
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání prvňáčků v novém školním roce 2015/2016 v ZŠ Jabloňany. 

 

Vybíráme ztřetího čísla obecního zpravodaje: 

 Rekonstrukce místní školy a pohostinství 

 Jabloňany postoupily do finále Ankety dobrovolní 

hasiči roku  – posílejte hlasy pro SDH Jabloňany! 

 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 3        Září 2015 
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Úvodní slovo starosty 
Váţení a milí spoluobčané, 

jsem rád, ţe jste právě obdrţeli další nové číslo našeho čtvrtletníku Jablíčko do 

Vašich schránek, tentokrát pro krásné opravdu velmi letní období  červenec - září 

2015.  

Tento letní čas byl plný práce, starostí, akcí, zábavy i dovolených. Snaţili jsme se 

naplno vyuţít prázdnin a krásného počasí. 

Především jsme se věnovali místní škole, kterou jsme chtěli pro naše děti co 

nejlépe připravit. První školní dny se tedy děti mohly ve škole těšit z nových 

podlah ve třídách a z nových toalet pro chlapce i dívky. Další nezbytné úpravy 

budou nadále pokračovat, samozřejmě tak, abychom nenarušili chod školy. 

Další změnou, kterou jste jistě zaznamenali, bylo uzavření hasičky, její 

rekonstrukce a očekávaný nástup nového provozovatele.   

Ačkoliv je léto pro mnohé především dobou dovolených a prázdnin, proběhlo  

u nás a v okolí mnoho akcí, se kterými se můţete seznámit na dalších stránkách 

tohoto čísla. Mezi ty největší jistě patří pouťové veselí, na kterém jsme letos 

zaznamenali opravdu hojnou účast.  

Váţení spoluobčané, rád bych Vám popřál příjemný návrat do pracovního 

procesu po dovolené a dětem úspěšný začátek nového školního roku. Přeji Vám 

všem krásné babí léto, pohodu a příjemný začátek podzimu.  Roman Plch 

 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce zasedalo 24. 6. 2015 a 18. 8. 2015 od 19 hodin. Zápisy  

z jednání naleznete na webových stránkách obce www.jablonany.cz. Z obsahu 

jednání vybíráme: 

 byla schválena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 

200.000,-Kč na rekonstrukci místní ZŠ, 

 byla schválena smlouva o dílo na přístavbu a rekonstrukci budovy č. p. 137 

(pohostinství) s firmou VTES s.r.o., Boskoviceve výši 347.783,-Kč, 

 byla schválena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 25.000,-

Kč na dovybavení JSDH Jabloňany, 

 byla schválena nájemní smlouva na pronájem pohostinství s panem Petrem 

Bílkem ze Skalice nad Svitavou. 
Monika Fojtová 
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Připomínáme úhradu poplatků na rok 2015!!! 

V současné době nemá místní poplatky uhrazeno 8 domácností! Těmto 

opozdilcům připomínáme, ţe splatnost místních poplatků na rok 2015 byla     

31. 5. 2015. 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.                      

Dotace na multifunkční hřiště  

Obec Jabloňany podala dne 26. 1. 2015 ţádost o dotaci na zbudování 

multifunkčního hřiště na Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Dne  

12. 8. 2015 byli zveřejněni na webu MŠMT úspěšní ţadatelé o dotaci na 

rozdělení státní podpory sportu na rok 2015. Úspěšných bylo pouze 51 uchazečů 

z přibliţně 1300 ţadatelů. Bohuţel naše obecnepatří k úspěšným ţadatelům. 

Monika Fojtová 

Veřejně prospěšný pracovník 

V měsíci srpnu jsme se obrátili na Úřad práce v Blansku ve věci obsazení místa 

veřejně prospěšného pracovníka (VPP). V minulosti bylo toto místo jiţ 

několikrát obsazeno zejména našimi občany. Během měsíce se nám přihlásilo pět 

ţen a dva muţi. Bohuţel pracovní místo obsazeno nebylo, jelikoţ tato práce není 

vhodná pro ţeny a přihlášení muţi nemohou tuto práci vykonávat ze zdravotních 

důvodů. Tímto se obracím na občany, kdo bude mít zájem vykonávat práce 

spojené s údrţbou v obci, ať se přihlásí kaţdý čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin na 

obecním úřadě.      Roman Plch 

Stalo se v obci 
Rozloučení s prázdninami  

Dne 29. 8. 2015 se ve sportovním  areálu 

v Luhu uskutečnila od 14 hodin tradiční akce 

Rozloučení s prázdninami. Akci pořádala 

obec společně s místními spolky. Podle 

prezenční listiny se akce zúčastnilo 75 dětí. Tyto měly za 

úkol na soutěţní kartičku nasbírat šest razítek 

z jednotlivých stanovišť. Po splnění úkolů byly odměněny 

sladkostí a pamětní medailí. Kaţdé dítě mělo navíc 

zdarma limonádu a párek v rohlíku. Součástí programu 

byly dále projíţďky na koních a v hasičském autě. 

S velkým zájmem se setkalo malování na obličej. Proto 

jsme v areálu mohli potkat plno pirátů, spidermanů, 
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motýlů a jiných zvířátek.Akce byla ukončena rovněţ tradiční tombolou. Věříme, 

ţe se za krásného letního počasí pobavili jak malí tak velcí.   Monika Fojtová 

Činnost TJ Sokol Jabloňany 

V letošním roce byla činnost naší tělovýchovné jednoty velmi utlumena, podíleli 

jsme se pouze finanční částkou na akcích pořádaných místními spolky. Důvodem 

jsou malé finanční prostředky. Touto cestou se obracíme na občany, kteří mají 

zájem o vedení místní TJ Sokol nechť se přihlásí na Obecním úřadě u paní 

Moniky Fojtové.        Hana Zachovalová 

Turnaj DSO Svitava ve volejbale 

Dne 11.7.2015 se ve Skalici nad Svitavou za krásného slunečného počasí 

uskutečnil první ročník turnaje ,,DSO Svitava“  ve volejbale. Tento volejbalový 

turnaj je nástupce a obměnou kaţdoročního fotbalového poháru. 

Před tímto turnajem jsme strávili několik hodin týdně tréninkem na hřišti v Luhu. 

Velice mě potěšilo, ţe o tento sport byl zájem nejen mezi dospělými, ale hlavně  

i mezi dětmi, které se nakonec zapojily i do samotného turnaje. Zakončením 

dlouhé přípravy bylo sehrání přátelského utkání s muţstvem Obory.  

Z plánovaných deseti se nakonec zúčastnilo pouze osm týmů. Na turnaji jsme 

odehráli tři zápasy, z toho jsme jeden vyhráli. Naše druţstvo se v  souboji o třetí 

místo utkalo s Oborou, ale ve vyrovnané třísetové bitvě bohuţel prohrálo  

a obsadilo pěkné čtvrté místo. Všem zúčastněným sportovcům bych rád touto 

cestou poděkoval za pěknou reprezentaci naší obce a příjemně strávené sobotní 

odpoledne. Doufám, ţe tímto vznikne další moţnost sportovního vyţití, ve 

kterém můţeme pokračovat i po létě.          Roman Plch 
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Rekonstrukce,přístavba  
a nový nájemce v místním pohostinství 

Na základě hlasování zastupitelstva obce ze dne 12. 5. 2015 došlo k zahájení 

řešení havarijního stavu sociálního zařízení, které je součástí obecní budovy  

č.p. 137, a to rozhodnutím o záměru rekonstrukce budovy. Tímto byla 

rekonstrukce odsouhlasena. Nutná oprava znamenala nejen rekonstrukci, ale 

především rozšíření sociálního zařízení o toaletu pro personál. Pro toto rozšíření 

se muselo přistoupit k přistavění nové části budovy, ve které se nové sociální 

zařízení nachází. 

Dalším krokem bylo rozhodnutí zastupitelstva o záměru na pronájem 

pohostinství, ze dne 12. 5. 2015, kdy zastupitelstvo jednomyslně hlasovalo pro 

schválení záměru k pronájmu částibudovy číslo popisné 137 jako obecního 

pohostinství.  

Následovalo vypsání výběrového řízení dne 10. 6.2015 na rekonstrukci budovy.  

Byly osloveny tři firmy. Hlavním kritériem pro výběr byla nejniţší cena. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma VTES s.r.o. Boskovice. První práce na 

přístavbě nového sociálního zařízení byly zahájeny dne 10.7.2015       

a pokračovalo se po celkovém uzavření budovy 15.7.2015.  

Kroky rekonstrukce a přístavby: 

 vybourání stávajících příček, rozvodů vody, elektřiny a vykopání základu pro 

novou přístavbu 

 celkové odizolování stěn a podlah (nopové odvětrání)  

 rozebrání střechy a příprava na přístavbu 

 nové rozvody kanalizace, výstavba nových příček, přívod teplé vody 

 nové omítky, obklady stěn a podlah, nové odvětrání a montáţ zařízení 

 pokrytí nové střechy krytinou, konečné venkovní úpravy, okapy, podbití, 

osvětlení, úklid. 

Předání hotové stavby proběhlo dne 21.8.2015, i přes časovou náročnost bylo 

dílo předáno v řádném termínu dle smlouvy. 

Během rekonstrukce byl zvolen nový nájemce budovy. Do výběrového řízení 

byli přihlášeni pouze dva kandidáti, z nichţ jeden odstoupil. Tudíţ byl na 

zasedání zastupitelstva obce dne 18.8.2015 schválen jako nový nájemce pan Petr 

Bílek ze Skalice nad Svitavou. Rád bych mu popřál mnoho zdaru a doufám, ţe se 

opravená budova bude všem občanům líbit.     Roman Plch 
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Rekonstrukce podlah a soc. zařízení místní základní školy 

O důvodech a rozsahu rekonstrukce v místní škole jsme psali v minulém čísle. 

Rekonstrukce podlah a sociálního zařízení, včetně sanace zdiva proti 

vlhkosti,byla provedena během prázdnin dodavatelskou firmou Stavby Kopřiva. 

Práce byly dokončeny ve stanoveném termínu, na dohledu a průběţné kontrole 

prací (podobně jako u rekonstrukce pohostinství) jsme se v dovolenkovém 

období postupně střídali se starostou obce a 

Milanem Prudkým. Celá akce proběhla dle 

očekávání, 

a tak jsme mohliv pátek 21. 8. společně 

s místními hasiči a fotbalisty opět nastěhovat 

zpět tabule a nábytek do učeben a kabinetu  

a předat tak školu paní ředitelce k přípravě na 

nový školní rok. 

Se skutečným výsledným stavem po rekon-

strukci se mohli na odpolední prohlídce 28. 8. 

seznámit i ostatní občané, kteří měli zájem a do 

místní školy se jinak nedostanou. Ve stejný den 

byla moţnost prohlídky také kompletní  

přístavbytoalet místního pohostinství. 

 

Kromě nových obkladů, dveří a nástěnných 

WC jsou proti původnímu stavu k dispozici na 

chlapecké části 2 nové automatické pisoáry a 

skříň na úklidové prostředky pro paní školnici. 

Na dívčí části pak nově přibylo umyvadlo 

včetně ohřívače na teplou vodu, podobně jako 

v chlapecké části.  

Pozn. Za poslední 3 roky se jedná o 3. 

rekonstrukci nebo výstavbu nových toalet 

v obci (rekonstrukce a přístavba v hospodě + 

nové soc. zařízení v Luhu z roku 2013), tak 

doufejme, ţe budeme mít na pár let klid. 

Původní toalety ve škole pocházely, dle 

obecní kroniky, z roku 1986.  

Celkové náklady na rekonstrukci činily 531 tis. Kč, přitom na část těchto nákladů 

se podařilo získat 200 tisícovou dotaci z Jihomoravského kraje. Pokud to situace 

a ostatní priority obce umoţní, tak bychom v příštích letech chtěli pokračovat  
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v opravě propadlé dlaţby na chodbách, vnitřních a vstupních schodišť.   
            Jaroslav Machač 

Drobné akce a opravy v obci 

Průzkum kabelové televize. V červenci proběhl mezi občany průzkum ohledně 

uţívání místní kabelové televize. Z celkového počtu 88 uţivatelů vyjádřilo svůj 

názor nebo poskytlo informace 27 občanů. Tyto informace budou slouţit pro 

další rozhodnutí, ať jiţ při řešení nenadálých komplikací (např. pokud by došlo 

v příštím roce při kabelizaci elektrické sítě k rozsáhlejšímu poškození) nebo 

dalšímu rozvoji technologie. Detailní výsledky z průzkumu budou k dispozici 

koncem roku. Pokud by chtěl ještě někdo další vyplnit dotazník, má tak moţnost 

do poloviny října 2015. 

Kvůli změně technických parametrů signálu programu CS Film, není jiţ moţné 

tento program v naší kabelové televizi naladit. Místo programu CS Film byl 

naladěn program Minimax a místo programu ČT D byl na základě ţádosti 

občanů navrácen program Eurosport. 

Třídění odpadů. Do obce byl navíc pořízen nový kontejner na plasty.Všechny  

3 kontejnery na plasty jsou (nebo budou) umístěny před místním obchodem.  

Dva původní zvonové kontejnery na sklo jsou (nebo budou, jakmile budou 

prázdné pro přesun) nově umístěny na zpevněné ploše před obecním úřadem,  

kde je i popelnice na starý papír. 

Oprava zvonu na kapli. V červenci jste jistě někteří zaznamenali, ţe na místní 

kapli vynechával a následně přestal zvonit úplně zvon, který byl nově pořízen  

a zavěšen při výročí kaple před 2 roky. O trošku zdlouhavější hledání příčiny 

poruchy, včetně zapojení i původní montáţní firmy (protoţe zvon je ještě 

v záruce a od jara byla objednána povinná garanční prohlídka, která byla nyní 

provedena) se podařilo automatické zvonění znovu obnovit. Na opravě i běţném 

servisu a provozu zvonů se kromě dalších podílel p. Vlastimil Zachoval, za coţ 

mu patří poděkování.          Jaroslav Machač 

Oprava střechy v místní vodárně.  

Na začátku července jsme začali 

s plánovanými opravami ve vodárně 

v Luhu. Nutné byloodstranění staré 

krytiny a pokládka nové a zateplení 

stropu (které do té doby chybělo úplně) 

a nutné začištění obvodových stěn. Na 

této opravě se podíleli p.Černohlávek  

a p.Bílek za přispění místních fotbalistů. 

Tímto jim patří velké poděkování.
 Roman Plch 
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Připravujeme v obci 
Projekt na multifunkční nadstavbu nad hasičskou zbrojnicí  

Většina z nás si je vědoma, ţe v Jabloňanech chybí společenské prostory  

a v zimním období klubovna nebo tělocvična (jak tomu bylo dříve). Proto jsme 

začali připravovat řešení. Na začátku roku 2014, ještě pod hlavičkou místního 

SDH, jsme zahájili diskuse o moţnosti nadstavby nad místní hasičskou zbrojnicí 

a vznikla laicky první studie s našimi představami o nadstavbě a moţnostech 

vyuţití. Po opakovaném projednání (na základě předloţené Úvodní studie 

a získaných souhlasů okolních sousedů) zastupitelstvo obce uvolnilo finanční 

prostředky na přípravu stavebního projektu. Od srpna 2014jsme pak po výběru 

projektanta začali s jeho přípravou. Cílem bylo mít připravený projekt a stavební 

povolení, které je nezbytné pro případné podání ţádosti o dotace na výstavbu. 

Na ţádost původní provozovatelky pohostinství byla v říjnu 2014 ještě  

do připravovaného projektu zařazena i dlouhodobě neřešená přístavba nového 

WC, aby provozovna splňovala základní hygienické předpisy (povinnost mít 

samostatné WC i pro personál). 

Na přípravu projektu byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců hasičů, 

fotbalistů a obecního úřadu. K projektu a řešení stavby se mohli vyjádřit  

i občané, pro které byla uspořádána informační schůzka. I díky vstřícnosti 

majitelů sousedních pozemků proběhlostavební řízení a od ½ července bylo 

platné stavební povolení pro nástavbu a přístavbu na objektu č. p. 137. Podle 

tohoto projektu, který obsahuje 2 stavebně oddělené celky (nadstavba nad 

zbrojnicí a přístavba WC k současnému pohostinství), se mohlo hned v červenci 

začít se stavebními úpravami na rozšíření WC pro místní pohostinství. 

Nadstavba, kterou bychom realizovali za přispění z některých dotačních titulů, 

by neměla být jednoúčelová, ale co nejvíce variabilní – multifunkční, ať jiţ pro 

různé uţivatele nebo činnosti (viz níţe tabulka z úvodní studie). Jaroslav  Machač 

Uţivatelé Moţnosti vyuţití 

 Jednotka SDH obce 

 Krouţek mladých 

hasičů 

 Malá kopaná 

 TJ Sokol 

 Spolek SDH 

 Místní základní škola 

 Matky s dětmi a 

senioři 

 Občané a obec 

Jabloňany 

 moţnost rozšíření volnočasových aktivit a prostor pro 

spolkovou činnost  

 sportovní vyuţití: částečná náhrada šk. tělocvičny, posilovna, 

rotoped, pink-pong. stůl, … 

 pořádání kulturních akcí, moţnost projekce („kino“), … 

 prostor pro krouţky po škole, společná výuka, školní 

představení, .. 

 prostor pro setkávání v zimní obd., hrací koutek, … 

 moţnost pořádání individuálních (soukr.) akcí občanů 

 místnost s větší kapacitou, neţ je zasedací místnost OÚ 

 prostory pro školení, přípravu, uloţení a údrţbu vybavení, … 
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Kalendář akcí v Jabloňanech a okolí 
Datum Začátek Název akce Pořadatel 

20.9. 9:00 Soutěţ mladých hasičů Jabloňany SDH Jabl. 

26.9. 17:00 St.B. Jabloňany – FC Kvasar ČH MK 

3.10. 16:00 St.B. Jabloňany – FC Býkovice MK 

10.10. 14:30 FK Jabloňany – SK Svitávka MK 

10.10. 16:00 St.B. Jabloňany – KANAP Karolín MK 

17.10. 16:00 St.B.Jabloňany – TJ Orel Boskovice MK 

24.10. 16:00 FK Jabloňany – SK JKP Olešná MK 

14.11. 14:00 Vítání občánků Obec 

29.11. 17:00 Rozsvěcení vánočního stromu Obec,MK,SDH 

31.12. 10:00 Silvestrovský fotbálek MK 
 

Malá kopaná Jabloňany 
Co se děje v malé kopané 

MK Jabloňany se zúčastnila 21. 6. 2015 pouťového turnaje na Oboře, kde jsme 

za účasti druţstev domácí Obory, Rájce Jestřebí a Bořitova skončili na čtvrtém 

místě. Boj o třetí místo s Oborou byl ale hodně vyrovnaný, a bohuţel jsme 

neudrţeli slibný náskok 0:2 a nakonec jsme těsným rozdílem prohráli 3:2. 

V muţstvu se poprvé objevili dva nejmladší hráči, a to Míša Dvořák a Patrik 

Fojt. Byli zároveň nejmladšími hráči celého turnaje. 

26. 6. 2015 jsme přiloţili ruku k dílu při opravě střechy na místní vodárně 

v Luhu, kde nám pomohli i starší bývalí hráči. Dále se nám zdárně podařilo  

dobudovat přístřešek nad udírnou ve fotbalovém areálu v Luhu a stejného dne 

jsme pomohli s vystěhováním místní školy před rekonstrukcí.  

Od půlky června jsme kromě fotbalu začali na hřišti v Luhu hrávat rekreačně 

volejbal. Hráli jak děti, tak věkově pokročilejší. 

11. 7. 2015 byl uspořádán ve Skalici nad Svitavou 1. ročník volejbalového 

turnaje Svazku obcí Svitava. Za muţstvo Jabloňan nastoupili i někteří fotbalisté  

a jejich manţelky. Muţstvo bylo sestaveno z amatérů. Pod vedením kapitána 

Romana Černohlávka obsadilo muţstvo krásné čtvrté místo z osmi účastníků. 

5. 7. 2015 jsme uspořádali na místním hřišti tradiční pouťový turnaj za účasti 

muţstev Obory, Bořitova, FK a St.B. Jabloňany. Turnaj ovládli borci z Jabloňan. 

Turnaj vyhrálo muţstvo St.B. Jabloňany, u kterého byl vyhlášen i nejlepší 

brankář Lukáš Fojt. Druhé skončilo FK Jabloňany, které si odneslo navíc i trofej 

pro nejlepšího střelce, kterým se stal Marek Černý se čtyřmi góly. Třetí skončila 
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Obora, u které jsme jednohlasně zvolili nejlepšího hráče, a to Honzu Dobiáše. 

Celý turnaj jsme zpestřili tombolou. První cenou byla poukázka na odběr ţivého 

selete ze ZEPA Bořitov, druhá cena sud piva od Ondry Alexy z Pizzerie Piccolo,  

třetí cena permanentka na koupaliště v Boskovicích od Sluţby Boskovice, s.r.o.  

a  čtvrtá cena vstupenka na koncert Vojty Dyka od KZMB. 

 

21. 8. 2015 jsme se zúčastnili brigády na nastěhování místní školy. 

29. 8. 2015 jsme s dětmi a ostatními pořadateli zakončili prázdniny v areálu 

v Luhu, kde jsme se ujali spoluorganizace a přípravy celého soutěţního dne. 

 

Plán akcí do konce roku 

Pokud se nám to podaří, tak bychom rádi uspořádali ještě jeden zájezd pro děti  

i dospělé. Budeme se podílet na zazimování sociálního zařízení v Luhu po konci 

fotbalové sezóny. Jiţ tradičně se budeme podílet i na rozsvěcení vánočního 

stromu. Do konce roku bude zapotřebí ještě provést udrţovací práce na hřišti 

(např. navezení prosívky). 

Nakonec bych rád informoval o začátku podzimní soutěţe malé kopané .      

V 1. lize hrající St.B. hájí 9. místo se 13 body. Na sestupovou 11. pozici má 

zatím náskok šesti bodů. Ve 4. lize je FK Jabloňany zatím na pěkném 6. místě 

s 18 body, na třetí místo ztrácí pouhé 4 body, ale zároveň od sestupové pozice je 

dělí 5 bodů. Z toho vyplývá, ţe soutěţ je velmi vyrovnaná. Věřím, ţe borci z FK 

si v tabulce spíše polepší, neţ pohorší. 

Na závěr bych chtěl poděkovat divákům za fandění na zápasech a dětem, které 

chodí podávat balóny.                                                                      Jarosalv Fojt 
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Hasiči Jabloňany 
Velká cena Blanenska Jabloňany 2015 

Dne 31. 5. se v naší obci ve sportovním areálu v Luhu uskutečnil 4. ročník 

soutěţe v poţárním útoku zařazený do seriálu Velké ceny Blanenska. Opět 

perfektně připravenou rychlou trať si letos vyzkoušelo 35 druţstev muţů a 15 

druţstev ţen, a to nejen z okresu Blansko, ale i z okolních okresů (například  

z Prostějova, Třebíče a dalších. V kategorii muţů se nejlépe vedlo týmu ze 

Straţiska s časem 16,59, na druhém místě se umístil Chrastavec za čas 16,73 a na 

třetím místě obhájce vítězství ze Ţernovníku, kterému se podařilo zastavit 

časomíru na 16,86. Domácí druţstvo obsadilo pěkné 10. místo v kvalitním čase 

17,91. Rekord dráhy i celé VCB (16,26), který u nás padl v loňském roce, se tedy 

nikomu překonat nepovedlo a stále ho drţí Ţernovník. V kategorii ţen se 

podařilo zvítězit Sychotínu v čase 16,30, stříbro braly ţeny ze Šošůvky za 17,59 

a bronz Němčice za 17,96. Celá soutěţ byla velmi pečlivě připravována, pro 

diváky i pro soutěţící byl přichystán velký výběr občerstvení, který nabízel 

několik druhů pochoutek z udírny, nebo grilu a široká nabídka nápojů. I ostatní 

zázemí, jako byla spousta míst k sezení, která byla z velké části zastíněna 

sluníky, nebo stany, bylo nachystáno tak, aby se všem, kteří přišli, u nás co 

nejvíce líbilo. Za tímto vším se skrývá spousta hodin práce a námahy, a proto nás 

velmi potěšilo veskrze kladné hodnocení soutěţe, ať uţ od diváků, členů rady 

VCB, tak i od samotných závodníků. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat 

všem, kteří se podíleli na organizaci  

a průběhu letošního ročníku, a to jak členům SDH a jejich rodinným 

příslušníkům, tak i členům MK Jabloňany, kteří pomohli s prodejem nápojů. 

Dále pak slečně Markétě Nejezové, která se starala o ozvučení 

závodu.V neposlední řadě patří dík i všem našim sponzorům. Doufám, ţe se Vám 

soutěţ líbila a strávili jste příjemný den ve společnosti poţárního sportu, a ţe ji 

navštívíte i v následujících letech.          Jakub Ocetek 

Pouťové posezení 

Tradičně v prvním červencovém týdnu, letos konkrétně ve dnech 3. – 5. 7., 

proběhlo v naší obci v areálu za školou pouťové posezení. V pátek a v sobotu za 

doprovodu reprodukované hudby, po všechny dny s velkým výběrem jak nápojů, 

tak i jídel. Počasí nám letos vyšlo po celý víkend a vyhnuli jsme se i jiným 

nepříjemnostem z minulých let, jako byl například výpadek elektřiny po větrné 

smršti a tak celá pouť proběhla hladce. Toto vše jistě přispělo k hojné účasti 

návštěvníků domácích i přespolních. O hlavní díl zábavy se od poloviny týdne aţ 

do neděle starala rodina Šamanových, která se svými atrakcemi přijíţdí do 

Jabloňan jiţ déle neţ deset let. Celkově proběhla pouť v roce 2015 bez větších 

problémů a dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této náročné, 
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tří denní akce. SDH doufá, ţe všichni občané, kteří přišli se příjemně pobavili 

a budou nadále navštěvovat námi pořádané pouťové posezení v dalších letech. 

Jakub Ocetek 

Tabulka výsledků Požární sport muži 2015 

Datum Místo Liga/Pohár Umístění Výsledný čas 

17.5. Obora Pohár 5. 19,06 

24.5. Ţernovník VCB N N 

31.5. Jabloňany VCB 10. 17,91 

7.6. Bořitov VCB 4. 18,00 

13.6. Čelechovice na Hané VCP 4. 18,72 

14.6. Senetářov VCB 8. 17,61 

28.6. Ostrov u Macochy VCB 4. 17,93 

11.7. Bílovice VCP 4. 18,42 

12.7. Ţďár VCB N N 

18.7. Lipová VCP 7. 18,70 

26.7. Černovice VCB 16. 18,65 

9.8. Ňemčice VCB 8. 18,42 

15.8. Rudice VCB 8. 17,78 

16.8. Sychotín VCB N N 

22.8. Vícov VCP 4. 18,88 

22.8. Čelechovice na Hané Pohár (2B) 3. 16,43 

23.8. Velké Opatovice Pohár N N 

29.8. Buková VCP 1. 18,01 

30.8. Lysice Pohár 7. 22,70 

Jednotka SDH obce 

Dne 20. 6. 2015 provedla jednotka v rámci 

činnosti jednotky protlačení ucpané kanalizace 

v horní části Kocimberk. Za pomoci ţenijního 

nářadí a kanálového krtka byla kanalizace 

zprůchodněna. Sloţení jednotky 1+2. Výjezd 

jednotky v 18:05, návrat na základnu v 19:00. 

Dne 29. 6. 2015 krátce před 18. hodinou vyslal KOPIS HZS Jmk jednotku  

k dopravní nehodě nákladního vozidla. Dle prvotních informací se jednalo  

o dopravní nehodu jednoho nákladního vozidla, které poškodilo plynovou 

přípojku u domu č. p. 89. Společný příjezd k místu události společně s PS 

Boskovice. Průzkumem zjištěna zdemolovaná přípojka plynu. Únik plynu 

nepotvrzen, zajištění místa události pomocí dopravních kuţelů z výbavy JSDH. 

Vyčkávaní na příjezd hlídek Policie České republiky a pohotovostního technika 

plynáren. Asistence jednotek na místě jiţ není potřeba, návrat na základnu. 

V sobotu 22. 8. 2015 jsme se s CAS  15DAf a AS 16 Sachsenrig zúčastnili oslav 

130. let od zaloţení sboru dobrovolných hasičů ve Svitávce.                     Jan Horák 
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Jabloňany postoupily do finále celorepublikové Ankety 

dobrovolní hasiči roku – pomozte nám dále svým hlasem !!! 

Letos jsme se opět přihlásili do Ankety dobrovolní hasiči roku (cílem ankety je 

podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v 

České republice). Loni jsme byli přihlášeni s akcí „Hasičské dopoledne pro 

místní Základní školu Jabloňany a sousední Mateřskou školku Obora“. 

Odborná porota v prvním kole celostátní ankety vybrala 

do finále za soutěţní oblast JIH MORAVY v kategorii 

SBORŮ (SDH) náš sbor a přihlášenou akci: Jarní úklid 

v okolí obce Jabloňany a úklid společného potoka 

mladými hasiči ze sousedních SDH (o které jste se 

mohli dočíst v minulém čísle).  Jsme mezi 5 finalisty z Jihomoravského kraje  

a kraje Vysočina !!! 

Je to ocenění nejen této akce realizované společně s mladými hasiči ze Skalice 

nad Svitavou, ale celkové činnosti kolektivu mladých hasičů i SDH, které je 

základnou pro Jednotku SDH obce Jabloňany (JPO V, předurčená k ochraně 

obyvatelstva pro ORP Boskovice a JMK).  

 

Pošlete svůj hlas SDH Jabloňany ve finálovém kole, kde rozhoduje hlasování 

veřejnosti: 

 Pošlete 1 SMS na tel. číslo 900 77 06 ve tvaru: HASICI SJM3  

 Hlasujte dále přes internetový formulář na www.adhr.cz 

Více informací na www.sdhjablonany.cz,www.adhr.cz nebo místní vývěsce. 

 

 

Prezentace na MacochaVeteran Tour 

V červnu jsme se účastnili s naší starší hasičskou stříkačkou na podvozku 

Sachsenring S 4000-1 z roku 1965 soutěţe historických vozidel Macocha 

Veteran Tour 2015 a navázali tak na naše úspěchy z let 2002 aţ 2006, kdy jsme 

se také účastnili. Závod pravidelně startuje v Blansku a vede okolím Moravského 

krasu a nově i kolem Boskovic. Kromě motoristického sportovního záţitku při 

plnění různých soutěţních disciplín a projetí malebného okolí kolem Blanska  

a Boskovic podle závodních itinerářů bez mapy (kde naše vozidlo z Jabloňan 

budilo nejen po cestě pozornost) získala naše čtyřčlenná posádka 1. místo  

v kategorii uţitkových vozidel.      Jaroslav Machač 

http://www.sdhjablonany.cz/
http://www.adhr.cz/
http://www.adhr.cz/
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Hasičské dopoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora 

Ve středu24.6. jsme uspořádali v Luhu třetí ročník Dopoledne s hasiči Jabloňany 

(s hasičskou tématikou) pro ţáky místní ZŠ a MŠ Obora. Pro děti byly 

připraveny stanoviště: 

 preventivně výchovná činnost Hasík(úkoly pro děti, pexesa, vystřihovánky) 

 disciplínypoţárního sportu, kombinace štafet (uzpůsobeny věku dětí) 

 střelba ze vzduchových pušek 

 přetahování lana 

 stříkání z dţberové stříkačky 

 sráţení kuţelek hasičskou hadicí 

 prohlídka hasičských aut a 

“osahání“ vybavení hasičů. 

V průběhu dopoledne jsme pomohli 

dětem s opečením špekáčků, připravili 

pro ně ukázku zásahu – Technická 

pomoc, odstranění stromu, záchrana 

osoby a předvedli jsme ukázku 

nesprávného hašení oleje.  

V závěru akce si všechny 

děti mohly zastříkat 

z proudnice do rybníka  

a zapojit se do provedení 

poţárního útoku, (poţární 

útok pro velký zájem 

vícekrát zopakován). 

Děti z MŠ jsme přivezli 

a odvezli do školky, děti ze 

ZŠ nebyly ochuzeny  

a svezly se také oběma 

našimi hasičskými auty. 

Petr Machač 

Průběh soutěžní činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany 

Během prvního pololetí a začátku prázdnin jsme se účastnili celkem 22 soutěţí, 

kde se podařilo mladším nebo starším ţákům celkem 6x umístit na 1. vítězném 

místě a několikrát na 2. nebo 3. místě.  

Datum Místo soutěţe disciplíny 
mladší 

ţáci 

starší 

ţáci 

14.3. Sychotín uzly 11 7 
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11.4. Šošůvka uzly 6 2 

25.4. Doubravice - mimo OLM PÚ, štafeta 4x60m 1 2 

26.4. Jabloňany - mimo OLM PÚ 1 1 

2.5. Velké Opatovice - dorost jednotlivci dorost 5,6,7 

3.5. Bořitov PÚ 5 3 

8.5. Velké Opatovice   7 2 

9. 5. Vavřinec 

PÚ, štafeta poţ. dvojic, 

4x60m 
6 7 

16.5. 

Plamen Ostrov u Macochy Celostátní 

hra Plamen 2013/2014 ţáci 

útok CTIF, 4x60 m, ZPV, 

PÚ, ..... 

9.  

z 32  

6.  

z 36 

17.5. 

Plamen Ostrov u Macochy Celostátní 

hra Plamen 2013/2014 dorost 
100m překáţek, dvojboj 7,9,11,7,5,8 

30.5. Sychotín PÚ 4 7 

6.6. Rájec PÚ, štafeta poţ. dvojic 7 3 

6.6. Šebetov PÚ, štafeta CTIF 3 5 

13.6. Sudice PÚ, štafeta CTIF 3 3 

21.6. Ostrov u Macochy  PÚ, štafeta poţ. dvojic 4 4 

21.6. Ostrov u Macochy - dorost 100m překáţek, dvojboj     

27.6. Bukovina 

štafeta 4x60, PÚ, štafeta 

poţ. dvojic 2 4 

27.6. Senetářov PÚ 5 1 

28.6. Okrouhlá - mimo OLM PÚ 1 1 

29.8. Šošůvka PÚ, štafeta poţ. dvojic 2 5 

30.8. Těchov PÚ, štafeta poţ. dvojic 10 8 

5.9. Habrůvka PÚ, štafeta poţ. dvojic 3 3 

5.9. Borotín PÚ 2 3 

 

Noční soutěž OLM v Senetářově a úspěšné 1. místo 

Jiţ jako tradičně jsme se poslední předprázdninový víkend vydali na soutěţ  

do Bukoviny, kde jsme ve štafetách obsadili 2. (mladší) a 4. (starší) místo. Stejný 

den na večer jsme se přemístili do Senetářova, kde v poţárním útoku mladší ţáci  

obsadili 5. místo z 16 druţstev.  

Vyčkali jsme do setmění a od 22hod začala noční soutěţ starších ţáků, kde se náš 

kolektiv umístil na krásném prvním místě z 22 druţstev s rekordním časem. Dle 

plánu jsme na místě přenocovali a ráno jsme se vydali k domovu. Tentýţ nedělní 

den jsme přijali pozvání a po obědě jsme vyrazili na Okrouhlou, kde jsme v obou 

kategoriích obsadili první místa v poţárním útoku. 

Plánované soutěţe kolektivu mládeţe SDH Jabloňany: 13.9.Petrovice 

a Boskovice (mimo OLM), 19.9.Sebranice, 20.9.Jabloňany, 27.9. Okrouhlá 

(mimoOLM), 10.10.Lysice(Plamen), 24.10.Ostrov u Macochy,  

14.11.Drnovice, 21.11. Doubravice (mimo OLM). 

Petr Machač 
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Tajenka na závěr 
Tentokrát místo kříţovky zde máme 

vědomostní kvíz, který souvisí 

s nedávnou rekonstrukcí v místní 

škole. Při opravě WC byl odhalen 

záhadný tunel šířky cca 0,5 metru  

a hloubky od 40 do 80 cm, který byl 

přikryt kameny a betonem a směřoval 

ke zdi směrem ven ze školy – viz 

fotografie.   

Soutěţní otázka: Tento „historický“ 

tunelmohl slouţil dříve pro: 

a) Skládání brambor a uhlí do sklepa pro ředitele školy, který zde měl byt. 

b) Tajně vykopaný tunel pro útěk ţáků, kteří zůstali po škole. 

c) Odpadní ţlab do hnojiště nebo jímky z původních suchých záchodů.  

Odpovědi se svým jménem a adresou můţete zasílat elektronicky  

na ou.jablonany@seznam.cz   nebo předat písemně na lístku na OÚ 

do konce října. Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, 

kterýobdrţí „hodnotnou“ výhru: sadu školních pomůcek;-) Jaroslav 

Machač 

 

Z obecní matriky 
Významné ţivotní jubileum ve III. čtvrtletí 2015 oslavila: 

 Paní Zdena Nejezová  

Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší!  

Ve III. čtvrtletí 2015 se narodily: 

 Eliška Novosádová 

 Anna Petrţelová 

Holčičkám přejeme do ţivota zdravíčko a štěstíčko! 
                                                                                                                                  Monika Fojtová 
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