši občané si naštěstí uvědomují potřebu tohoto projektu. Součást této 

stavby bude i výměna vodovodu v celé vesnici. Pro zajímavost, náklady na jeden metr stokové sítě 

stojí aktuálně cca 14 tis. Kč (bez DPH). V naší obci potřebujeme 3,8 km stokové sítě. Do konce února 

2023 bude podána žádost o dotaci prostřednictvím SVK Žďársko. Bez kladného vyřízení této žádosti 

bude projekt odložen (dokud nezískáme žádanou dotaci).  

Mohli jste si všimnout, že u seníku bylo vybudováno nové stání pro velkoobjemové kontejnery, do 

kterých se bude ukládat bioodpad, elektroodpad a objemný odpad z našich domácností. Bioodpad 

bude možné ukládat průběžně po celý rok bez omezení. Objemný odpad bude přijímán pouze jeden 

den v týdnu (pravděpodobně sobota, bude upřesněno), pod dohledem určeného pracovníka. Chceme 

předejít odkládání jiného odpadu, který tam nepatří. Pravidelný odvoz odpadu na jaře a na podzim 

bude zajištěnou vlečkou zachován.  

Technické služby Velké Meziříčí budou od druhé poloviny roku část odpadu likvidovat ve spalovně 
v Brně. Tento odpad bude zpoplatněn 1200 Kč/tunu. Zbytek odpadu bude uložen na skládce za částku 
950 Kč/tunu. Vzhledem k těmto vysokým poplatkům se snažíme v naší obci podporovat řádné třídění 
odpadů, a i nové sběrné místo bude pod kontrolou. Rád bych Vás tímto znovu požádal o pokračování 
v třídění odpadu a udržování pořádku na kontejnerových stáních. Naším cílem je nenavyšovat 
poplatky občanů a chovat se zodpovědně k naší planetě. Poplatek pro rok 2023 za odpad zůstává ve 
výši 600 Kč za osobu.  
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Nové stavební pozemky vedle zástavby u Restaurace U Šidlů jsou dále v řešení. Bohužel prozatím 

nedošlo ke koncensu mezi majiteli pozemků, a proto se realizace zasíťování prodlužuje.  

Po dohodě a se spoluúčastí obce Březejc byla realizována oprava společné pozemní komunikace. Obě 

obce získaly dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina ve výši 127 tis. Kč. Celkové náklady 

obce Jabloňov činily 530 tis. Kč.  

V roce 2023 budeme za podpory Programu obnovy venkova Kraje Vysočina realizovat zástěnu pergoly 

na fotbalovém hřišti. Na jaře nám firma Europroject, s. r. o. podá žádost na dostavbu a rozšíření 

obecního úřadu, kde vznikne potřebné zázemí pro potřeby obce a místních dobrovolných hasičů.  

Firma Paměť krajiny, s. r. o. nám i nadále pomáhá s údržbou již vysázených alejí a úpravy zeleně na 
veřejných prostorách obce. S touto firmou budeme konzultovat také úpravu zeleně při fotbalovém 
hřišti. Na přibývajících lesních pozemcích i nadále probíhá obnova lesního porostu, která je 
financována z dotace Kraje Vysočina.  

Rádi bychom navázali na dřívější tradici pořádání společných výjezdů za muzikálem či jiných kulturních 
akcí pro naše občany tak, jak tomu bylo před pandemií koronaviru. O konkrétní nabídce budete včas 
informováni.  

Na tomto místě bych chtěl požádat možné zájemce o pravidelný úklid obecních prostor, případně 
veřejných prostranství, a to formou brigád. Bližší informace budou zájemcům podány osobně na 
Obecním úřadě.  

V zájmu bezpečnosti při prohrnování a posypávání pozemní komunikace v obci vás chci požádat o 
parkování vozidel mimo pozemní komunikaci, na které má údržba probíhat. Děkuji.   

V závěru bych jako každý rok rád poděkoval všem aktivním občanům a 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 koláčků 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 16.00 - 18.00 hodin).  

A pamatujme na to, že minulost nezměníme a budoucnost neznáme. Důležité je žít v přítomnosti… 
Tak ať se nám to všem alespoň trochu daří, a naše dny jsou naplněny spokojeností. 

Jan Skácel – Modlitba stará - stará 
A dej mi sílu unésti 

všechno co změnit nemám sil. 
Odvahu abych to nač stačím 

na tomto světě pozměnil. 
A také moudrost abych znal 

a od sebe to rozeznal. 

Příjemnou atmosféru vánoční a pohodu celoroční vám srdečně přeje váš starosta Ing. Josef Dvořák 
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SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH A PO NOVÉM ROCE 

Svoz odpadu bude v úterý 27. 12. 2022. 
 
Příští rok bude svoz odpadu probíhat každé úterý – první termín svozu bude 3. 1. 2023. 
 
ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2023 

Poplatek za komunální odpad můžete od 2. ledna uhradit  

• hotově v kanceláři obecního úřadu nebo  

• na nový bankovní účet obecního úřadu č. 254738566/0600, jako variabilní symbol uveďte číslo 
popisné vašeho domu. Známku si můžete vyzvednout po zaplacení v kanceláři obecního úřadu 
v průběhu měsíce ledna. Prosíme o úhradu až v roce 2023. 

• při prezidentských volbách ve dnech 13. a 14. ledna 2023 
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 2023 činí 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 2022  

Narozeno: 3     
Přistěhováno: 4  
Zemřelo: 7    
Odstěhováno: 2   
Počet obyvatel k 19. 12. 2022: 342  

 
 
 

Ohlédnutí za uskutečněnými událostmi 
 
HERNÍ ODPOLEDNE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI 12. 6. 2022 

Letošní dětský den pokračoval v duchu úspěšného minulého roku. Děti i rodiče se sešli na dětském 
hřišti, kde na ně čekalo mnoho stanovišť s připravenými úkoly od Střediska skautů a skautek z Velkého 
Meziříčí a našich mladých SDH Jabloňov. Děti si tak vyzkoušely např. stolní tenis, hašení budovy školy, 
vědomostní úkoly i zručnost.  V cíli pak odevzdaly kartičku s nasbíranými razítky za splněné úkoly a 
získaly odměnu. Počasí nám krásně vyšlo a věříme, že jsme si to všichni přítomní užili.  
Děkujeme všem účastníkům a těm, kteří se aktivně podíleli. 

Ing. Ludmila Nováčková 
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    Foto: Zdeněk Chmelař 
POUŤOVÉ OSLAVY 

Letošní pouťové oslavy jsme zahájili v pátek 26. 8. pletením dožínkového věnce. V neděli 28. 8. zahrál 
dětem oblíbený Honza Hrubec veselou pohádku Princezna na hrášku. Po něm nás potěšila folklórní 
skupina Lhotár. Občerstvení též nechybělo a mnozí si dali např. grilované maso, guláš či pečené maso. 
Ze skákacích hradů se šířil nadšený povyk.  Mnoho dětí si nechalo namalovat obličej, a tak nám na 
hřišti pobíhalo mnoho zvířátek, superhrdinů a dalších pohádkových postaviček. 
Věříme, že si všichni příchozí užili pěkné odpoledne a děkujeme všem, kteří pomáhali. 
Za týden pak vrcholily pouťové oslavy v kostele sv. Jiljí v Rudě. 

Ing. Ludmila Nováčková 

Foto: Zdeněk Chmelař 
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Foto: Zdeněk Chmelař 

PŘÍCHOD MIKULÁŠE S ANDĚLEM A ČERTY 

V pondělí 5. 12. 2022 procházel Mikuláš se svou družinou naší obcí. A protože tu máme samé hodné 

děti, dostaly odměnou za krásné říkanky a písničky nejen sladké dobroty. 

Ing. Ludmila Nováčková 

 

Foto: Zdeněk Chmelař    
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Foto ohlédnutí za uskutečněnými událostmi 
 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2022 

 

 

 

STAVĚNÍ MÁJE 11. 6. 2022 
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OSTATKY 26. 2 . 2022 

 

 

 

 

Vše foto: Zdeněk Chmelař 
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ADVENTNÍ DÍLNIČKY 4. 12. 2022 

 

Foto: Ing. Ludmila Nováčková 

Rok 2022 pro SDH Jabloňov 

 

V průběhu roku 2022 jsme za SDH Jabloňov dosáhli spousty úspěchů a skvělých výsledků, a to 

jak v domácích závodech, tak v postupových soutěžích. Ve hře Plamen obsadili naši mladší žáci celkově 

zasloužené 7. místo z 26. zúčastněných týmů z celého okresu Žďár nad Sázavou. Kategorii starších se 

letos také dařilo. Tým skončil na krásném 3. místě ze 33 týmů. Naši dorostenci, dorostenky, ženy a 

muži zvítězili ve všech kategoriích na okresním kole, což jim zajistilo postup do krajského kola. Letošní 

krajská kola se bohužel vůbec nevydařila. Kluci i holky měli smůlu na zranění před závody a při 

samotných závodech se jim lepila smůla na paty. Poslední místa v kategorii dorostenců i dorostenek 

vylepšili alespoň ženy 5. místem ve své kategorii a muži celkovým 6. místem ve své kategorii.  

Kromě postupových soutěží jsme se stejně jako každý rok účastnili závodů Žďárské ligy a jedno 

kolo sami uspořádali. Tímto mockrát děkujeme všem, kteří nám s pořádáním soutěže pomohli. 

Z celkových výsledků ligy máme ohromnou radost. Kluci se zúčastnili v mužské kategorii a skončili na 

perfektním 5. místě z více než 15 týmů. V kategorii juniorů se jim tolik nevedlo a skončili 3. Holky 

obhájily titul v kategorii juniorek a zároveň vytvořili nový rekord ligy. V kategorii žen do posledního 

kola bojovaly s týmem Benetic o celkové vítězství. Nakonec těsně skončily na celkovém 2. místě. 

Hlavní sezónu máme za sebou a teď se aktivně věnujeme zimní přípravě. Doufejme, že se naše 

výsledky budou nadále zlepšovat a dosáhneme na ještě vyšší umístění. Aktuálně trénují všechny 

kategorie dětí 2x týdně společně a větší hasiči se věnují navíc individuální přípravě v posilovně. Vítáme 

všechny zájemce, kteří chtějí sportovat a vyrazit s hasiči příští rok na závody!  

Tomáš Voda 
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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 – aneb soutěž o deskovou hru 
Pokud dodržíte půst, můžete opět vidět zlaté prasátko. Slíbilo nám, že od večera 24. 12. do 26. 12. 
2022 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. Výherci budou vylosováni na lednovém zasedání zastupitelstva a obdrží 
odměnu. Letošní hlavní odměnou bude desková hra JAK DOBŘE TO U NÁS ZNÁŠ. 
 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
Dne 27. 12. 2022 se uskuteční historicky první jabloňovský turnaj ve stolním tenisu. Zahájení ve 13 
hodin v sále OU (bývalá Jednota). Všichni jsou srdečně zváni 

 
LEDEN 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci 8. 1. 2023. 
 
ÚNOR 
 
KARNEVAL  
V neděli 12. 2. 2023 ve 14.30 hod. se uskuteční tradiční karneval pro děti v restauraci U Šidlů.  
 
OSTATKY 
V sobotu 18. 2. 2023 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.  
 

mailto:obec.jablonov@seznam.cz
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