
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíráme z druhého čísla obecního zpravodaje: 

 Sluţby občanům poskytované na OÚ Jabloňany 

 Probíhající rekonstrukce v místní základní škole 

 Hledá se nový provozovatel místního pohostinství 

 Jarní úklid v okolí obce 

 Výsledky jarního kola Malé kopané Jabloňany 

Jablíčko 
Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 2        Červen 2015 
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Úvodní slovo starosty 

Váţení a milí spoluobčané,  

tři měsíce utekly jako voda a přicházíme k Vám s novým vydáním našeho 

časopisu. Dle Vašich ohlasů lze usuzovat, ţe se Vám náš časopis líbil 

a vydávání nového čtvrtletníku jste pozitivně uvítali. Tuto moţnost, informovat 

o dění v naší obci, vyuţívá stále více lidí. S radostí budeme v tomto 

pokračovat.  

Touto cestou bych serád vyjádřil k problémům, které se poslední dobou 

opakovaly s dodávkou pitné vody v části obce Kocimberk. Tyto problémy byly 

zapříčiněny špatným technickým stavem místní vodárny v Luhu. Museli jsme 

tento stav řešit operativně výměnou nového čerpadla. V nejbliţší době 

plánujeme výměnu a izolaci nové střechy a montáţ nových oken. Tyto kroky 

umoţní lepší odvětrání budovy. Rád bychobčanům části Kocimberkpoděkoval 

za trpělivost a pochopení.Nynější technický stav budovy není dobrýa je třeba 

začít s opravami. 

Se začátkem července se nám blíţí svátek sv. Cyrila a Metoděje a sním spojené 

tradiční pouťové veselí v naší vesnici. Doufám, ţe si tyto krásné dny uţijí nejen 

naše děti, ale i všichni dospělí. Na pouťových atrakcích, na zahrádce nebo na 

příjemné letní procházce. 

Přeji Vám všem krásné počasí a mnoho hezkých záţitků z dovolené 

a z prázdnin. 

Roman Plch 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce se ve druhém čtvrtletí sešlo dvakrát, a to 12. 5. 2015  

a 24. 6. 2015 vţdy od 19 hodin. Druhé jednání se bohuţel konalo  

aţ po uzávěrce časopisu, ale zápis z jednání naleznete opět na vývěsce před OÚ 

ana webových stránkách obce www.jablonany.cz. Na jednání dne12. 5. 2015 

byl schválenZávěrečný účet obcea Účetní závěrka obce Jabloňany za rok 2014. 

Tím lze povaţovat rok 2014 za uzavřený a můţeme se plně soustředit  

na rok letošní.  

  

http://www.jablonany.cz/
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Dále vybíráme z obsahu jednání zastupitelstva obce: 

- byla schválena Smlouva o dílo na „Rekonstrukci podlah a sociálního 

zařízení v ZŠ Jabloňany“ s firmou Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina, práce 

započaly 1. 6. 2015, 

- bylo rozhodnuto o rekonstrukci a přístavbě sociálního zařízení v místním 

pohostinství v maximální výši 350.000,-Kč, 

- bylo rozhodnuto, ţe z důvodu častých poruch v místní vodárně 

„V Luhu“ dojde k opravě střechy a výměně okna. Monika Fojtová 

 

Poplatky na rok 2015 

Připomínáme občanům, kteří dosud nezaplatili místní poplatky na rok 2015, 

jejichţ splatnost byla 31. 5. 2015, aby tak neprodleně učinili. Jedná se 

o poplatek za komunální odpad, poplatek za kabelovou televizi a poplatek  

za psy. Poplatky je moţné uhradit na pokladně OÚ nebo bezhotovostním 

převodem na účet obce vedený u České spořitelny Boskovice, číslo účtu  

je 1361736309/0800, jako variabilní symbol uţijte číslo popisné Vaší 

nemovitosti.         Monika Fojtová 

 

Služby poskytované na OÚ Jabloňany 

Rádi bychom informovali občany, ţe OÚ Jabloňany je kontaktním pracovištěm 

CZECH POINT. To znamená, ţe občané zde mohou pořídit ověřené výstupy 

např. z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, rejstříku trestů apod. Dále 

je na úřadě prováděno úřední ověřování podpisů a listin. Úřední hodiny jsou 

kaţdý čtvrtek od 18:00 do 20:00. Úřad je moţno navštívit i mimo tyto úřední 

hodiny a to od pondělí do čtvrtku od 6:00 do 14:30 a v pátek od 6:00 do 12:00. 
           Monika Fojtová 

Hospodařeníobecního úřadu 

Podařilo se nám upravit smlouvu u stávajícího operátora na mobilní sluţby. 

V současné době je nová sníţená částka 1300,-Kč za měsíc (z původní3700,-

Kč za měsíc). Další výraznou úsporou je konsolidacedodávekel.energie 

a plynu od nového dodavatele. Na odběrných místech v obci (kabelová 

televize,vodárna,kaple, obecní úřad,veřejné osvětlení, pohostinství a škola)  

je úspora oproti roku 2014 částka 58000,-Kč (roční úspora),coţ je vysoká 

částka, kterou můţemevyuţít na další potřeby obce.   Roman Plch 
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Připravujeme v obci 
Rekonstrukce podlah a sociálního zařízení v ZŠ Jabloňany 

Místní škola pochází z roku 1910 (včetně pravděpodobně původní dřevěné 

podlahy v tělocvičně, ke které měla v roce 2014 výhrady při kontrole Česká 

školní inspekce), její současné sociální zařízení je sice mladší, aletakésvojí 

funkčností a vzhledem neodpovídá současným poţadavkům. 

Rekonstrukce a obnova místní školy je součástí „Strategického rozvojového 

dokumentu obce“, kde jsme si se zastupiteli definovali priority na příští roky. 

V této souvislosti jsme se v únoru rozhodli podatţádost na dotaci 

z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, který se vztahoval  

i na obnovu školských zařízení. Jiţ v únoru byla kvalitně připravená 

ţádostúspěšná a obdrţeli jsme dotaci v maximální moţné výši 200 tis. Kč 

(celkové náklady budou cca 500 tis. Kč). 

Co jiţbylotřeba připravit pro rekonstrukci, která musí proběhnout během 

prázdnin, a další práce, které nás čekají,můţete vidět v následujícím plánu: 

 březen – příprava zadávací dokumentace a poţadavků na stavbu a výběr 

dodavatele, 

 duben –výběrové řízení a výběr dodavatele dle nejniţší ceny (stavbu bude 

realizovat firma Stavby Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina), 

 konec května –vystěhování tělocvičny a kabinetu (ţáci dokončí poslední 

měsíc výuky v místnosti herny v ZŠ) a následné předání stavební firmě, 

 do 12. 6. –bude zaloţena nová anhydritová podlaha, která musí vyschnout, 

 7. 7. (po pouti) –předání druhé třídy a soc. zařízení k další rekonstrukci, 

 21. 8. –je finální termín pro dokončení všech prací a předání díla. 

Rekonstrukce se skládá ze dvou částí: 

1. rekonstrukce podlah: 

 odstranění současné dřevěné podlahy v tělocvičně a starého linolea ve třídě, 

 zaloţení nové podkladové skladby pod podlahou, včetně hydro a tepelné 

izolace, odvětrání stěn a anhydritový podklad ve větší učebně (tělocvičně), 

 poloţení linolea v obou učebnách a navazujícím kabinetu, nová výmalba, 

2. rekonstrukce sociálního zařízení pro ţáky: 

 vybourání podlah, současného obloţení a sanitárního zařízení, 

 sanační injektáţ vlhkého zdiva a výměna dveří, 

 nové podlahy, dlaţba, část omítek, obloţení a zařizovací předměty (včetně 

rozšíření o umyvadlo v dívčí části a pisoáry v chlapecké části). 
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Pokud by se podařilo zajistit obdobným způsobem spolufinancování i v příštím 

roce, tak bychom rádi dokončili rekonstrukci podlah (dlaţby a schodů) 

v ostatních školních chodbách.      Jaroslav Machač 

 

Nový provozovatel pro místní pohostinství 

Po více neţ šesti letech končí na vlastní ţádost v místním pohostinství slečna 

Markéta Nejezová. Za dosavadní sluţby ji chci poděkovat a v nové práci jí 

popřát hodně úspěchů.  

Po plánované rekonstrukcia znovuotevření 1.9.2015 hledáme k tomuto datu 

nového nájemce. Bliţší informace a podmínky poskytneme od 1. 7. kaţdý 

čtvrtek v úředních hodinách nebo po domluvě na tel.čísle 731 204 088.  
          Roman Plch 

Dotazník pro uživatele kabelové televize Jabloňany 

Jak jsme avizovali v minulém čísle,v polovině července proběhne průzkum 

mezi uţivateli místní „kabelovky“. Jeho cílem je získat technické informace  

o počtu televizních přijímačů (pro správné naddimenzování sítě) a informace  

o současném nebo budoucím vyuţívání „kabelovky“ (pro ověření účelnosti 

případných dalších investic). 

Písemný dotazník máte vloţen v tomto vydání nebo ho můţete vyplnit 

i elektronicky (přístup k dotazníku bude od zač. července přes obecní 

internetové stránky). Pokud byste měli k dotazníku nebo průzkumu další 

otázky, obraťte se prosím na obecní úřad. Termín pro odevzdání dotazníků je 

do konce července.       Jaroslav Machač 

 

Třídění odpadů v obci 

Od začátku dubna je v obci k dispozici velkoobjemový kontejner na bioodpad, 

který je umístěn na bývalém „smetišti Za uličkou“ (při výjezdu z obce  

na Oboru). Kromě běţného bioodpadu (rostlinných zbytků) tam lze ukládat 

i větve, ale pouze do průměru max. 3 cm! 

Dále byla pořízena nová modrá popelnice na sběr starého papíru, která je 

postavena u obecního úřadu. Zde nás překvapila rychlost, s jakou byla 

naplněna (i s ohledem na celkem nedávnýsběr starého papíru svozem po obci, 

který provedl SDH pro místní školu).  

Nynější kontejnery na plasty bývají často plné, proto během3. kvartálu bude 

přidán další nový kontejner na plasty (PET lahve, …).  Jaroslav Machač 
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Stalo se v obci 
Vítání občánků 

Dne 25. 4. 2015 jsme měli 

naobecním úřadě milou 

povinnost, a topřivítání našich 

nejmenších občánků do ţivota. 

Malá slavnost proběhla za 

krásného jarního počasí a mezi 

občany Jabloňan byli uvítáni tři 

chlapečci: Vít Petrţela, Šimon 

Diblík a Vojtěch Petrţela. 

Věříme, ţe tato malá slavnost 

bude pro rodiče milou 

vzpomínkou. Dětem přejeme spokojený ţivot a ať se jim v naší obci 

líbí.Rovněţ bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě vítání podíleli. 

 

Monika Fojtová 
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Zájezd na bowling 

V sobotu 21. 3. 2015 uspořádala Malá kopaná Jabloňany zájezd pro děti 

a rodiče na bowling do Boskovic. Zájezdu se zúčastnilo celkem 31 osob. 

Vyhodnoceny byly 2 kategorie starších a mladších dětí. Kategorie dospělých 

vyhodnocena nebyla, protoţe druhé skupině dospělých scházelo z časových 

důvodů odházet 2 hody. 

Starší děti (odházeny 2 kola): 

1. Patrik Prudký233 bodů 

2. Lukáš Prudký165 bodů 

3. Nikol Černohlávková 160 bodů 

Mladší děti(odházeno 1 kolo 

s mantinely): 

1. Lenka Karásková 86 bodů 

2. Matyáš Haluza 78 bodů 

3. Tobiáš Plch 75 bodů 
Jaroslav Fojt 

 

Pálení čarodějnic a Mírová vatra 

Jako kaţdý rok, tak i letos, přichystala Malá kopaná Jabloňany na hřišti v Luhu 

„Pálení čarodějnic“ a pálení „Mírové vatry“. Pálení druhého ohně bylo spojeno 

s lampionovým průvodem, který nám pomohla uspořádat MarkétaNejezová. 

Průvod vyrazil od místní hospůdky na hřiště do Luhu, kde byl pro děti 

připraven ohýnek na opékání párkůa překvapení v podobě menšího ohňostroje 

za podpory obce. 

 

Jaroslav Fojt 
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Jarní úklid v okolí obce Jabloňany (Ukliďme si doma) 

V sobotu 28. března provedli místní mladí hasiči úklid přírody v okolí 

Jabloňan:  

 sběr odpadků z příkopů kolem přístupových silnic a cest do Jabloňan  

(od „Ovčína“ po jabloňanskou křiţovatku a pěší cestičku do Skalice),  

 sběr odpadu z břehů potoka Úmoří (společně i s kolektivem mládeţe SDH 

Skalice nad Svitavou) od téměř ústí Úmoří do Svitavy (od firmy Baumüller) 

aţ po Krhov ( po mostek u silnice R43). 

Akce vycházela z letošního plánu činnosti mladých hasičů a navazovala  

i na celoregionální akci Povodí Moravy „My pro vodu, voda pro nás“.  

Díky rozdělení do 3 pracovních skupin a dopravě hasičským autem mezi 

jednotlivými úseky (včetně pouţití nového přívěsu na odvoz odpadků) se 

podařilo dětem během ještě chladného dopoledne uklidit úsek v délce 6 km  

(z toho 2,3 km kolem cest a silnic). Na akci se podílelo 15 mladých místních 

hasičů, 6 dospělých (instruktoři MH vč. 1 rodiče) a9hasičů ze Skalice.Bylo 

sebráno společně celkem 38 velkých pytlů odpadků, které do přírody nepatří. 

Jedinou odměnou pro mladé hasiče (kromě poděkování od vedoucího) byl 

teplý čaj, který byl připraven pro všechny na závěr ve zbrojnici. Poděkování 

také patří OÚ Jabloňany (za pořízení pracovních rukavic pro děti a 

odpadkových pytlů) a OÚ Skalice n. Sv. (kam jsme mohli po dohodě odvézt do 

velkoobjemového kontejneru tak velké mnoţství odpadků, které jsme ani 

nečekali). Závěrem ještě jednou poděkování všem, kteří se do úklidu aktivně 

zapojili. 

Tak uvidíme příští rok, kolik toho tam zase lidé vyhází a hlavně,zda se k této 

brigádě „Ukliďme si doma“ přidají i další, abychom si příští jaro sami uklidili 

v naší obci.      Jaroslav Machač, Petr Machač 

 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Mladi_hasici_-_Uklid_odpadku_a_veci_do_prirody_nepatricich_-_Jablonany_a_okoli_28._3._2015/
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Pohár obce Jabloňany v PÚ mládeže Okrsku Skalice  
a DSO Svitava a předání nového vybavení 

Na začátku května pořádal místní SDH v naší obci hasičskou okrskovou soutěţ 

muţů, ke které se připojila i soutěţ mládeţe pro sbory z hasičského okrsku 

Skalice (tj. SDH: Drnovice, Jabloňany, Krhov, Obora, Skalice n. Sv., 

Voděrady). Aby toho nebylo málo a mohli být do hasičské soutěţe zapojeni 

i další mladí hasiči z okolí, rozhodla se obec tuto soutěţ symbolicky podpořit 

pořízením putovních pohárů a rozšířit tuto soutěţ i pro další sbory z okolí, resp. 

pro zbývající obce Svazku Svitava (tj. i pro SDH: Doubravice n. Sv., 

Chrudichromy, Kuničky, Lhota Rapotina, Svitávka, Újezd  

u Boskovic, kde většina sborů také pracuje s mládeţí). 

Tímto vlastně vznikl první (a doufáme, ţe ne poslední) putovní 

Pohár obce Jabloňany v PÚ mládeţe Okrsku Skalicea DSO 

Svitava. V prvním ročníku v kategorii mladšíchi starších zvítězili 

místní hasiči.   

Součástí hasičského odpoledne bylo i slavnostní předání nového přívěsu, který 

pořídil místní SDH z grantu loni vypsaného pro hasiče Povodím Moravy, s.p. 

Grant byl vypsán loni o prázdninách a v září jsme podali podrobnou ţádost  

na pořízení přívěsu, který by slouţil pro potřeby místní Jednotky SDH obce 

a potřeby mladých hasičů při dopravě stříkačky a vybavení na soutěţe (dosud 

se k tomu vyuţíval soukromý přívěs vedoucích). 

Naše ţádost byla vybrána (společně 

s dalšími 2 sbory) z celkem 45 ţádostí 

z několika krajů. Za SDH byli autoři ţádosti 

(Jaroslav Machač ml., Horák Jan a Machač 

Petr) pozváni loni v listopadu k symboli-

ckému předání šeku z rukou gen. ředitele. 

Následoval výběr dodavatele přívěsu, jeho 

pořízení a detailní rozpracování zamýšlené vestavby, která byla provedena 

svépomocí a slouţí k uloţení všeho potřebného vybavení. Na výrobě vestavby 

a úpravě přívěsu bylo odpracováno celkem 312 brigádnických hodin. 

Od svého slavnostního předání je přívěs pravidelně pouţíván na dopravu 

vybavení na soutěţe mládeţe, k hospodářskému vyuţití sboru (např. výše 

uvedený sběr odpadků) a v neposlední řadě i pro potřeby místní hasičské 

jednotky (více o tom v kapitole Hasiči).   Jaroslav Machač 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava,_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/MH_-_Pohar_obce_Jablonany_v_PU_mladeze_Okrsku_Skalice_a_DSO_Svitava,_predani_vybaveni_pro_MHaJSDH/
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Kalendář akcí v Jabloňanech a okolí 
Datum Začátek Název akce Pořadatel 

23.6. dopo- 
ledne 

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

SDH Jabl. 

3. 7. 
4. 7.  
5. 7. 

19:00 
18:00 
17:00 

Pouťové posezení a zábava (bohaté 
občerstvení, jídla z udírny a grilu) 
 

SDH Jabl. 

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

11.7 
  

Turnaj ve volejbalu Svazku Svitava  
ve Skalici n. Svit.  

DSO Svitava 
(Skalice) 

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

19.9 
  

Hasičská soutěž Mikroregionu Svitava  
v Doubravici nadSvitavou 

DSO Svitava 
(Doubravice) 

20.9 9:00 Soutěž mladých hasičů Jabloňany SDH Jabl. 
Jaroslav Machač 

Malá kopaná Jabloňany 
Na úvod bych chtělzhodnotit jarní část sezóny 2015. Muţstvo St.B. hrající 

1. ligu se nachází po jaru na 9. místě. Bohuţel jarní výkyvy a neúčast hráčů na 

důleţitých zápasech nám brání v lepším postavení v tabulce. Doufám,  

ţev podzimní části bude přístup hráčů výrazně lepší. Muţstvo FK Jabloňany je 

pravým opakem St.B. Ve 4. lize podává vyrovnané výkony a aţ na výjimky se 

schází v hojném počtu. Pod vedením Marka Černého muţstvo výrazně oţilo. 

V průběţném hodnocení zaujímáFK pěkné 4. místo, coţ určitě není maximum 

druţstva. Závěrem bych rád poděkoval fanouškům za hojnou účast  

na domácích zápasech a za podporu našich hráčů. 

Z činnosti klubu bych rád zmínil účast hráčů na úklidu horního konce obce  

ve dnech 23. 3. a 30.3. 2015. Jednalo se o úklid nahromaděného posypového 

materiálu ze zimní údrţby. Zapojilo se 8 hráčů a děti. 18. 3. 2015 jsme připojili 

ruku k dílu v naší místní škole. Jednalo se o výrobu a montáţ 7 kusů 

ochranných krytů na zářivky v učebně, kde probíhá výuka tělesné výchovy. 

V sobotu 30. 5. 2015 jsme pomáhali s vyklízením této učebny před plánovanou 

rekonstrukcí podlahy. 

Dále jsme uspořádali zájezd pro děti na bowling (viz. Stalo se v obci). Zájezd 

byl financován z výdělku Maškarního průvodu. Chtěl bych poděkovat paní 

Fojtové a starostovi obce Romanu Plchovi za pomoc s organizací akce, a panu 

Marku Vlachovi za zajištění autobusové dopravy.  



11 

 

30. 4. 2015 a 7. 5. 2015 proběhly akce „Pálení čarodějnic“ a „Mírová vatra“. 

Druhý oheň byl zpestřen překvapením pro děti v podobě malého ohňostroje  

za finanční podpory Obce Jabloňany. Příprava obou ohňů je rok co rok 

komplikovanější, hlavně z důvodu nedostatku dřeva. Chtěl bych poděkovat 

všem, kteří se na zajištění dřeva a stavby ohňů podíleli. 

4. 5. 2015 jsme se připojili k řadě gratulantů panu Zdeňku Kazdovi, který 

oslavil krásné ţivotní jubileum. Pan Kazda řadu let zastával funkci správce 

hřiště v Luhu a je dlouhá léta fanouškem MK Jabloňany. 

A co nás čeká? V červnu se zúčastníme pouťového turnaje na Oboře. Jako 

kaţdý rok, tak i letos, uspořádáme tradiční pouťový turnaj, a to v neděli 

5. července na hřišti v Luhu od 13 hodin. Turnaje se zúčastnídruţstva: Bořitov, 

FK Jabloňany, Obora a St.B. Jabloňany. Turnaj bude letos oţiven menší 

tombolouo hodnotné ceny.Ţivé sele, sud piva Černá hora,vstupenka  

na koncert Vojty Dyka (28.8. Letní kino Boskovice) a permanentka do Lázní 

Boskovice.Poděkovaní za tyto ceny patří firmám Zepo Bořitov,KZMB 

a Sluţby Boskovice. 

11. 7. 2015 by se někteří naši hráči měli zúčastnit prvního ročníku 

volejbalového turnaje Svazku obcí Svitava ve Skalici nad Svitavou. 

O prázdninách bychom rádi uspořádali další zájezd pro děti (pravděpodobně by 

se jednalo o minigolf v Blansku), samozřejmě akce bude závislá na zájmu dětí. 

29. 8. 2015 se budeme opět pořadatelsky spolupodílet na jiţ tradičním 

„Rozloučení s prázdninami“, které by mělo proběhnout ve sport. areáluv Luhu. 

Tabulky výsledků jarního kola MK Jabloňany:    Jaroslav Fojt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. liga – hraje S.t.B Jabloňany 

 1. LPP Lhota u Lysic 82 : 24 28 

2. FC Kvasar Č.Hora 46 : 22 24 

3. BK SADROS Bce 65 : 34 21 

4. TJ OREL Bosk. 70 : 48 21 

5. KANAP Karolín 46 : 30 19 

6. AC Okrouhlá 53 : 54 13 

7. FC Býkovice 24 : 38 13 

8. SKViktoria Suchý 35 : 49 12 

9. S.t.B Jabloňany 31 : 70 10 

10. FC SAM. Poříčí 25 : 42 9 

11. FK Rozhraní 27 : 57 4 

12. AJETO Adamov 20 : 56 1 

 4. liga – hraje  FK Jabloňany 

1. PentacoBosk. 54 : 20 30 

2. FCAlupo D. Lhota 48 : 16 25 

3. Mk Sokol Drnov. 54 : 55 15 

4. FK Jabloňany 32 : 24 14 

5. FK Deštná 29 : 23 13 

6. TJ Rudka 34 : 31 13 

7. SK JKP Olešná 26 : 30 12 

8. Moravan Svitávka 19 : 32 12 

9. FC Stars Letovice 37 : 44 11 

10. FPO Blansko 28 : 35 11 

11.  Ţízeň Petrovice 18 : 45 7 

12. TJ Šerkovice 21 : 44 6 
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Hasiči Jabloňany 
Činnost Jednotky SDH obce Jabloňany 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany je zařazena v plošném 

pokrytí kraje jako jednotka kategorie JPO V. To znamená, ţe se jedná 

o jednotku s místní působností, která zpravidla zasahuje na území svého 

zřizovatele, tedy obce Jabloňany. 

K 1. 1. 2015 má jednotka13. členů. Všichni členové se musí pravidelně 

podrobovat lékařskému vyšetření. Někteří členové pravidelně prodluţují svoje 

specializační kurzy jako velitel, strojník nově i technik ochrany obyvatelstva 

atd. Jako další musí členové ročně absolvovat i pravidelnou odbornou přípravu 

v rozsahu minimálně 40. hodin za rok, kterou připravuje a organizuje velitel 

jednotky. 

JSDH disponuje vybavením a technikou, která slouţí nejen k řešení 

mimořádných událostí., ale i občanům Jabloňan při různých činnostech jako je 

dovoz vody, likvidace bodavého hmyzu a mnoha jiných po dohoděs velitelem 

či starostou obce. 

Počátkem roku 2015 se stala JSDH jednou z 18 jednotek v Jihomoravském 

kraji předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva JMK. 

 zásahy u povodní 

 likvidace následků ţivelnýchpohrom 

 evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva 

 stavba a provoz evakuačních středisek 

 činnosti u radiačních a chemických událostí 

 týlové zabezpečení jednotek při dlouhodobých zásazích  

V měsíci lednu asistovala JSDH v rámci činnosti jednotky při odstrojování 

vánočního stromku u kostela za vyuţití prvků osobního jištění. Lednovou 

odbornou přípravu jsme věnovali řádu analogové radiové sítě, organizaci JPO.  

Při únorové odborné přípravě jsme se věnovali tématům ochrany obyvatelstva. 

Dne 10. 2. 2015 se zúčastnil velitel a zástupce velitele školení na krajském 

ředitelství HZS Jmk v Brně. 

V měsíci březnu jsme v rámci činnosti JSDH pročistili ucpanou kanalizaci 

u školy. Tři členové se zúčastnili školení velitelů na stanici PS Boskovice. 

V rámci pravidelné odborné přípravy jednotky jsme se věnovali práci ve výšce 

a sebezáchraně slaněním. 
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Dne 1. 4. 2015 jsme se společně s JSDH Okrouhlá věnovali seznámení 

s týlovým zázemím jednotek. Ve dnech 17-18. 4. 2015 proběhl kurz techniků 

obyvatelstva v Tišnově, kterého se zúčastnili tři naši členové Jan Horák, 

Machač Petr a Machač Jaroslav. Po úspěšném zakončení kurzu získali 

osvědčení Technik ochrany obyvatelstva (TOOB). Dále bylav dubnu 

provedena oprava zadních brzd na automobilu AS 16 Sachsenring 

a protikorozní nátěr výfuku u CAS 15 Daf. 

Dne 8. 5. 2015 vyslal KOPISHZS Jmk jednotku k poţáru tramvaje směrem na 

Oboru, během výjezdu byla JSDH odvolána zpět na základnu. Jednalo se 

o planý poplach. 

Šest členů JSDH Jabloňanyve dnech 22.5 aţ 23.5 absolvovalo společně 

s dalšími17 jihomoravskými jednotkami předurčenými k činnostem na úseku 

ochrany obyvatelstva společný výcvik v Zařízení Tišnov. V letošním roce byly 

tyto dva dny věnovány 

technickým zásahům.  

V průběhu dvou dní jsme 

se naučili provizorně 

zaplachtovat poškozenou 

střešní konstrukci, odstra-

nit popadané stromy (mj.  

i z vozidel a budov), 

bezpečně překonat vodní 

tok, stavět stany, rozvinout 

hadicové vedení z hadico-

vého automobilu či 

zprovoznit kontejner 

nouzového přeţití.   Foto: Noční výcvik při zaplachtování poškozené střechy.  

Stravu a nocleh jsme měli zajištěné ve vlastním týlu, kde nám ohřátía výdej 

stravy zajistilyjednotky JPO III. Tyto jednotky disponují potřebným 

vybavením pro ohřev a výdej stravy.     Jan Horák 

Požární sport - Soutěž okrsku Skalice v požárním útoku 

Dne 26. 4. proběhla ve sportovním areálu v Luhu soutěţ v poţárním útoku 

okrsku Skalice spojená s 1. ročníkem soutěţe „O putovní pohár obce Jabloňany 

v PÚ mládeţe okrsku Skalice a DSO Svitava“. Okrskové soutěţe se zúčastnila 

druţstva muţů z Drnovic, Obory a Jabloňan. Sčítaly se výsledky z disciplín 

100m překáţek a poţární útok. Zvítězilo druţstvo Obory, náš tým si bohuţel 

https://www.email.cz/download/i/mU3tRiaiAY73kPrPbC2TaLGETGRY-3V-1271orEl3kp2a6v1DuawQed6abxzhvXIzpKB1Lg/IMG_2607.JPG
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po velké chybě strojníka zapsal neplatný pokus. V kategorii ţen vyhrálo 

druţstvo z Drnovic, které bylo také jediné startující. V přestávce po ukončení 

soutěţe okrsku proběhlo slavnostní předání a vysvěcení nového 

protipovodňového vozíku a nové poţární stříkačky pro mládeţ. Mladí hasiči 

soutěţili v disciplíně poţární útok, a to na dva pokusy. V kategorii mladší ţáci 

soutěţila druţstva Doubravice a Jabloňan, v kategorii starších ţáků Skalice, 

Doubravice a Jabloňany. Obě kategorie ovládli domácí a tak putovní poháry 

zůstávají do dalšího ročníku v naší obci. Doufáme, ţe se Vám soutěţ líbila a ţe 

se přijdete podívat i na další ročníky.     Jakub Ocetek 

Přehlídka automobilové techniky v Brně 

O víkendu 25. – 26. 4. sedva naši členové spolu s vozem Sachsenring AS 16, 

zúčastnili přehlídky automobilové techniky, kterou pořádalo Technické 

muzeum Brno. Naše historická technika vzbuzovala velký zájem návštěvníků 

a bylajimi velmi oceňována.       Jakub Ocetek 

Mše k svátku sv. Floriána 

Dne 3.5. se čtyři naši členové zúčastnili v Drnovicích mše a slavnostního 

průvodu k příleţitosti svátku sv. Floriána, který je patronem hasičů. 

Při průvodu ssebou nesli i náš hasičský prapor.    Jakub Ocetek 

 

Činnost kolektivu mladých hasičů 

V sobotu 10.4.2015 mladí hasiči s vedoucími provedli v naší obci sběr 

elektroodpadu a starého papíru. Sběr byl realizován svozem po obci pomocí 

hasičského auta (DAF) s přívěsem. Celkem posbíráno: cca 3 ledničky,  

5 televizí a 4 vaky naplněné malými elektrospotřebiči.Starého papíru 526 kg, 

starý papír předán místní ZŠ, která následně zajistila odvoz a finance pouţila 

pro ţáky školy. 

Víkend 16. -17. 5. jsme se zúčastnili Jarního kola Celostátní hry PLAMEN 

ročník 2014/2015 pořádaného v Ostrově u Macochy. Sobota patřila disciplínám 

v kategoriích mladších a starších ţáků, neděle byla určena pro kategorie 

dorostu. Po prvním podzimním kole této soutěţe pořádané v Lysicích,  

kde jsme se umístili v první desítce, jsme měli šance na umístění v tomto 

ročníku. Naši mladí hasiči nezklamali a zúročili nabyté zkušenosti a obsadili 

krásné 6. místo v kategorii starších ţáků z 36 zúčastněných sborů a 9. místo 

v kategorii mladších ţáků z 32 zúčastněných sborů. Nově jsme se zapojili  

i do kategorií dorostu jednotlivců. 
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Od března do 13. června jsme absolvovali cca 15 soutěţí ve dvou 

kategoriích.Na těchto soutěţích jsme 9x obsadili vítězné stupně „na bedně“. 

(Podrobné výsledky budou v následujícím vydání zpravodaje.) 

V úterý 23.6 uspořádáme v Luhu třetí ročník Dopoledne s hasiči Jabloňany 

(s hasičskou tématikou) pro ţáky místní ZŠ a MŠ Obora. Děti si budou mít 

moţnostvyzkoušet si zatrénovatjako naši mladí hasiči, i si zastříkat při 

poţárním útoku. Program doplní členové JSDH ukázkou techniky, vybavení 

a seznámí děti se svoji činností.  

Poslední červnovou sobotu symbolicky zakončíme první polovinu letošní 

sportovní sezónysoutěţí v Bukovině s následnou noční soutěţí v Senetářově, 

která zpravidla končí kolem první hodiny ranní.    Petr Machač 

 

 

Něco z historie obce 
Protoţe jsme si v květnových dnech připomněli 70. výročí osvobození naší 

vlasti, věnujeme historický sloupek vzpomínce na občany, kteří byli nasazeni 

na nucené práce do Německa a na zákopové práce v oblasti Vídně: 

Do Německa na nucené práce byli nasazeni : 

manţelé Antonín a Aneţka 

Janíčkovi č. 3 

Zachoval Antonín a jeho sestra 

Františka č. 5 

Zachoval Alois st. a jeho syn Alois 

č. 33 

Šafránek Václav č. 7 

Kříţ Antonín č. 9 

Alexa Vincenc č. 22  

Kříţ Stanislav č. 24 

Stejskal František č. 27 

Janíček Rafael č. 47 

Ševčík Miroslav č. 49 

Oháňka Jan č. 50 

Badal František č. 52 

Zachoval Stanislav č. 74 

Kříţ Josef č. 79 

Barák František č. 81 

Na zákopové práce v oblasti Vídněbyli povoláni : 

Zachoval Adolf č. 5 

Vlach Jan ml.č. 6 

Vlach Alois č. 6 

Dvořák Ladislav č. 23 

Kříţ Jaroslav ml. č. 26 

Nečas Bohumil č. 76 

Vach Josef č. 82 

 

S úctou a pokorou vzpomínáme! 

Monika Fojtová, výňatek z obecního almanachu 
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Z obecní matriky 
Významná ţivotní jubilea ve II. čtvrtletí 2015 oslavili: 

(jubilea od 50 do 85 let) 

 Pan Zachoval Josef ml. (č.p.18) 

 Paní Veselá Marie st. 

 Paní Karla Černohlávková 

 Pan Josef Zachoval (č.p.62) 

 Pan Karel Ott 

 Pan Milan Zachoval 

 

 Pan Stanislav Vlach 

 Paní Marie Blahová  

 Pan Zdeněk Kazda 

 Paní Helena Ocetková 

 Paní Marie Vlachová 

 Paní Bohumila Zachovalová 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

Ve II. čtvrtletí se narodila: 

Emma Štrajtová 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví  

do ţivota! 

 

 

 Naše řady navţdy opustily: 

Paní Marie Olšanová 

Paní Marie Šafránková 

 

Děkujeme za tichou vzpomínku…... 

Monika Fojtová 
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