
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj bude vycházet nově každé čtvrtletí. 

Vybíráme z obsahu prvního čísla nového obecního zpravodaje: 

- Informace z úřadu a dění v obci 

- Plánované akce v Jabloňanech 

- O činnosti místních spolků a základní školy 

 

 

Jablíčko 
Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 1        Březen 2015 
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Úvodní sloupek starosty 
 

Váţení a milí spoluobčané, 

rád bych Vám touto cestou poděkoval za projevenou důvěru v podobě 

vašich hlasů v podzimních komunálních volbách. Moc si toho váţím. 

Pro mě, jako pro občanaa novéhostarostuJabloňan, je tohle velká 

odpovědnost, ale jedním dechem musím dodat,ţe je to velká výzva, 

posunout naši obec o krok vpřed.  

Dovolte mi, abychVás informoval o změnách, které plánujeme 

s místostarostou a s pomocí ostatních zastupitelů v nejbliţším čase. 

Doufám, ţe připravované změny budou ku prospěchu a spokojenosti 

našeho společnéhosouţití v obci. Věřte mi, ţe plánované změny se nedají 

uskutečnit všechny v jeden den nebo v jednom měsíci. 

První změnou je vydávání pravidelného periodického 

zpravodaje,,Jablíčko“, který bude vycházet jako čtvrtletník a bude nás 

informovat jak o uplynulém dění v obci, tak o tom co nás čeká. 

Tento časopis bude vydávat obecní úřad, ale budou se na něm podílet svými 

příspěvky i místní aktivní spolky.Rádi přivítáme všechny zajímavosti, které 

si zaslouţí otisknout a zveřejnit, i od Vás občanů. 

Další změnou bude častější frekvence veřejného zastupitelstva obce, na 

kterém Vás rádi uvítáme. S veřejným zasedáním obce je spojena i 

transparentnost projednávaných bodů a chystaných akcí nejen v naší obci. 

Prostřednictvím tohoto čtvrtletníku Vám budeme sdělovat co nejvíce 

aktuálních informací. Doufám, ţe se Vám bude časopis líbit a bude mít 

hodně čtenářů. 

Přeji Vám hezké proţití blíţících se Velikonočních svátků. 

 

Roman Plch 
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Novinky z obecního úřadu 

Rozpočet obce na rok 2015 

Jedním z důleţitých kroků nového vedení obce byla příprava rozpočtu obce 

na rok 2015. Ještě loni, zejména díky seznamování se s novým prostředím a 

díkyčasovému posunu po volbách, bylo pro začátek roku schváleno 

zastupitelstvem rozpočtové provizorium, které bylo stanoveno na částku 

900.000,-Kč s tím, ţe rozpočet obce na rok 2015 bude schválen do 31. 3. 

2015. V budoucnu bychom chtěli mít roční rozpočet schválený jiţ na 

začátku roku, aby nebyla činnost obce omezena např. v moţných 

investicích aţ do jara. 

Připravený návrh rozpočtu vycházel z pravidelných výdajů minulých let. 

Některé poloţky byly omezeny jiţ v návrhu rozpočtu, některé byly 

naplánovány v obdobné výši, ale přesto počítáme a pracujeme na dalších 

úpravách smluv a činností obce během roku, aby se nám podařilo při 

zachování současného standardu sluţeb obce pro občany dosáhnout ještě 

dalších úspor na provozních výdajích obce. Tyto úspory pak vyuţít do 

větších oprav a investic, ideálně při vyuţití spolufinancování z dotací. 

V roce 2015 je z větších akcí v rozpočtu plánováno: 

 Dle rozhodnutí zastupitelstva obce výstavba multifunkčního hřiště 

(celkem za 1,4 mil Kč) za předpokladu získání dotace. 

 Oprava a rekonstrukce podlah a sociálních zařízení ve škole (cca 0,5 

mil Kč) vyvolané zejména negativními výtkami České školní 

inspekce z roku 2014. 

 Příprava a jednání o výkupu pozemků pro stavební parcely. 

 Případná úpravu územního plánu dle podané a zastupitelstvem 

schválené ţádosti o jeho změnu. 

Rozpočet počítá s příjmy 4,4 mil Kč a vyuţitím přebytků hospodaření 

z minulých let ve výši 1 mil Kč a výdaji ve výši 5,4 mil Kč. Přesné znění 

schváleného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách obce v sekci 

„Rozpočet“.                                                                                  Jaroslav Machač 
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Z jednání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce se v prvním čtvrtletí sešlo dvakrát, a to 10. 2. 2015  

a 17. 3. 2015 vţdy od 19 hodin. Zápisy z obou zasedání byly zveřejněny 

v místní vývěsce a internetu a jsouk nahlédnutí v kanceláři OÚ. 

K nejdůleţitějším projednávaným bodům patřilo: 

- schválení inventarizace majetku a závazků obce za rok 2014, 

- schválení podání ţádostí o dotace na multifunkční hřiště, rekonstrukci 

podlah a sociálního zařízení v ZŠ, čerpadlo pro JSDH, 

- schválení rozpočtu na rok 2015, 

- schválení Strategického rozvojového dokumentu obce.      Monika Fojtová 

Poplatky na rok 2015 

Na zasedání ZO Jabloňany dne 16. 12. 2014 byla schválena následující 

výše poplatků na rok 2015: 

1. Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů se nezvyšuje a zůstává 

ve výši 500,-Kč na osobu a objekt za rok.  

2. Poplatek za provoz televizního kabelového rozvodu senezvyšujea 

zůstává ve výši 600,-Kčna rok.  

3. Poplatek za drţení psa se nezvyšuje a zůstává ve výši 200,-Kč za 

jednoho psa za rok.  

4. Cena vodného z místní vodárny „V Luhu“ se zvyšuje o 3,-Kč za 1m
3 

tj.na28,-Kč za 1m
3
, z důvodu revize stávajícího řádu. 

5. Cena vodného z vodovodu provozovaného firmou 

VAS,a.s.,Boskovice se upravujenásledovně:zvýšení pohyblivé sloţky 

vodného na 34,45 Kč/m3 (tj. +2,65 Kč/m3) a sníţení pevnésloţky 

(paušálu) na 494,- Kč/rok (-203,- Kč/rok).  

Ţádáme občany, aby poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi a 

psy uhradili v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně 

převodem na účet obce. Číslo účtu u České spořitelny Boskovice je 

1361736309/0800, jako variabilní symbol uţijte číslo popisné Vaší 

nemovitosti. Za včasnou úhradu poplatků v termínu splatnosti  

tj. do 31. 5. 2015 předem děkuje pracovnice OÚ.                        Monika Fojtová  
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Strategický rozvojový dokument obce Jabloňany 

V naší obci byl schválen Strategický rozvojový dokument obce, na jehoţ 

tvorbě (kromě zastupitelů) se měli moţnost podílet všichni občané a 

organizace naší obce. S jeho tvorbou bylo započato jiţ na konci loňského 

roku. Po několikerém projednání buď na pracovních schůzkách nebo 

oficiálním jednání zastupitelstva, byl dokument předloţen i veřejnosti 

k připomínkování nebo doplnění. Od veřejnosti se nám sešly 3 připomínky, 

které byly částečně zapracovány. 

A proč se tento dokument vlastně vytvářel? Zejména proto, abychom si 

ujasnili, kterým směrem by měla obec směřovat, co bychom měli nebo 

chtěli v horizontu několika let realizovat a jak toho nejefektivněji 

dosáhnout. Tzn. abychom třeba v tomto roce nedělali nové povrchy silnic, 

kdyţ víme, ţe v příštích letech je budeme muset rozkopat, protoţe firma 

E.ON bude zakopávat elektrické vedení v obci ze sloupů do země apod.  

Jeho hlavním cílem byla sumarizace současného stavu, jako základ pro 

diskusi a vydefinování si priorit obce do budoucích let (tzn. vytvoření 

nějaké strategie nebo dlouhodobého plánu do cca roku 2020). Dalším 

důvodem byla i zjištěná potřeba, ţe tento dokument má být součástí kaţdé 

obce a bývá často vyţadován jako povinná podmínka pro případné ţádosti 

o dotace (pro posouzení zda předmět dotace je v souladu se strategickým 

rozvojovým dokumentem obce). 

S dokumentem jste se mohli seznámit v místní vývěsce nebo na 

www.jablonany.cz, případně je samozřejmě k nahlédnutí v úředních 

hodinách na obecním úřadě (včetně seznamu jednotlivých konkrétních 

opatření a zamýšlených investic).                                                Jaroslav Machač 

Obecní pracovník 

Obecní úřad si dovoluje oslovit občany, kteří by měli zájem o provádění 

pomocných úklidových prací spojených s chodem obce (v zimní i letní 

sezóně). Práce je vhodná spíše pro muţe a byla by vykonávána v rámci 

dohody o pracovní činnosti. Nejedná se o hlavní pracovní poměr.  

Bliţší informace je moţné získat osobně na OÚ Jabloňany kaţdý čtvrtek od 

18-20 hod.                                                                                         Roman Plch 

http://www.jablonany.cz/
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Připravujeme v obci 

Obecní kabelový televizní rozvod  
a očekávání dalšího vývoje 

V polovině roku bude probíhat v naší obci průzkum kvality signálu místní 

kabelové televize a druhů televizních přijímačů v jednotlivých 

domácnostech. Zda jednotlivé domácnosti pouţívají digitální nebo ještě 

analogové televizní přijímače, případně jaká jsou očekávání jednotlivých 

uţivatelů a preferované televizní kanály.  

Průzkum bude probíhat buď dotazníkem (přes internet nebo papírovou 

formou) nebo případně i osobní návštěvou z obce (kdo bude mít zájem 

nebo k ověření jaký typ televizního přijímače máte doma). O všem budete  

včas informováni. 

Cílem průzkumu je zjistit současný stav rozvodu a připojených televizí  

(a očekávání občanů k počtu a typům programů), abychom se dle toho 

mohli rozhodnout jak nejlépe dále provozovat a modernizovat tento 

kabelový rozvod. Zda např. přepnout celý rozvod do digitální formy nebo 

udrţovat analogový signál, aby co nejlépe odpovídal současným 

technologiím.                                                                               Jaroslav Machač 

 

Z historie kabelové televize 

Kabelová televize v obci slouţí jiţ přes 20 let: V březnu 1992 byli na 

veřejném zasedání obecního úřadu občané informováni o moţnosti 

zavedení kabelové televize. Rozpočet činil 515.000,- Kč a občané skládali 

vklad 5.000 Kč. 

Práce byly zahájeny počátkem října 1992. Do konce roku byl postaven na 

kopci "Baba" příjmový ocelový stoţár na ţelezobetonovém základu 

a od něj poloţeno do země kabelové vedení aţ k domu č.p. 102. 

Od 20. 3. 1993 se začaly po obci rozvádět kabely a na ně napojovat 

jednotlivé domy. První přenos byl proveden k 30. 4. 1993. Bylo moţno 

tehdy sledovat 8 programů: F1, ČTV, STV, RTL, PRO7, 

SAT1,EUROSPORT, MTV.Od července 1994 byl napojen na rozvod další 

kanál a to ČT2. Za zapojení bylo poţadováno 500,- Kč. V roce 1995 
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provedl obecní úřad dokompletování elektrické přípojky kabelem aţ k 

vysílači na "BABĚ".                                       Irena Vachová, výňatek z obecní kroniky 

Vedení obecní kroniky 

Po delším hledání a oslovení některých našich občanů se nám podařilo najít 

novou kronikářku a nového kronikáře. Jsem velice rád, ţe nabídku přijala 

paní Irena Vachová, která povede kroniku v psané podobě. Novinkou bude 

i kronika v elektronické podobě, kterou s pomocí paní Vachové povede pan 

Jiří Stejskal. Oběma chci touto cestou poděkovat.  

Tímto se také obracím na místní občany s prosbou. Kdo máte zajímavosti o 

dění v obci (od r. 2007 – 2014), podělte se o ně prosím s paní Vachovou. 

Z těchto let nejsou bohuţel v kronice ţádné záznamy z důvodu chybějícího 

kronikáře. Rádi bychom, aby se nám podařilo data s Vaší pomocí doplnit. 

Roman Plch 

Jabloňany na fotkách 

V dnešní době, kdy se fotí na mobilní telefony nebo digitální fotoaparáty 

skoro všechno a všude, stejně tak jako v dřívějších dobách vţdy potěší 

nějaká zajímavá fotografie nebo fotografie s událostí, která se nebude jiţ 

opakovat. Jde o to být na správném místě ve správný čas nebo umět dobře 

zachytit nějakou scenérii, která se váţe k Jabloňanům. 

Tímto bychom chtěli poţádat občany, kterým se podařilo nebo během 

letošního roku podaří pořídit nějaký jedinečný snímek v Jabloňanech nebo 

s vazbou na naši obec, aby nám ho poskytli 

k dalšímu pouţití.  

Rádi ho dle domluvy případně zveřejníme na 

obecních stránkách, časopise nebo pouţijeme 

na propagaci obce. Pokud bude fotografií více 

(např. průřezově z celého roku) nebo bude 

zájem, není vyloučeno, ţe bychom z nich mohli 

vytvořit i kalendář na příští rok apod. 

                                                                                                                                  Jaroslav Machač 



8 

 

Stalo se v obci 

Tříkrálová sbírka 

Dne 3. 1. 2015 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, jejímţ 

pořadatelem je Charita Česká republiky. Při této sbírce bylo v naší obci na 

charitativní účely vybráno 7.878,-Kč. Poděkování patří všem, kteří do 

sbírky přispěli finančně, ale i těm, kteří se na organizaci sbírky v obci 

podíleli tj. slečnám Janě Mrázkové a Silvii Richterovéa v neposlední řadě 

našim koledníkům Nikole Černohlávkové, Sáře Černohlávkové, Markétě 

Nečasové, Romanu Fojtovi, Patriku Fojtovia Radku Tomáškovi. 
Monika Fojtová 

 

 

Ohlédnutí za mysliveckou sezónou  

Myslivecké sdruţení Obora pod vedením pana Horáka Jaromíra informuje 

o rekordním počtu šestnácti kusů střelených divokých prasat ze dne               

10. 1. 2015. K 1. 3. 2015 bylo střeleno v revíru MS Obora celkem 125 kusů 

divočáků. Dalšími dvěma dlouholetými členy MS z řad Jablonských 

občanů jsou pan Plch Antonín a pan Ocetek Josef.                        Jaromír Horák 
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Masopustní průvod 

Dne 14. 2. 2015 proběhl v naší obci tradiční masopustní průvod, ve kterém 

jste mohli shlédnout 26 masek. Všem zúčastněným bych chtěl touto cestou 

poděkovat za účast v průvodu, speciálně bych chtěl poděkovat dětem, 

kterých se sešlo poţehnaně. Velký dík patří všem občanům, kteří přispěli 

jakoukoli částkou či desátkem. Finanční výtěţek bude pouţit na provozní 

výdaje a činnost MK Jabloňany.                                                      Jaroslav Fojt 

 

 

Co se děje v okolí 

Provoz Mateřského centra Ponorka, z.s. Doubravice 

Na začátku byl nápad zřídit v našem městysi centrum, kde by se scházely 

maminky, vyměňovaly si zkušenosti, dozvěděly se něco nového, 

odreagovaly se od kaţdodenních starostí a kde by děti nalezly prostředí pro 

zájmové aktivity a hrátky s kamarády. K tomuto všemu bylo zapotřebí 

nejen sehnat a opravit prostory , ale i zaloţit a úspěšně zapsat spolek. To se 

podařilo a proto bylo v září 2014 slavnostně otevřeno Mateřské centrum 

Ponorka, z.s..  

Více informací o plánovaných akcích, ale nejen o nich naleznete vţdy 

s dostatečným předstihem na našich webových stránkách 

www.mcponorka.cz.  Těšíme se na vásMC Ponorka, z.s.                MC Ponorka 

http://www.mcponorka.cz/
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Kalendář akcí v Jabloňanech a okolí   

Datum Začátek Název akce Pořadatel 

28.3 16:00 Fotbal: FK Jabloňany - FC STARS Letovice MK Jabl. 

11. 4 odpol. Sběr elektroodpadu a starého papíru SDH Jabl. 
Duben   Vítání nových občánků OÚJabl. 

11.4 16:00 Fotbal: S.t.B. Jabloňany - Ajeto Adamov MK Jabl. 

18.4 16:00 Fotbal: FK Jabloňany - FPO Blansko MK Jabl. 

25.4 16:00 Fotbal: S.t.B. Jabloňany - SK Voktoria Suchý MK Jabl. 

26.4  
12:30 
14:00 
14:15 

Hasičské odpoledne (na cvičišti v Luhu): 
Okrsková soutěž mužů v PÚ Okrsku Skalice 
Slavnostní předání a předvedení nové techniky 
Soutěž mladých hasičů v PÚ Okrsku Skalice a 
Mikroregionu Svitava 

SDH Jabl. 

30.4 19:00 Pálení čarodějnic MK Jabl. 

7.5 19:00 Pálení mírové vatry MK Jabl. 

9.5 17:00 Fotbal: S.t.B. Jabloňany - FK Rozhrání MK Jabl. 

16.5 17:00 Fotbal: FK Jabloňany - MK Sokol Drnovice "A" MK Jabl. 

23.5 17:00 Fotbal: FK Jabloňany - FK Deštná MK Jabl. 

31.5 11:00 Velká cena Blanenska v PÚ Jabloňany SDH Jabl. 

6.6 17:00 Fotbal: FK Jabloňany - SK Žízeň Petrovice MK Jabl. 

13.6 17:00 Fotbal: S.t.B. Jabloňany - Sokol BK SadrosBce MK Jabl. 

17. nebo 
23.6. 

dopo- 
ledne 

3. ročník Zakončení školního roku s hasiči 
Jabloňany pro ZŠ, MŠ a ostatní děti (ukázky 
hasičské činnosti, sportovní hry a soutěže) 

SDH Jabl. 

3.-5.7.   Pouťové posezení a zábava SDH Jabl. 

5.7 13:00 Pouťový turnaj v malé kopané MK Jabl. 

11.7 
  

Turnaj ve volejbalu Svazku Svitava ve Skalici   
(pro 6-tičlenné družstvo, z toho min. 2 ženy) 

DSO Svitava 
(Skalice) 

29.8 14:00 Rozloučení s  prázdninami Obec,MK,SDH 

19.9 
  

Hasičská soutěž Mikroregionu Svitava v 
Doubravicinad  Svitavou 

DSO Svitava 
(Doubravice) 

20.9 9:00 Soutěž mladých hasičů Jabloňany SDH Jabl. 

29.11.  Rozsvěcování vánočního stromku Obec 

31.12 10:00 Silvestrovský fotbálek MK Jabl. 
Jaroslav Machač 
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Malá kopaná Jabloňany 

Silvestrovský fotbálek 

31. 12. 2014 se pobavili malí i velcí na hřišti v Luhu při tradičním 

silvestrovském fotbálku. I kdyţ byla ukrutná zima, zábava byla výborná. 

Něco na zahřátí v tekutém stavu se taky našlo a bylo i něco na zub z udírny. 

Jaroslav Fojt 

Průběh letošní sezóny 

V měsíci lednu došlo k přihlášení 

muţstva StB Jabloňany do 1. ligy MK 

Blanska a druţstva FK Jabloňanydo 4. 

ligy MK Blanska. Rovněţ byla obě 

muţstva přihlášena do Okresního 

poháru MK 2015. StB nastoupí proti muţstvu FC Třebětín a FK Jabloňany 

se utká s TJ Rudka. Obě utkání se odehrají o víkendu 4. - 5. dubna 2015. 

Letošní ligová sezóna startuje jarní částí od 28. 3. do 13. 6., podzimní část 

bude sehrána od 15. 8. do 24.10. Rozlosování bude zveřejněno ve fotbalové 

vývěsce. 

Ve spolupráci s MK Blansko jsme se snaţili prosadit zaloţení „Ţákovské 

ligy“ dětído 14 let. Termín přihlášek byl stanoven do 28. 2. 2015. Bohuţel 

pro malý počet zájemců se tento projekt, alespoň pro letošní rok, 

neuskuteční. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2015 bychom 

Vás rádi pozvali na všechna ligová utkání 

a dále na tradiční „Pálení čarodějnic“ dne 

30. 4. 2015 od 19 hodin na hřiště do Luhu 

a dále 7. 5. 2015 od 19 hodin rovněţ na 

hřiště v Luhu na pálení Mírové vatry. 

Jaroslav Fojt 
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Hasiči Jabloňany 
SDH Jabloňany má od 13. 12. 2014 nový výbor ve sloţení: 

Jakub Ocetek – starosta 

Marek Vlach – náměstek starosty 

Jan Horák – velitel sboru 

Jakub Štarha – hospodář 

Jiří Horák – referent MTZ 

Michal Musil – strojník 

Lukáš Zachoval – člen výboru 

Jakub Ocetek 

Sport 

V rámci sboru působí od roku 2005 sportovní druţstvo muţů, které se 

během roku zúčastní cca 30 soutěţí v PÚ v rámci celého Jihomoravského 

kraje. Zejména okresních lig jako jsou například VC Blanenska, VC 

Prostějovska, VC Vyškovska a Ţďárské ligy. Kaţdoročně zavítáme i na 

vybrané soutěţe Extraligy ČR. 

Plánované soutěţe v poţárním sportu pořádané SDH v Jabloňanech najdete 

v kapitole Kalendář akcí: 

Plánované akce, kterých se SDH zúčastní: 25. – 26. 4. – přehlídka 

automobilové techniky TMB depozitář Řečkovice Brno, kde bude 

vystavena i naše starší Automobilová stříkačka.                             Jakub Ocetek 

Činnost kolektivu mladých hasičů 

V našem sboru kromě ostatní bohaté činnostiod roku 2011 znovu funguje 

kolektiv mladých hasičů (kolektiv MH), který ke konci roku 2014  čítal 28 

dětí ve věku 5-17 let, navíc tento krouţek navštěvují děti i z okolních obcí. 

(rok 2013 27 dětí, dříve 24). Tato volnočasová aktivita pro mládeţ byla 

v naší obci obnovena po cca 25 letech. Pro zájem nových dětí, rodičůa jiţ 

odrůstajících stávajících MH do vyšších věkových kategorií jsem  

od začátku letošního roku zahájil širší nábor nových dětí, při kterém jsme 

přijali doposud 5 nových mladých členů.  V případě zájmu přibíráme stále 

„správné“ holky a „správné“ kluky, stačí nás navštívit při našich 

schůzkách, případně mě kontaktovat (Vedoucí kolektivu MH SDH 

Jabloňany, zástupce velitele JSDH -  Petr Machač 773787584, 

machacpetr@seznam.cz). 

 



13 

 

Připravujeme pro MH (březen – červen) a navazující aktivity SDH, JSDH  

 28.3. - úklid blízkého okolí příjezdových komunikací do obce 

Jabloňany a pěší cesty (ke Skalici) od odpadků a „věcí“ do přírody 

nepatřících a společně s SDH Skalice úklid Úmoří - „My pro vodu – 

voda pro nás“ – akce Povodí Moravy, s.p. 

 11.4. - sběr elektroodpadu a vyslouţilých elektrospotřebičů (finance 

pro MH a současně sběr papíru pro potřeby místní ZŠ – tyto akce 

budeme pravidelně opakovat (cca červen, září, prosinec)  

 14. 3.  9:00 Soutěţ MH OLM  Sychotín – sportovní hala (uzlování)  

 11. 4. 9:00 Soutěţ MH OLM Šošůvka – KD (uzlování) 

 25. 4. 13:00 Soutěţ MH pohár SDH Doubravice nad Svitavou – 

venkovní - poţární útok (PÚ), štafeta. 

 26. 4.  14:00 Soutěţ MH Okrsek Skalice, DSO Svitava – Jabloňany -  

„Luh“ (PÚ) 

 2. 5. 8:30 Soutěţ MH OLM Velké Opatovice – dorost (jednotlivci) 

 3. 5. 8:00 Soutěţ MH OLM Bořitov (PÚ, štafety, dorost, jednot.) 

 8. 5. 8:00 Soutěţ MH OLM Velké Opatovice – (PÚ, štafety) 

 9. 5. 8:15 Soutěţ MH OLM Vavřinec -  (PÚ, štafety) 

 16. – 17.5. Soutěţ - Celostátní hra PLAMEN 2014/2015 Ostrov u M. 

(PÚ, útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta 4x60m, DOROST,……...) 

 30. 5. 13:00 Soutěţ MH OLM Sychotín – (PÚ) 

 6. 6. 13:00 Soutěţ MH OLM  Šebetov (PÚ, štafety, dorost, jednot.) 

 6. 6. 9:00 Soutěţ  MH OLM Rájec (PÚ, štafety) 

 21. 6. 9:00 Soutěţ MH OLM Ostrov u M. (PÚ, štafety, dorost, jed.) 

 27. 6. 13:00 Soutěţ MH OLM Bukovina (štafety) 

 27. 6. 17:00 + 22:00 Noční soutěţ MH OLM Senetářov (PÚ) 

 červenSoutěţ pohár MH SDH Okrouhlá (PÚ) 

 17. nebo 23.6. 8:00 Zakončení školního roku s hasiči Jabloňany pro 

ZŠ, MŠ – III. Ročník (dopoledne s hasičskou tématikou, ukázky 

činnosti, sportovní hry) v Hasičském areálu v Luhu. 

Více infona:www.sdhjablonany.czhttp://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/. 

Petr Machač 

http://www.sdhjablonany.cz/
http://www.sdhjablonany.cz/
http://www.sdhjablonany.cz/
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Místní Základní škola Jabloňany 
Jako jedna z mála obcí se můţeme pochlubit místní základní školou, kolem 

které mnozí z nás chodí kaţdodenně. Ale co se děje za zdmi této budovy, 

co se změnilo od doby naší školní docházky, kdo tam chodí a co dělá … O 

tyto informace jsme tedy poţádali paní ředitelku ZŠ Jabloňany paní Mgr. 

Zdenu Markovou, která nám to upřesnila: 

Základní školu navštěvuje ve školním roce 2014/2015 25 ţáků. Kromě dětí 

 z Jabloňan sem chodí děti z Obory, Lhoty Rapotiny a Boskovic. 

Vyučující: Mgr. Z. Marková, Mgr. H. Šustrová a Bc. P. Bednářová. 

Zájmové krouţky ve škole: Anglický jazyk, Sportovní krouţek a Všeználek. 

15. 1. 2015 proběhl zápis do prvního ročníku. Přišlo 12 dětí, 8 dětí bylo 

přijato, 4 děti mají odklad školní docházky. 

Škola je zapojena do několika projektů, např. OVOCE DO ŠKOL, 

RECYKLOHRANÍ, KAŢDÉ DÍTĚ SBÍRÁ V SITĚ. 

Nejbliţší akce školy: VELIKONOČNÍ JARMARK - 28. 3. 2015 od 13. 00 

hodin. Na prodej budou výrobky ţáků, domácí pečivo, dílničky pro děti, 

zdobení perníčků. 

Na fotografii: Bavíme se s divadlem Úsměv 

A jak to bude se školou v Jabloňa nech dál? I toto byl jeden z bodů 

jednání„nového“ 

zastupitel-stva, kde 

jsme se shodli na 

maximální snaze 

udrţet místní základní 

školu a dle moţností 

obce zlepšo-vat 

podmínky ve škole 

pro kvalitní výuku 

místníchi přespolních 

ţáků. 

Mgr. Zdena Marková 

Jaroslav Machač 

https://www.email.cz/download/i/hOhAPsM0nUrruNbC3ZeLYLmcdHxH29vau2Bbn11FsmKbUhwfB4G0Mt9yYbRrfu3Axop5zLA/IMG_2496.jpg
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Něco z historie 

Místní škola 
 

Do roku 1820 docházely děti z naší obce do školy do Doubravice nad 

Svitavou nebo do Lhoty Rapotiny. Roku 1820 začal místní krejčí Vavřinec 

Podloucký za úplatek vyučovat děti z obce ve svém domku  č. p. 20 (nyní  

č. p. 122). Jeho odměna za kaţdého ţáka činila 1 groš, kromě toho kaţdou 

středu dostával misku hrachu. Od vrchnosti černohorského panství dostával 

3 sáhy štípaného dříví na topení. V tomto domě se vyučovalo aţ do roku 

1843, poté byla pro školní účely zřízena místnost v domě č. p. 47. V roce 

1852 bylo započato se stavbou jednotřídní školní budovy nákladem 3 500 

zlatých vídeňské valuty. Tato stavba byla dokončena roku 1853, nebyla 

však vysvěcena, jelikoţ farář Jan Hauschild nechtěl svolit, aby obec 

Jabloňany měla vlastní školu. Jeho záměrem bylo postavit společnou školu 

pro Oboru a Jabloňany. 

I přes nesouhlas církve byla škola předána ke svému účelu a obdrţela číslo 

popisné 37. 

Při kopání základů této stavby bylo nalezeno mnoţství lidských kostí 

s pozůstatky vojenských nákrčníků a částí uniforem.  

Pro vylepšení výuky  rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 1909 vystavět 

novou větší školu.  Ta byla dokončena v roce 1910 a téhoţ roku také 

vysvěcena farářem Josefem Kuchtou. Obdrţela číslo popisné  38 a ke 

svému účelu slouţí s různými stavebními úpravami dodnes. 

Škola byla od počátku rozdělena na 2 části. V první byl zbudován byt 

řídícího učitele, druhá slouţila jako třída pro vyučování. V roce 1985 byl 

byt zrušen a místo něj byla vybudována nová třída. Původní třída byla 

přebudována na tělocvičnu. 

V současnosti se vyučuje v obou třídách, kdy jedna je vyuţívána i pro 

výuku tělesné výchovy. Škola prošla několika rekonstrukcemi z nichţ 

poslední bylo zateplení budovy v roce 2013.   

Monika Fojtová, výňatek z obecního almanachu 
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Z obecní matriky 
Významná ţivotní jubilea v I. čtvrtletí 2015 oslavili 

(jubilea od 50 do 70 let). 

 Pan Barva Ladislav  

 Pan Ţivný Jiří ml.                 

 Pan Kuţela Václav 

 Pan Ocetek Josef 

 Paní Ocetková Marie 

 Pan Boček Jan  

 Pan Machač Jaroslav st. 

 Pan Veselý Bedřich 

 Paní Ţivná Marta 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!     

 

V I. čtvrtletí se narodil:                

Vojtěch Petrţela 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví  

do ţivota! 

Křížovka pro děti 
1. mládě slepice                                                 

2. z kotce vykukuje  

3. velikonoční pochoutka 

4. vzklíčené obilí 

5. z vrbového proutí pleteme 

6. jarní svátky 

7. malujeme  

8. na upečeného váţeme mašličku 

 

 

 

Monika Fojtová 
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