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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

Rád bych v krátkosti uvedl letošní první číslo našeho časopisu Jablíčko. Brzy 

tu máme Velikonoce a začínající jarní období. Tato doba bude pro nás všechny 

spojena s údržbou a prací na našich zahrádkách. Pro nás to znamená především 

začátek důležitého stavebního období. Po technických přípravách v zimních 

měsících nás tento rok čeká mnoho plánovaných a po delší dobu odkládaných 

akcí. Některé, z celkem sedmi zamýšlených projektů, jsou podrobněji popsány 

v následujících článcích časopisu. Bohužel stavební práce při jednotlivých 

akcích mohou znamenat drobná omezení v naší obci. Zejména při výstavbě 

veřejného osvětlení ve středu naší obce. Prosím Vás o trpělivost během 

realizace těchto projektů. Dodržujte všechny pokyny stavebních firem či obce. 

Věřím, že tyto projekty povedou ke zkvalitnění bydlení a zlepšení celkového 

vzhledu Jabloňan. Na pozitivní změnu se sám těším. Rád bych připomněl,  

že během prací jsme připravení být Vám pro Vaše dotazy ohledně chodu obce 

k dispozici. O každé akci budete včas informováni. Srdečně Vás zvu k účasti 

na zasedáních zastupitelstva obce, kde je vítán každý náš občan. Přeji Vám 

klidné velikonoční svátky ve znamení tradic a příjemného, jarního počasí.  

Roman Plch 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce se v prvním čtvrtletí sešlo dvakrát, a to 9. 2. 2016  

a 15. 3. 2016 vždy od 19 hodin. S ohledem na délku zápisu z prvního zasedání  

byla do fyzické vývěsky zveřejněna pouze usnesení z tohoto druhého zasedání. 

Celý zápis je zveřejněn na internetu www.jablonany.cz a dále jsou zápisy 

k nahlédnutí v kanceláři OÚ. K nejdůležitějším projednávaným bodům patřilo: 

 schválení inventarizace majetku a závazků obce za rok 2015, 

 schválení nařízení o zákazu podomního prodeje v obci Jabloňany, 

 neschválení podání žádosti na pořízení nového dopravního automobilu 

(standardní dodávka s 9ti místy k sezení) pro JSDH a dopravu mládeže  

na soutěže a potřeby obce (spoluúčast obce max. 150 tis. Kč), 

 schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na opravu podlah 

v chodbách a šatně v místní ZŠ, dále dovybavení ZŠ nábytkem, 

 schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na dovybavení JSDH 

benzínovým čerpadlem včetně příslušenství, sirénou do CAS a nůžkovým 

stanem, 

 schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2015, 

http://www.jablonany.cz/
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 schválení účetní závěrky místní ZŠ za rok 2015.     

 propachtování pozemků ZEPU Bořitov 

 

Hospodaření obce v roce 2015 

Rok 2015 byl prvním celým rokem hospodaření nového vedení obce 

a proto je na místě malé ohlédnutí za ekonomickou situací obce v loňském 

roce.  

Původně jsem chtěl doplnit tabulku s příjmy a výdaji rozpočtu,  

ale s ohledem na prostor jsem spíše zvolil slovní komentář se zastavením  

u některých významných položek. Detailní kompletní částky čerpání rozpočtu 

jsou k dispozici na internetu, vývěsce nebo na OÚ. 

Plánované příjmy rozpočtu obce na loňský rok byly ve výši 4,4 miliónů Kč, 

skutečnost byla 5,2 mio Kč a to díky získání dodatečných individuálních dotací 

ve výši 707 tis. Kč na vybrané akce v obci (na rekonstrukci školy,  

na cyklostezky v roce 2016 a na požární ochranu). Největší část příjmů  

(4,1 mil. Kč) tvoří daňové příjmy ze státního rozpočtu a provozní dotace JMK 

a dále významnou částí jsou poplatky za provozované služby pro občany 

(odpady, voda, kabelová televize atd.) ve výši 344 tis. Kč. 

Výdajová část obce je mnohem pestřejší. Pokud bude zájem z Vaší strany  

je možné se k ní detailněji vrátit v příštím čísle. Přesto alespoň souhrnný 

pohled  

a detail k některým výdajům za rok 2015.  

Běžné provozní výdaje jsme se snažili (tam kde to dávalo smysl – např. energie 

a další viz v článku níže) se starostou optimalizovat tak, aby nedošlo  

ke zhoršení poskytovaných služeb. Pokud jste u některých činností nebo služeb 

obce zaznamenali zhoršení oproti předchozímu stavu nebo něco chybí či máte 

jiné zajímavé podněty, je třeba dát vědět a můžeme o tom vést diskusi, zda 

v obci v tomhle směru něco zlepšit. 

Mezi největší mimořádné a další výdaje obce v roce 2015 patřily: 

 Rekonstrukce místního pohostinství s celkovými výdaji 382 tis. Kč 

 Rekonstrukce podlah a sociálního zařízení místní ZŠ za 531 tis. Kč  

(z toho 200 tis. dotace z JMK). 

 (K provozu místní ZŠ je vhodné také uvést, že obec se na jejím provozu 

podílí dalšími 260 tis. Kč ročně. Proti původnímu požadavku na 300 tis. Kč 

jsme se starostou obce po analýze výdajů a díky spolupráci s vedením školy 

snížili tento příspěvek na zmiňovaných 260 tis. Kč. Přitom hospodaření ZŠ 

za letošní rok skončilo s významnou úsporou. Tato úspora může být,  
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po rozhodnutí ZO, použita např. na financování plánovaných oprav  

v dalších letech nebo nákup nového vybavení do ZŠ.) 

 Oprava střechy a čerpadla místní vodárny v Luhu za 32 tis. Kč nebo 

nakládání s odpady s výdaji přes 233 tis. Kč. 

 Mezi další výdaje obce patří náklady na zastupitelstvo, provoz úřadu nebo  

i platby za služby ostatním územně správním celkům – např. 41 tis. Kč 

příspěvky na dopravu pro JMK nebo veřejnoprávní smlouvy za služby, 

které pro nás zabezpečuje Městský úřad Boskovice a další. 

Celkové hospodaření obce za loňský rok skončilo s kladným zůstatkem  

2,1 milionu Kč a to díky dodatečným příjmům (dotacím), optimalizaci výdajů. 

Místo původně plánované výstavby multifunkčního hřiště (v plánu rozpočtu 

bylo za 1,3 mil. Kč) se realizovali mimo původní plán jiné investice 

(pohostinství a ZŠ). 

Tento výsledek a případný zůstatek prostředků z minulých let vytváří prostor 

pro další akce a rozvoj obce nejen letos, ale i v příštích letech. Je tedy nejen na 

vedení obce včetně ZO, ale i občanech, kterým směrem budou tyto prostředky 

účelně využity k dalším investicím.                      Jaroslav Machač 

Úspory na energiích 

Jak jsme Vás informovali již v loňském roce, obec uzavřela smlouvu 

s dodavatelem elektřiny a plynu na jeden rok. Díky výhodné nabídce ze 17. 3. 

2016 od stávajícího dodavatele jsme uzavřeli novou smlouvu na dodávku 

energií do konce roku 2018. Uspořená částka oproti minulému roku u plynu na 

třech odběrných místech je 25% a u dodávek elektrické energie na šesti 

odběrných místech je 15%.                                                                     Roman Plch 

Zimní údržba 

Díky tomu, že letošní zima nepatřila k těm zasněženým, jste mnozí z Vás ani 

nezaznamenali, že jsme byli nuceni provést změnu v zimní údržbě silnic. Kvůli 

pracovní vytíženosti pana Havlíčka z Jabloňan jsme oslovili pana Romana 

Šumského ze Skalice nad Svitavou. Příjemnou změnou je, že má na radlici 

gumový břit, který je šetrnější k opotřebení silnic.                                Roman Plch 

 

Žádost o dotaci na opravu litinového kříže 

Během loňského roku bylo zjištěno, že litinový kříž před kaplí je v havarijním 

stavu. Vlivem působení klimatických podmínek došlo k rozsáhlé korozi kříže  

a bohužel, což je ještě závažnější, dochází k vychýlení 2,8 m vysokého kříže  

až o 10 cm.  

Od léta jsme zvažovali základní povrchovou opravu kříže a nový nátěr,  

ale s ohledem na popsaný současný havarijní stav je nutné provést kompletní 
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opravu včetně rozebrání kříže a opravy vnitřního uchycení, které je finančně 

náročnější. Proto jsme začali již na začátku podzimu zjišťovat, zda by na tuto 

komplexní opravu nebylo možné získat spolufinancování z nějaké dotace. 

Během listopadu 2015 vypsalo 

Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul 

na podporu obnovy drobných sakrálních 

staveb v obci.  Protože tento kříž nebyl 

veden v majetkové evidenci obce 

Jabloňany (což je nezbytnou podmínkou 

v žádosti o dotaci), začalo pátrání 

v historických pramenech, jak to 

s vlastnictvím kříže je. Z obecní kroniky 

bylo zjištěno, že na stejném místě stál 

původně kříž dřevěný. V roce 1885 došlo 

k odlití litinového kříže v ČKD Blansko za 

337 zlatých a 92 krejcarů. Tento kříž byl 

zbudován na oslavu tisíciletého výročí 

úmrtí svatého Metoděje a nechala jej 

„vzdělat obec Jabloňanská“. Dle nového 

občanského zákoníku připadá stavba 

zřízená na cizím pozemku vlastníkovi tohoto pozemku a dále pokud vlastník 

nevykonává vlastnické právo k nemovité věci po dobu 10let, má se za to, že ji 

opustil. Vzhledem k tomu, že kříž nikdo neudržuje a k jeho vlastnictví se 

nehlásí, lze jej považovat za opuštěnou nemovitou věc. Na zasedání 

zastupitelstva dne 16. 12. 2015 bylo tedy rozhodnuto, že obec zařadí kříž  

do majetku obce jako stavbu v ceně, kterou určí odborný posudek. Následně 

byla oslovena znalkyně Mgr. Marta Sedláková, která kříž ocenila 

s přihlédnutím na jeho opotřebení a poškození na částku 92.600,-Kč. 

Následovalo oslovení dvou uměleckých kovářů, kteří předběžně ocenili opravu 

kříže. Poté byla v lednu podána žádost o dotaci na opravu kříže na Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Nyní nezbývá než čekat, zda budeme v žádosti o dotaci 

úspěšní.                                          Monika Fojtová 
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Připravujeme v obci 

Výměna vodoměrů 

Na základě posledního odečtu vodoměrů v horní části Kocimberk jsme  

se rozhodli k výměně měřidel na většině odběrných míst. Důvodem je rozdíl 

446 m
3
, který nám vznikl v porovnání odběrů v domácnostech (1219 m

3
)  

a na centrálním vodoměru osazeném v budově vodárny (1665 m
3
). Za druhé 

pololetí loňského roku je ztráta 26,7 % a částka za chybějící vodu je 12.488,-

Kč. Tato výměna je nutná z důvodu stáří vodoměrů a možného proměřování.  

V měsíci únoru jsme provedli fyzickou kontrolu na všech odběrných místech 

za účelem zjištění velikosti vodoměru, materiálu potřebného k výměně a stavu 

hlavního uzávěru. Ve 3 domácnostech z celkových 24 bude nutné tento uzávěr 

vyměnit a bude nutné přívod vody na nezbytně dlouhou dobu přerušit. 

Předpokládaný termín bude v měsíci květnu (včas upřesníme) a náklady 

spojené s výměnou bude celé hradit obec. V rámci finanční úspory nebudeme 

najímat firmu, ale nové zaplombované vodoměry budou měnit p. Nejez  

a p. Maixner. Odečty budou probíhat pololetně jako v minulých letech.                                                  

      Roman Plch 

                             

Kontejner na bioodpad 

Oznamujeme občanům, že kontejner na bioodpad bude opětovně přistaven  

na začátku měsíce dubna a bude umístěn na stejném místě jako v loňském roce, 

na konci obce, směr Obora, 

                                                                                                                                                     Roman Plch 

 

Změna nájemce v pohostinství 

V druhé polovině loňského roku obec uzavřela smlouvu o pronájmu místního 

pohostinství s panem Petrem Bílkem ze Skalice nad Svitavou. Tato smlouva 

byla k 15.2.2016 po oboustranné dohodě ukončena. Důvod byl neplacení 

částek za nájemné a energie dohodnutých dle smlouvy. Na únorovém zasedání 

zastupitelstva byl přijat nový záměr o pronájmu pohostinství. O této možnosti 

jsme informovali občany rozhlasem, na internetových stránkách a informaci 

jsme poslali e-mailem do okolních obcí. Přihlásili se nám tři zájemci, z toho 

jeden po osobní prohlídce od záměru odstoupil. Zastupitelstvo obce vybralo  

na březnovém zasedání ze dvou nabídek nového provozovatele. Tím bude 

nejdříve od 1.4.2016 paní Zdenka Buenová  z Boskovic. Tímto ji chci popřát 

mnoho úspěchů v jejím novém podnikání. 

                                                                                                                          Roman Plch 
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Připravované akce v obci 

Jak bylo zmíněno v úvodu tohoto vydání, tak nás v tomto roce čekají 

plánované a pro naši obec zásadní stavební akce. Nutná oprava litinového kříže 

u místní kaple (žádost o dotace z MMR). Oprava cyklostezky do Skalice nad 

Svitavou (získání dotace z JMK). Opravy podlah v místní základní škole 

(žádost o dotace z JMK) a největší investiční a stavebně nejnáročnější akcí 

bude plánovaná výměna veřejného osvětlení. K těmto čtyřem akcím  

se podrobněji věnujeme v samostatných článcích.  

Na letošní rok jsou naplánovány také tyto další tři následující akce. 

Prodloužení chodníku směr Obora od řadovek č. p. 111 až k domu č.p. 130  

za účelem zlepšení bezpečnosti chodců v dané lokalitě. Další akcí je rozšíření 

kanalizace ve středu obce od č.p. 33 a až k číslu 48 a 50, která v této části obce 

chybí. Poslední akcí je vybudování zpevněné odstavné plochy pro tři osobní 

automobily před č.p. 33, a to z důvodu lepší průjezdnosti a také opravy 

stávajícího stavu. 

Na první dvě zmiňované stavby byly již vypracovány plány od předchozího 

vedení obce. Tyto projekty byly již v minulosti rozpracované do fáze vyjádření 

všech dotčených orgánů a také vlastníků inženýrských sítí. Na základě 

kladných vyjádření bylo zahájeno a vydáno Městským úřadem v Boskovicích, 

Odborem výstavby, Územní rozhodnutí. Je velká škoda, po stránce časové, 

finanční a hlavně kvůli změně legislativy, že se žádost o stavební povolení  

u příslušných úřadů nepodala. Tudíž jsme museli všechny tyto časově náročné 

kroky znovu absolvovat a také znovu uhradit související poplatky. 

S realizací stavby chodníku bychom rádi začali o prázdninách, ale na základě 

těchto skutečností nás výstavba čeká nejdříve v měsíci září. Chodník bude  

o celkové délce 93 m, z toho bude 69 m o šířce 1,5 m. Zúžení ze šířky 1,5 m  

na 1,0 m bude v délce 8 m a zbývající část o délce 16 m bude o šířce 1 m. Při 

výstavbě chodníku je třeba dodržet podmínku správce státní silnice SUS JMK 

oblast Blansko, a to zbudování nového silničního propustku pod danou 

komunikací. Důvodem je obava ze soustředění srážkové vody po stavbě 

nového chodníku. Propustek bude zbudován pod povrchovým způsobem 

(protlakem) o celkové délce 7,5 m. Předpokládané celkové náklady na stavbu 

chodníku jsou plánovány na 890tis dle rozpočtu z roku 2010. 

Rozšíření kanalizace řeší potřeby odvodnění lokality uprostřed obce, která je 

umístěna pod nivelitou souběžné silnici. Z tohoto důvodu není možné odvést 

dešťovou vodu ke stávajícím vpustím v komunikaci. Na nové kanalizaci  

o délce 77 m jsou plánovány 3 revizní šachty, tři dešťové vpusti a 5 odboček  

pro napojení dešťových vod z rodinných domů. Celkové náklady na stavbu 

jsou  dle původního rozpočtu z roku 2010 plánovány na 412 tis. 
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Posledním plánovaným projektem je zřízení zpevněné odstavné plochy pro 

tři osobní automobily ve středu obce před č.p. 33. Jedná se o odbagrování 

stávající zeminy, vytvoření vhodné podkladní vrstvy a vyrovnání štěrkové lože, 

do které budou osazeny plastové zatravňovací tvarovky zasypané zeminou. 

Nová odstavná plocha bude mít 37,5 m² (15 x 2,5 m). Celkové náklady na 

stavbu se budeme snažit maximálně snížit díky pomoci občanů bydlících 

v nejbližších domech při stavebních pracích. Nová místa na stání osobních 

automobilů budou prioritně sloužit v jejich prospěch.                   Roman Plch 

 

Oprava chodeb a obnova nábytku v místní ZŠ. V rámci vypsaného 

dotačního titulu z Programu rozvoje venkova JMK  jsme do konce února podali 

žádost o dotaci ve výši 200 tis. Kč. Pokud bychom získali tyto prostředky, tak 

bychom letos realizovali: 

 Kompletní opravu dlažeb na všech chodbách vč. vstupních schodišť  

do školy (jejich stav byl i předmětem výtek České školní inspekce  

v minulých letech). 

 Položili nové linoleum v šatně a proběhla by kompletní výmalba prostor 

všech chodeb a šatny. 

 Opravu a nátěr všech vnitřních původních kazetových dveří v ZŠ, zateplení 

dveří na půdu. 

 Montáž videotelefonu se zvonkem ke vstupním dveřím. 

 Výměnu nábytku (zejména skříní) v učebnách a na chodbách. 

Jaroslav Machač 

Příprava opravy cyklostezky. Jak bylo avizováno, letos proběhne oprava 

cyklostezky do Skalice. Tato oprava by měla proběhnout do začátku prázdnin. 

V uplynulých týdnech jsme prováděli zpřesnění podmínek a rozsahu opravy, 

které budou sloužit pro výběr dodavatele. Ten je plánován v průběhu března a 

dubna, tak aby oprava mohla proběhnout maximálně do konce června. Samotná 

oprava by měla proběhnout v co nejkratším čase, aby došlo k minimálnímu 

omezení při využívání frekventované cesty do Skalice.   

Jaroslav Machač 

Veřejné osvětlení ve středu obce. Na přelomu roku došlo k finalizaci návrhu 

technického řešení a přípravy stavebního projektu na nové veřejné osvětlení 

(dále VO) v obci. Obnova VO je vyvolána rekonstrukcí elektrického vedení 

E.ONu, o které bylo rozhodnuto již dříve, před naším volebním obdobím. Nové 

VO se týká ulice „za hasičkou“, středu obce (vyjma části „Za uličku“) až pouze 

po část návsi u kapličky, kde bude končit podobně jako přesun el. vedení  

do země prováděné E.ONem. Celkem dojde k výstavbě 14 nových obecních 

sloupů a zbudování jejich vlastního připojení. 
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Projekt, zpracovávaný odbornou firmou od první poloviny loňského roku byl  

k dispozici i zastupitelům a naposledy byl projednán na ZO 9. února, kdy  

k němu nebyly žádné připomínky. Tudíž projekt dále postupuje k závěrečnému 

získání vyjádření dotčených orgánů, následně k územnímu a stavebnímu řízení 

tak aby byl připraven nejpozději do 30. 6.  

Toto datum je rozhodující, aby mohla být stavba ještě letos realizována 

(pravděpodobně nejdříve po prázdninách). Stavba bude probíhat ve spolupráci 

s E.ONem, kdy bylo dohodnuto, že část nákladů na výkopy bude zcela hradit 

E.ON. Dále jsme se na schůzce se zástupci E.ON již dříve dohodli na zvýšení 

ceny za věcné břemeno a na zajištění společného územního řízení tak, aby je 

nemusela hradit obec.                                                         Jaroslav Machač 

Elektrická soustava E.ONu v obci. Předmětem schůzky se zástupci E.ONu na 

konci roku nebylo pouze VO, ale i další zamýšlené akce s vedením elektřiny 

v naší obci. Zejména abychom věděli, kdy bude E.ON pokračovat v další 

rekonstrukci vedení uvnitř obce a mimo ni (např. koncem roku došel na obec 

požadavek na souhlas s obnovou vedení z trafostanice u ZŠ směrem ke 

Krhovu, které vede dle územního plánu přes budoucí možné stavební 

pozemky). 

Ze schůzky vyplynulo, že kromě výše uvedené obnovy vedení nemá E.ON 

předběžně v horizontu cca 5 let další konkrétní záměr nebo potřebu pokračovat 

s rekonstrukcí současných vedení. Tedy pokud by nevznikl nějaký 

realizovatelný požadavek z obce nebo od někoho jiného na úpravu nebo 

rozšíření vedení (např. zasíťování nových pozemků) apod. 

Tato schůzka byla užitečná nejen z pohledu VO, ale i k ověření dalších kroků 

E.ONu s el. vedením v naší obci. Dle těchto informací nemá smysl odkládat 

projekt na zbudování nové cesty a chodníků na „Zalitavsku“ („za nádržkou 

v horním konci obce“), který je projektově zpracován již od roku 2010 a je 

vhodné ho začít připravovat k realizaci a financování.           Jaroslav Machač 

Něco z historie elektrifikace obce a veřejného osvětlení 

V r. 1928 byla provedena elektrifikace obce napojením na elektrárnu p. Jaroše 

ze Zboňku. V r. 1960 byla provedena generální oprava veřejného osvětlení a 

bylo rozšířeno o 8 svítidel. 

V r. 1973 byla provedena kompletní výměna rozvodné sítě v celé obci,  

nákladem 184 000 Kčs. Dřevěné sloupy byly nahrazeny betonovými, na které 

byla namontována drátěná lana, byla provedena instalace 45 pouličních 

osvětlovacích těles a vybudován nový transformátor. Jednotlivé domy byly 

připojeny izolovanými kabely.  

V roce 2010 provedena výměna světel v celé obci za LED lampy.  
                                                                 Irena Vachová, z obecní kroniky 
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Stalo se v obci 
Tříkrálová sbírka 

Dne 9. 1. 2016 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, jejímž 

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

charitativní účely vybráno 8.461,-Kč. Celkový výtěžek této sbírky na okrese 

Blansko byl 1.827.836,-Kč. Poděkování patří všem, kteří do sbírky přispěli 

finančně, ale i těm, kteří se na organizaci sbírky v obci podíleli tj. paní Janě 

Stejskalové (Mrázkové), slečně Silvii Richterové a našim koledníkům Nikole 

Černohlávkové, Nele a Kateřině Havlíčkovým, Tereze Machačové, Romanu 

Fojtovi a Tomáši Nečasovi.                                                              Monika Fojtová 

 

Výsledky průzkumu uživatelů místní „kabelovky“ 

V ½ loňského roku proběhl mezi Vámi občany – uživateli místní kabelové 

televize průzkum Vašich zkušeností s jejím provozem, kvalitou a zájmem o její 

další provoz.  

Průzkumu se zúčastnilo 28 domácností, což je 32 % z celkových 87 přípojek. 

Průměrně jsou na 1 přípojku napojeny 2 televizní přijímače, z toho umožňuje 

jen polovina příjem digitálního signálu. 

Další oblast se zabývala možností připojení k jinému zdroji televizního signálu. 

Kromě cca 10 % dotázaných, kteří přijímají signál i přes satelit, jsou ostatní 

způsoby připojení v naší obci ojedinělé.  

Velmi důležitá pro nás byla oblast Servisu a provozování kabelovky, z kterého 

vyplynulo, že přes 50 % nemá připomínky k provozování a je plně spokojeno. 

8 dotázaných během posledních 2 let využilo servisních služeb nasmlouvaného 

správce kabelovky, kdy se jednalo o přeměření signálu nebo drobné technické 

zásahy. 

Nejsložitější oblastí byly dotazy na počet a výběr televizních programů. Celé ¾ 

z odpovědí vyjadřovaly spokojenost se současnou volbou programů.  

Pouze 4 respondenti by stáli o rozšíření počtu programů.  

Pro změnu volby programů, kde je opravdu těžké se trefit všem uživatelům  

do jejich zájmů, se vyjádřilo 7 uživatelů. Většinou se požadavky na změnu 

týkaly českých programů. Pro realizaci těchto požadavků jsme ovšem narazili, 

jak bylo uvedeno v posledním čísle, na technické a licenční omezení.  

V dalších krocích, které plynou i z provedeného průzkumu, budeme zvažovat: 

 Další změnu výběru programů, ale s ohledem na nakoupení licence  

až koncem roku. 
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 Možnost převodu televizního signálu v kabelovce na digitální pro zlepšení 

kvality signálu. K tomu kroku chceme přistoupit až po ukončení plánované 

rekonstrukce elektrického vedení a veřejného osvětlení „do země“, kdy se 

tyto rozvody dotčené stavbou budou křížit.   Jaroslav Machač 

Nařízení obce o zákazu podomního prodeje 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 9. 2. 2016 bylo schváleno nařízení obce  

o zákazu podomního prodeje na území naší obce. Při návštěvě cizích osob 

v domácnostech, které budou nabízet různé služby či zboží, mohou občané 

kontaktovat Policii ČR na tel. čísle 158. Podomním prodejem není prodej zboží 

či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, které 

jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem bytu, domu, 

budovy apod. Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky a předem 

ohlášené služby.                                                                                      Roman Plch 

Kalendář akcí  
Datum Začátek Název akce Pořadatel 

26.3. 16:00 StB - BC Červánky Rájec MK 

2. 4.  13:00 Sběr elektroodpadu a starého papíru SDH 

4. 4.   Odvoz nebezpečného odpadu Obec 

9. 4.  14:00 Ukliďme si doma – jarní úklid v okolí obce SDH 

9.4. 16:00 StB - AJETO Adamov MK 

23.4.   13:00 Soutěž okrsku Skalice  SDH 

23.4. 16:00 FK  - FC Lhota u Lysic MK 

24.4.    4. ročník OLM Jabloňany SDH 

30.4. 16:00 StB - AC Kozárov MK 

30.4. 20:00 Pálení čarodějnic MK 

7.5. 17:00 FK – FC STARS Letovice MK 

7.5. 20:00 Mírová vatra MK 

14.5. 17:00 StB – DKS Kopeček Rájec MK 

21.5. 17:00 FK – Sokol Lhota Rapotina MK 

29.5. 11:00 5. ročník VCB Jabloňany SDH 

4.6. 17:00 StB – FC Dynamo Čížovky MK 

11.6. 17:00 FK – SK Kněževes  2006 MK 

18.6. 17:00 StB – FC Šebrov MK 

25.6. 17:00 FK – FK Deštná MK 

1.7. - 3. 7. 

 

Pouťové posezení (bohaté občerstvení, 
reprodukovaná hudba) 

SDH 

3.7. 13:00 Pouťový turnaj o pohár prezidenta MK a 
starosty obce Jabloňany 

MK 



12 

 

Malá kopaná Jabloňany 
Z činnosti spolku 

Zdravím všechny fandy MK a všechny naše občany v novém roce. Rád bych se 

ještě vrátil k roku uplynulému. Tento dopadl dle mého pro fotbalisty velmi 

úspěšně i přesto, že StB sestoupilo do 2. ligy. Tato liga je ale velmi kvalitní 

soutěží. A musím zmínit, že oproti okolním obcím máme týmy dva, ten druhý 

hraje 4. ligu. Někde je problémem udržet tým jeden. Loni se nám podařilo 

uspořádat spoustu sportovních i kulturních akcí, hlavně pro děti. Konec roku 

patřil tradičnímu Silvestrovskému fotbálku, kdy jsme se za povzbuzování 

hojného počtu diváků, povzbuzených tradičním svařáčkem, rozloučili se 

starým rokem. Na hřišti se střídaly mnohé věkové generace. Šlo hlavně o to, 

pobavit sebe a především diváky na našem hřišti. Což se nám myslím povedlo.  

 
Nový rok jsme odstartovali též tradičně a to masopustním průvodem 6. února. 

Průvodu se zúčastnilo 26 masek. Tímto bych chtěl poděkovat všem maskám  

a rodině Mrázků, která nám každoročně poskytuje zázemí pro převlékání 

masek před vlastním začátkem průvodu. 

A teď něco o samotném fotbale v Jabloňanech a plánu akcí na rok 2016.  

Soutěže MK Blansko začínají o víkendu 26. a 27. března. Jako první se  

na domácí půdě představí hráči StB proti mužstvu BC Červánky Rájec 

v sobotu 26. 3. od 16 hodin. FK zajíždí na horkou půdu FC Piccolo Černá 
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Hora. V mužstvu StB po nezdařené sezóně 2015 došlo k menšímu zemětřesení 

a oživení v podobě asi pěti nových mladých fotbalistů. Doufám, že se máme  

na co těšit. Samozřejmě nás i v letošním roce čekají pohárová utkání. StB se 

utká v 1. kole s mužstvem Spešova ve Spešově a FK zajíždí do Malé Roudky. 

Obě utkání jsou na programu 2. dubna od 16 hodin.   

Na závěr bych všechny občany rád pozval nejen na mistrovská utkání, ale také 

na tradiční pálení čarodějnic 30. dubna a  Mírovou vatru 7. května, které 

bude předcházet lampionový průvod.        Jaroslav Fojt 
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SDH Jabloňany 
Plánované akce SDH v roce 2016 

Tak jako každý rok bude SDH pořádat nebo se podílet na pořádání akcí v naší 

obci. Ať už se bude jednat o soutěže mladých hasičů nebo dospělých, které 

budeme letos mít celkem čtyři a to konkrétně: Okrskovou soutěž spojenou 

s Putovním pohárem obce Jabloňany pro mladé hasiče Okrsku Skalice  

a Svazku obcí Svitava, Velkou cenu Blanenska, Okresní ligu mládeže  

a pohárovou soutěž dospělých v rámci DSO Svitava. Dále se budeme 

pořadatelsky podílet ve spolupráci s ostatními spolky a obcí na „Rozloučení 

s prázdninami“. Během roku budeme pořádat i nesportovní akce jako jsou 

různé sběry např. starého papíru, elektroodpadu, nebo železného šrotu.  

A samozřejmě tradiční Pouťová posezení. Na všechny tyto zmíněné akce tak 

zveme už s předstihem občany Jabloňan.                          
            Jakub Ocetek 

 

Kolektiv mladých hasičů Jabloňany  

Sportovní činnost MH Jabloňany za rok 2015 

V průběhu sportovní sezony 2015 jsme se zúčastnili 31 soutěží (v kategoriích 

starší, mladší žáci a dorost). Na těchto soutěžích jsme byli celkově 27 krát  

na stupních vítězů a domů jsme dovezli 28 pohárů (dva putovní).  

O podrobných výsledcích sezóny 2015 jste se mohli dočíst v předchozím čísle. 

Mimo sportovní činnost 

Mladí hasiči se zapojili i do spolupořádání pouťového posezení, VCB, 

hasičského dopoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora, sběru odpadků a věcí  

do přírody nepatřících, dále 2x do sběru elektroodpadu a starého papíru po obci 

nebo sběru železa.  

23.12.2015 jsme pro kolektiv MH uspořádali Druhý předvánoční výlet  

do Wellnes Kuřim účast: 14 dětí, 6 dospělých, doprava OA. 

Více se o kolektivu mladých hasičů Jabloňany a naší aktuální činnosti dozvíte 

na vývěsce SDH na zastávce autobusů, internetu 

www.sdhjablonany.rajce.idnes.cz nebo FB. 

Na činnosti s mládeží a s ní související za rok 2015 bylo odpracováno 

dospělými, převážně vedoucími mládeže 1350 hodin. Za to děkuji všem  

za spolupráci a těším se na další činnost v letošním roce.  

Aktivním rodičům předem děkuji za pomoc s dopravou mládeže na soutěže  

a akce kolektivu MH, kdy jsme loni realizovali dopravu s 4 – 5 osobními auty 

dle počtu dětí a z toho každé auto ujelo cca 1200 km. V letošním roce dochází 

http://www.sdhjablonany.rajce.idnes.cz/
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k navýšení dětí a rozšíření soutěží o další kategorii dorostu a dopravu budeme 

muset řešit obdobným způsobem. 

Mimo jiné připravujeme: Sběr elektroodpadu a starého papíru – v sobotu 

2.4. od 13 hod provedou mladí hasiči a SDH sběr elektroodpadu a starého 

papíru svozem po obci. Více informací se včas dozvíte v naší vývěsce  

na zastávce BUS a http://sdhjablonany.cz/, FB.: Hasiči Jabloňany - kolektiv 

mladých hasičů             Petr Machač 

 

Ukliďme si doma, Jabloňany II (jarní úklid v okolí obce) 

V sobotu 9. 4. od 14:00 provedou mladí 

hasiči opět sběr odpadků v okolí obce. 

Letošní akce je organizována v rámci 

celorepublikové akce Ukliďme Česko, ale 

hlavním důvodem je zejména úklid 

prostředí, v kterém sami žijeme.  

Bližší informace budou následovat nebo 

jsou k dispozici na www.uklidmecesko.cz 

po zadání názvu obce. Pokud byste měli zájem se připojit, jste určitě vítáni a 

můžete tak užitečně strávit sobotní odpoledne s mladými hasiči a dalšími 

sousedy.  

Pro zajištění patřičného počtu pracovních pomůcek (rukavic) a organizaci 

hladkého průběhu úklidu je vhodné nahlásit předem svoji účast (registrací na 

výše uvedené internetové adrese nebo na telefonu 724603347). Předpokládaný 

konec do 17 h a na závěr bude připraveno drobné občerstvení.   
             Jaroslav Machač 

Svoz nebezpečného odpadu 

V pondělí 4. 4. 2016 proběhne před obecním úřadem 

v době od 14:45 do 15:15 sběr nebezpečného odpadu  

a pneumatik od občanů (netýká se odpadu pocházejícího 

z podnikatelské činnosti).  

Do nebezpečného odpadu patří např. nevyužité oleje, 

barvy, motorové oleje, lepidla, brzdová kapalina, spreje, zářivky, akumulátory, 

baterie, monočlánky, pesticidy, různé chemikálie, ředidla, asfaltové odpady, 

azbestové krytiny. Všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny, nesmí 

být volně uloženy. U pneumatik je nezbytně nutné, aby byly zbaveny 

kovových disků, ty patří do kovových odpadů.            
                                                                                                            Monika Fojtová  

http://sdhjablonany.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
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Z obecní matriky 
 

Významná životní jubilea v I. čtvrtletí 2016 oslavily 

(jubilea od 50 do 85 let). 

 

Paní Ivana Křížová 

Paní Danuše Veselá 

Paní Marie Kalová 

Paní Marie Zachovalová (č. p. 18) 

Paní Marta Balaštíková 

 

Všem oslavenkyním přejeme všechno nejlepší! 

 

 

V I. čtvrtletí se narodil:                

Dominik Vlach 

 

 

                                                       Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 

 

 

                           Naše řady navždy opustil: 

                           Pan Jaroslav Kříž 

                                               Děkujeme za tichou vzpomínku. 

                                                                                                                                              Monika Fojtová 
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