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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

přinášíme Vám další vydání našeho časopisu Jablíčko pro druhé čtvrtletí 

2016. 

Věřím, že Vám nové číslo přinese spoustu nových informací o dění v naší 

obci. 

Rád bych zmínil, že byly zahájeny stavební práce na cyklostezce. Podle 

plánu by měla být dokončená do konce června 2016. Po pouti se začne 

pracovat na nové kanalizaci a parkovacích místech. Prozatím jde vše podle 

plánů. Prosím dbejte při procházení stavbou zvýšené opatrnosti. Je to pro nás 

jisté omezení, někoho se dotkne více výstavba kanalizace, někoho více 

výstavba cyklostezky, ale jiná možnost není. Věřím, že výsledkem bude 

pohodlnější cesta a opět o něco lepší vzhled naší obce.  

V případě zájmu či připomínek Vás všechny rádi uvidíme na zasedání 

zastupitelstva obce, na kterém je vítán každý.  

Všem žákům přeji příjemné zakončení školního roku a pěkné prázdniny. 

S většinou z Vás se společně setkáme na naší pouti, letos již 3. července. 

Přeji příjemnou zábavu na pouťovém posezení. Hezké léto Vám všem. 

                                                                                                                                              Roman Plch   

 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva obce 

Informujeme občany, že došlo ke změně v personálním obsazení 

Zastupitelstva obce Jabloňany. Z důvodu odstěhování rezignoval na mandát 

člena zastupitelstva obce a na funkci předsedy kontrolního výboru pan Mgr. 

Milan Strya. Starostou obce byla oslovena první náhradnice za sdružení 

nezávislých kandidátů „Změna pro Jabloňany“ paní Kateřina Kejíková.  

Ta se rozhodla mandát člena ZO přijmou a na zasedání dne 26. 4. 2016 složila 

slib, nezbytný pro výkon funkce člena ZO. Rovněž byla zvolena předsedkyní 

kontrolního výboru. 

Ve druhém čtvrtletí se zastupitelstvo sešlo třikrát. Z důvodu délky zápisů 

jsou na vývěsku vyvěšována pouze usnesení ze zasedání. Celé zápisy najdete 

na www.jablonany.cz.                                                      Monika Fojtová 

  

http://www.jablonany.cz/


3 

 

Poplatky na rok 2016 

Připomínáme občanům, kteří dosud nezaplatili poplatky za odpad, kabelovou 

televizi a psy, že splatnost těchto poplatků byla 31. 5. 2016. Platit můžete i 

bezhotovostně na účet obce 1361736309/0800, jako variabilní symbol 

uveďte vaše číslo popisné. Do 15. 6. 2016 nemělo uhrazeno poplatek za svoz 

komunálního odpadu 38 osob, poplatek za kabelovou televizi 6 domácností 

a poplatek za psa 6 držitelů psů. Jediný nedoplatek z roku 2015 je jeden 

poplatek za kabelovou televizi. Rovněž došlo k většinové úhradě nedoplatku 

za energie v pohostinství od minulého nájemce.                      
                  Monika Fojtová 

  

Stav a výhled kabelové televize 

Pro rozvod místní kabelové televize jsme pro letošní rok neměli 

naplánovanou žádnou větší investici. Důvodem byla chystaná výstavba 

veřejného osvětlení ve středu obce. Z tohoto důvodu jsme chtěli počkat na 

technický stav kabelu v místech dotčených stavbou a eventuálními nutnými 

opravami. 

Technické parametry a technologie, které používáme pro rozvod signálu, 

nám neumožňují přenášet některé satelitní programy, které byly trvale v naší 

nabídce. Situace je dána přechodem satelitních programů z SD kvality na HD 

kvalitu. Proto jsme se rozhodli na zastupitelstvu konaném 12. 5. 2016 

investovat 45 tis. Kč do částečné modernizace rozvodů kabelové televize. 

Výsledek těchto oprav bude rozšíření počtu programů a spuštění programů 

české a slovenské televize v HD kvalitě. Tuto změnu zaznamenají pouze 

majitelé novějších televizorů s digitálním příjmem signálu. Majitelů starších 

televizorů s analogovým příjmem se tyto změny nebudou týkat. Všechny 

opravy budou probíhat v měsíci červnu a o jejich ukončení a umístění 

programů Vás budeme informovat na obecní vývěsce a na webových 

stránkách.                                                                   Roman Plch 

 

Oprava litinového kříže před kaplí 

Jak jsme informovali v minulém čísle, bylo požádáno o dotaci na tuto opravu  

z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel se žádostí         o dotaci 

jsme nebyli úspěšní. Z celkového počtu 405 žadatelů uspělo 151. Nutnost 

opravy kříže je bohužel nezpochybnitelná. O rozsahu opravy  

rozhodlo zastupitelstvo obce dne 21. 6. 2016. Následně bude vypsáno 

výběrové řízení na dodavatele opravy kříže.                                Monika Fojtová 

Výměna vodoměrů na Kocimberku 
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V minulém čísle našeho časopisu jsme rozebírali důvody pro nutnou výměnu 

vodoměrů v horní části naší obce Kocimberk. Výměna vodoměrů proběhla 

po pravidelném pololetním odečtu ve 20. týdnu. Celkově bylo osazeno 25 

vodoměrů z celkového počtu 28. Náklady spojené s plánovanou výměnou, 

včetně materiálu, práce, dopravy atd. jsou 24 tis. Kč. Doufáme, že pozitivní 

výsledek se nám dostaví po podzimním odečtu. Děkuji občanům za pomoc a 

spolupráci při výměnách.                             Roman Plch 

 

Stavební pozemky a naše jednání 

Jednou z hlavních  priorit po nástupu do vedení obce bylo řešení absence 

stavebních parcel pro výstavbu nových rodinných domů. Tuto myšlenku     a 

řešení dané situace jsme rozebírali několikrát. Pro tento účel byla obec 

připravena i po finanční stránce, částkou v loňském i letošním rozpočtu.    

 S ohledem na probíhající komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPU) 

v našem katastru jsme čekali na jejich výsledek. KPU jsou řízené státním 

pozemkovým úřadem v Praze a zhotovitelem v našem katastru byla firma 

Geocard. Tyto okolnosti mohly změnit vlastníky a výměry pozemků 

v zastavitelných částech (části určené k výstavbě nových RD). Zastavitelné 

lokality v našem katastru jsou pevně dány a řídí se územním plánem obce 

vytvořeným v roce 2009. KPU byly zahájeny již v první polovině roku 2010 

a v době našeho nástupu byly již ve dvou třetinách své rozpracovanosti. KPU 

dostaly finální podobu v srpnu loňského roku           a nabyly právní moci v 

únoru letošního roku.  

Na 17. 3. 2016 jsme pozvali 12 vlastníků dvou vytipovaných zastavitelných 

lokalit na obecní úřad za účelem jednání o možnostech případného odkupu, 

směny pozemků atd.(zastavitelná plocha Z8 od č.p.14 ke Skalici a Z3 za 

č.p.14 až č.p.126) Z 12. pozvaných vlastníků se dostavilo pouze 7. Bohužel 

pro nás v tomhle směru přichází jediná možnost postupovat komplexně. 

Danou zastavitelnou část musíme brát jako jeden celek a musíme mít svolení 

všech vlastníků jednat o pozemcích. Vlastníci pozemků, kteří na toto jednání 

nepřišli a nejeví zájem o další jednání, nám nedávají možnost k vytvoření 

nových stavebních parcel v daných místech. 

Z debaty s účastníky vyplynulo, že mají zájem v obou zamýšlených 

lokalitách o individuální výstavbu rodinných domů na svých pozemcích. Pro 

toto řešení už také podnikli potřebné kroky. Nepřítomné vlastníky pozemků 

jsme informovali písemně dne 8. 4. 2016 o záměru výstavby ostatních 

vlastníků a s nabídkou opakované možnosti projednat aktuální stav nejlépe 
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do 30 dní. Do dnešního dne o debatu neprojevil zájem skoro nikdo. Touto 

skutečností nové výstavby rodinných domů se velice ztíží přístup k ostatním 

pozemkům v dané lokalitě. Tímto krokem se nám uzavřelo jednání o možné 

výstavbě v prvních dvou zastavitelných částech. Časem chceme otevřít 

debatu o nové lokalitě. Vlastníkům pozemků, kteří se dostavili na obecní 

úřad, chci poděkovat za jejich účast a vstřícnost při jednání.  Doufám, že 

debata o další části bude úspěšnější a s pozitivním výsledkem. Nejen pro nás, 

ale hlavně pro mladé lidi z Jabloňan nebo okolí, kteří plánují výstavbu 

nových rodinných domů.                             Roman Plch 

 

Probíhá oprava cyklostezky Jabloňany – Skalice n. Sv. 

Od konce loňského roku probíhaly přípravy zamýšlené opravy. Byl vytvořen 

detailní popis požadované opravy vč. výkazu výměr, slepý položkový 

rozpočet a smluvní podmínky pro realizaci opravy (zadávací dokumentace), 

která byla během března odeslána na 6 firem podnikajících v tomto oboru. 

V termínu jsme obdrželi cenové nabídky od 4 firem, kde s nejnižší cenou 

uspěla firma COLAS, a.s., provozovna ze Ždáru nad Sázavou. Cenový rozdíl 

mezi první a druhou nabídkou byl v řádu jednotek tisíc, další 3. a 4. nabídka 

byla o několik stovek tisíc vyšší.  

Před zahájením opravy povrchu byly provedeny ještě přípravné práce: 

formou brigády za účasti starosty, místostarosty a členů Malé kopané 

odstraněny dřeviny a keře z profilu cesty nebo v březnu proveden firmou 

chemický postřik cesty, aby tráva neprorůstala novým povrchem.  

Firma COLAS, po vzájemné domluvě, nastoupila na opravu sice o týden 

později, ale průběh oprav probíhá (alespoň k datu přípravy tohoto článku) 

zatím bez komplikací a lze předpokládat, že oprava bude ukončena  

do začátku prázdnin. Více k průběhu a rozsahu opravy se dozvíte v příštím 

čísle nebo můžete zjistit na místě opravy.                                  Jaroslav Machač 

 

Oprava dveří a oken ZŠ  

V průběhu května došlo k uvolnění skla ze vstupních dveří do školy. Naštěstí 

při nehodě nebyl nikdo zraněn. Po provizorním zakrytí otvoru        a zajištění 

zbývajícího okna proti pádu se podařilo do týdne zajistit kompletní opravu a 

dodání nového okna. Součástí opravy byla i kontrola  

a drobná oprava oken v ředitelské učebně.      Jaroslav Machač  
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Aktuální stav v místní základní škole 

V minulých číslech časopisu se moc nepsalo o naší místní základní škole. 

Tentokrát uděláme změnu, protože naši školu i nás čekají velké změny. Pár 

dnů po zahájení loňského školního roku nám paní ředitelka oznámila, že 

odchází na dlouhodobou pracovní neschopnost. 

Po dobu nepřítomnosti paní ředitelky byla do funkce zástupkyně ředitelky 

školy jmenována paní učitelka Bednářová. Avšak s koncem pololetí,  

s blížícím se koncem a začátkem nového školního roku jsme museli otázku 

návratu paní ředitelky řešit. Po oboustranné dohodě podala paní ředitelka 

písemnou rezignaci na svoji funkci, a to k 30. 6. 2016.  

Tato situace nás dovedla k tomu, že jsme museli vypsat konkurs na pozici 

ředitelky/ředitele školy. První kolo konkursu (za účasti 6 ze 7 členů komise) 

se konalo 8. 6. 2016. Přihlásil se pouze jeden zájemce. Komise po 

rozpečetění obálky a prostudování veškerých dodaných povinných příloh 

konstatovala, že tento uchazeč splnil všechny náležitosti pro výkon funkce a 

pro postup do druhého kola konkursu. Druhé kolo proběhne dne         23.6. 

2016, proto Vám jméno nové/ho ředitele/ky oznámíme v příštím čísle nebo 

jinou formou. S ohledem na informace, které jsme získali z dodaných 

podkladů v prvním kole a hodnocení celé komise, ale především zkušených 

odborníků z české školní inspekce a odboru školství Jmk, je pravděpodobné, 

že naše škola bude mít novou ředitelku. 

Tímto bych chtěl poděkovat paní Markové za dlouholetou práci a úsilí, které 

za 24 let naší škole věnovala. Ve funkci ředitelky a učitelky přinesla naší 

škole mnoho úspěchů a nemalé výsledky. Velice si její práce vážíme. 

Změna ve vedení naší školy nebude jedinou změnou. O prázdninách máme 

také v plánu realizovat opravu podlah na chodbách, pořídit a modernizovat 

zabezpečení při vstupu a dovybavit školu novými skříněmi a nábytkem ve 

třídách, na chodbách a v šatně (pomocí dotací JMK). K tomu, počínaje 

začátkem nového školního 2016/2017, máme rozjednanou možnost dovozu 

obědů pro děti a paní učitelky ze školní kuchyně ve Svitávce. Tyto obědy 

jsou upraveny dle potřeb a předpisů pro děti základních škol. Po domluvě 

s rodiči jsme také připraveni v nadcházejícím školním roce hradit hlídání dětí 

(formou kroužků) po skončení vyučování až do 15:30 hod od pondělí do 

pátku, stejně jako v tomto školním roce. Všechny zmíněné záležitosti 

budeme, doufám, řešit již společně s novým vedením školy.  
                                                                                                      Roman Plch   
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Připravujeme 
Příprava investic a velkých akcí na rok 2017 

Od začátku roku jsme pracovali už se schváleným ročním rozpočtem obce 

na letošní rok, což byla proti předchozímu období pozitivní změna (dříve se 

rozpočet schvalovával až cca v březnu). Již od zimy bylo známo, jaké jsou 

priority obce (velké akce promítnuté do rozpočtu) a byly nastaveny i limity 

pro provozní (všeobecné nebo pravidelné) výdaje obce.  

Dále existuje seznam velkých akcí (plánovaných investic), který vychází ze 

Strategického rozvojového dokumentu obce, ale ty nelze samozřejmě 

realizovat všechny a hned s ohledem na čas a peníze. Akce v seznamu jsou 

seřazeny dle priorit a možností, ale i tyto informace a podmínky se v čase 

mění.  

Přesto s ohledem na snahu realizovat maximum akcí a investic pro rozvoj  

a změny podmínek pro život v naší obci, je nutné v této oblasti (zejména u 

větších stavebních akcí) jít ještě dál: 

Proto hned po prázdninách bude na zastupitelstvu opět projednán seznam 

akcí a priorit na příští roky, aby z něho byly již případně vybrány a schváleny 

některé akce pro realizaci v roce 2017. Cílem je mít dostatečný prostor pro 

jejich přípravu, ať již z hlediska projektové přípravy a stavebních povolení, 

tak i z hlediska přípravy detailní technické zadávací dokumentace a výběru 

dodavatele. Tento postup by nám měl zajistit efektivnější a klidnější realizaci 

těchto akcí již od první poloviny roku 2017, kdy nás kromě realizace dalších 

akcí bude čekat i oslava 660. výročí od první písemné zmínky o naší obci.                                         
Jaroslav Machač  

                           

Možnost oprav obecních příjezdových cest 

V průběhu letošního nebo příštího roku nabízíme možnost oprav i obecních 

příjezdů k jednotlivým domům – formou zpevnění asfaltového recyklátu    (z 

frézovaných vozovek, které po uválení tvoří zpevněný povrch). Pokud by 

měl někdo požadavek nebo podnět na opravu touto formou, dejte prosím 

informaci na OÚ do 15. července.  

Všechny požadavky budou posuzovány individuálně s ohledem na počet 

požadavků a dostupnost materiálu; vhodnost volby tohoto řešení, dále dle 

četnosti využití cest (přednost budou mít více využívané cesty), rozsahu 

opravy a dle výhledu na další využití nebo akce (např. pokud se tam plánuje 

komplexní oprava, stavba nebo naopak výkopové práce apod.). 
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Podobným způsobem probíhá i příprava opravy obecní cesty „Ke mlýnu“. 

Součásti připravované opravy bude odstranění vegetace (drnů s trávou)  

a povrch bude doplněn štěrkovým asfaltovým recyklátem.       Jaroslav Machač 

Příprava další fáze rekonstrukce místní ZŠ 

V minulém čísle jsme informovali o zamýšleném pokračování rekonstrukce 

v místní ZŠ v případě získání dotace z Programu rozvoje venkova JMK.      I 

když výsledky dotačního titulu ještě nebyly známy, tak s přípravou případné 

realizace bylo započato již v březnu (vytvoření zadávací dokumentace) a do 

konce dubna proběhlo výběrového řízení, aby v případě schválení dotace 

byla včas zajištěna dodavatelská firma pro požadovaný prázdninový termín 

a proběhla i navazující nezbytná schválení v zastupitelstvu obce. 

V rámci výběrového řízení byly osloveny 4 firmy a s nejnižší nabídnutou 

cenou zvítězila firma Ivan Kopřiva ze Lhoty Rapotiny. Koncem dubna jsme 

získali i informaci o kladném vyřízení naší žádosti o dotaci, takže další fázi 

rekonstrukce ZŠ nic nebrání.  

Oprava má 2 části: stavební oprava chodeb (proběhne během prázdnin)       a 

pořízení nového nábytkové vybavení, které budeme realizovat až na podzim 

(aby se k této opravě a výběru nábytku mohla vyjádřit i případná nová 

ředitelka naší ZŠ).                                                         Jaroslav Machač 

 

Kalendář akcí v Jabloňanech 
Datum Začátek Název akce Pořadatel 

28. 6. 8:00 Hasičské dopoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora SDH 

1.7.  
2. 7. 
3.7. 

19:00 
18:00 
17:00 

Pouťové posezení (bohaté občerstvení, 
reprodukovaná hudba) 
 

SDH 

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

MK 

13.8. 17:00 FK Jabloňany – FC PICCOLO Černá Hora MK 

20.8. 17:00 FK Jabloňany – SK Moravan Svitávka MK 

27. 8. 14:00 Rozloučení s prázdninami MK, OU, SDH 

3.9. 17:00 FK Jabloňany – SK Jestřebí MK 

10.9. 17:00 StB Jabloňany – Sokol Křetín MK 

17.9. 17:00 FK Jabloňany – TJ Rudka MK 

24.9. 17:00 StB Jabloňany – Sokol Šebrov MK 

25.9.   Pohár DSO Svitava – dospělí, MH SDH 
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Malá kopaná Jabloňany 
Duben zahájila MK tradičním pálením čarodějnic. Oheň je již řadu let pálen 

na fotbalovém hřišti v Luhu. Dřevo, které jsme měli uskladněno v areálu 

ZEPA Bořitov ochotně dovezl Mira Nečas, kterému tímto děkuji. 

Samozřejmě musím poděkovat všem, kteří se na stavbě obou ohňů podíleli a 

nesmím zapomenout na paní Irenu Vachovou, která nám i letos vytvořila 

unikátní čarodějnici, která každý rok symbolizuje první oheň. Samozřejmostí 

je i usměvavá obsluha, která prodávala pití všeho druhu až do pozdních 

nočních hodin. Týden na to jsme na hřišti v Luhu pálili „Mírovou vatru“, 

které předcházel lampionový průvod pod vedením slečny Markéty Nejezové. 

Lampionový průvod se stal tradicí a věříme, že stejnou tradicí se stane i 

ohňostroj, který byl nachystán pro děti a zajistil ho Obecní úřad Jabloňany. 

Na obě akce přišlo hodně lidí a hlavně na druhý oheň rekordní počet dětí. 

Po fotbalové stránce je v Malé kopané trochu trápení. Zdá se ale, že 

postupem času se hlavně FK Jabloňany dostává z krize. Nyní zaujímá FK 10. 

místo v tabulce, ale po návratu našeho hráče Tomáše Haluzy ze zahraničí se 

určitě FK posune do klidného středu tabulky. StB je na tom poměrně hůř. 

Ukazuje se, že i II. liga je poměrně těžká soutěž pro nově vytvořené družstvo. 

Bohužel opory, které držely tým dřív, již nemají chuť malou kopanou hrát. 

Na stranu druhou je mužstvo hodně omlazené a teprve se oťukává. Snad se 

nám ještě podaří alespoň potrápit některé týmy II. ligy  a zkusíme se v této 

soutěži zachránit. Po odehraných 8 kolech se Stb nachází na 11. tedy 

předposledním místě.  

Rád bych ještě informoval o přátelských utkáních našich žáčků s týmem 

Valchova. Valchov k nám přijel jako první a porazil nás 1:5. Jejich návštěvu 

jsme opětovali a v pátek 10. 6. jsme ve Valchově uhráli výsledek 2:0. 

Počítáme i s dalšími zápasy, kdy máme sehrát přátelské utkání během pouti 

ve Valchově a následně na pouti u nás. Tím se dostávám k tradičnímu 

pouťovému turnaji, který se bude konat v neděli 3. 7. 2016 na hřišti v Luhu 

od 13 hodin. Opět je naplánována menší tombola se třemi až čtyřmi lákavými 

cenami. Turnaje se zúčastní družstva: Bořitov, FK Jabloňany, Obora a StB 

Jabloňany. Po prvních dvou zápasech se nám představí v přátelském utkání 

naše omladina v zápase proti Valchovu. Pro nejmenší bude po celou dobu 

turnaje v areálu Luh k dispozici zdarma skákací hrad. 

Krom fotbalu jsme také přiložili i ruce k dílu na obci, kdy jsme při jarním 

úklidu zametali obec, dále jsme pomáhali při úklidu dřevin na opravované 
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cyklostezce z Jabloňan do Skalice, kde nám opět vydatně pomohli i ti 

nejmenší. Koncem května jsme pomáhali hasičům s prodejem na Velké ceně 

Blanenska. 

A na závěr nesmím zapomenout na společenskou rubriku. V měsíci březnu 

zemřela naše dlouholetá fotbalová fanynka paní Božena Přibylová. V měsíci 

dubnu oslavil krásné jubileum náš bývalý hráč Jiří Fojt, který bydlí 

v Boskovicích a stejné jebileum 50 let oslavil i jeden z našich největších 

fanoušků Jarda Horák. Oběma moc gratulujeme a přejeme hodně zdraví do 

dalších let. 18. června se oženil náš hráč Marek Pokorný a v měsíci červenci 

vstoupí do svazku manželského bývalý hráč Dušan Sekanina. Oběma 

přejeme v manželství štěstí. A nakonec rádi zveřejňujeme narození syna 

Honzíka našeho hráče Honzy Kužely a dcery Valerie bývalého hráče 

Františka Konečného. Dětem a jejich rodičům přejeme hlavně zdravíčko a ať 

jim ratolesti dělají samou radost.   
                                                                                                      Jaroslav Fojt 

SDH Jabloňany 
OLM Jabloňany 2016 

Dne 24. 4. se v naší obci uskutečnil 4. ročník soutěže mladých hasičů v rámci 

OLM Blansko. V opět velmi pečlivě přichystaném areálu soutěžili mladí 

hasiči v disciplínách požární útok a štafeta požárních dvojic. Celkem k nám 

zavítalo 6 družstev starších a 6 mladších žáků. V kategorii starších zvítězil 

Bořitov před domácím družstvem Jabloňan, třetí místo bralo družstvo 

Březiny. Kategorii mladších pak ovládla Březina, druhé místo patřilo 

Šošůvce a bronz družstvu Drnovic B. 

Celá soutěž byla výborně organizačně zvládnutá a to jak kvalitou tratí, tak  

i zázemím pro závodníky. Bohužel se i přes velkou snahu nepodařilo na naši 

soutěž přilákat více družstev. Do dalšího ročníku se budeme tedy muset 

pokusit zvolit především lepší termín soutěže.                     Jakub Ocetek 

VCB Jabloňany 2016 

29. 5. u nás proběhl už 5. ročník soutěže v požárním útoku zařazený  

do seriálu Velké ceny Blanenska. Celý sportovní areál byl znovu perfektně 

nachystán tak, aby na naší rychlé dráze mohly být opět k vidění ty nejlepší 

požární útoky na okrese Blansko. Tento stav naštěstí přetrval i přes velmi 

silný déšť, který přišel v noci na neděli. Část pořadatelů zasahovala v rámci 

JSDHo až do ranních hodin při čerpání vody v Jabloňanech i v sousední 
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Skalici. Počasí se naštěstí nakonec umoudřilo a tak mohla soutěž  

bez větších problémů začít. 

Přijelo k nám 34 družstev mužů a 15 družstev žen, nejen z okresu Blansko. 

Znovu se hasičům podařilo předvést spoustu kvalitních útoků a výborných 

časů. V mužích se nejlépe vedlo Míchovu s časem 16,90, už tradičně se 

v Jabloňanech dařilo Žernovníku, který bral časem 17,25 druhé místo. Na 

třetím místě se umístili hasiči z Hlubokého (okr. Třebíč) také velmi kvalitním 

útokem 17,46. Domácí muži ve velké konkurenci skončili stejně jako loni na 

10. místě v čase 18,46, což bereme jako úspěch.  

V kategorii žen byly nejlepší hasičky ze Sebranic (17,89). Druhé místo 

obsadily ženy ze Senetářova A (17,98) a bronz zbyl pro Okrouhlou (19,04). 

Soutěž byla velmi pozitivně hodnocena. Pro sbor to byla druhá velká akce ve 

dvou měsících a všem, kteří se na obou soutěžích podíleli patří velký dík.                                                                                                   
Jakub Ocetek 

Požární sport – muži 

22. 5.  VCB Žernovník  6. místo (z 43)  čas:18,02 

29. 5.  VCB Jabloňany   10. místo (z 34) čas:18,46 

5. 6.   VCB Bořitov   neplatný pokus                            Jakub Ocetek 

Přehlídka automobilové techniky TM Brno 

Ve dnech 23. – 24. dubna se dva naši členové zúčastnili výstavy historické 

techniky s vozem AS 16 Sachsenring. Naše vozidlo opět přitahovalo velkou 

pozornost návštěvníků.                                                                    Jakub Ocetek 

Hasičský den Boskovice  

Dne 16. 4. se tři členové SDH zúčastnili 1. Hasičkého dne v Boskovicích. 

Součástí dne byla výstava techniky, kde jsme měli vůz AS 16 Sachsenring  a 

průvod s praporem.                                                                    Jakub Ocetek 

Jednotka SDH obce Jabloňany  
Činnost v prvním pololetní 2016 

Dne 29. 2. 2016 proběhlo na PS Boskovice pravidelné školení velitelů JSDH. 

Za jednotku Jabloňany se ho zúčastnil Jan Horák. 

V průběhu měsíce dubna a května proběhla oprava brzd vozidla AS 16. Při 

opravě byla provedena výměna brzdových válečků na přední a zadní 

nápravě, dále proběhla výměna baterii vozidla. Vozidlo následně úspěšně 

absolvovalo v měsíci květnu technickou kontrolu.  
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Ve dnech 22. až 23. dubna se část členů JSDH Jabloňany zúčastnila výcviku 

zaměřeného na ochranu obyvatelstva. První den si zúčastněné jednotky po 

příjezdu rozbalily svá týlová zázemí. Poté následovala teoretická část, kde se 

zúčastnění dozvěděli základy poskytování posttraumatické péče. Dále 

zástupci firmy Gumotex představili svůj Rescue nafukovací systém 

používaný při výcviku. Při večerním praktickém výcviku polovina jednotek 

zajištovala výstavbu evakuačního střediska a druhá polovina prováděla 

evakuaci vytipovaných objektů,někteří se velmi přesvědčivě vžili do role 

figurantů.  

Naše jednotka prováděla výstavbu a zabezpečovala chod posttraumatického 

intervenčního střediska. Během evakuace bylo našim úkolem poskytnout 

postiženým psychosociální pomoc. Dále jsme se podíleli na transportu 

zraněné osoby na přistávací plochu vrtulníku. Po skončení tohoto cvičení 

připravily JPO III teplou stravu a zabezpečily její výdej pro cca 140 

zúčastněných hasičů. Druhý den ráno se role cvičících otočily a jednotky, 

které v noci prováděly výstavbu evakuačního střediska si mohly prakticky 

vyzkoušet evakuaci či se vžít do role evakuovaných.  

Naše jednotka prováděla evakuaci čtyřpodlažní budovy. K dispozici jsme 

měli vozidlo Tatra 815-7 Brodilka. Díky připravenému scénáři jsme si mohli 

dokonale vyzkoušet nám doposud neznámé postupy. A prakticky tak zúročit 

to, co jsme doposud znali pouze z teorie. Například komunikaci s osobou 

v šoku, komunikaci s hluchově postiženým a podobně. 

Video IMZ Tišnov 2016 https://www.youtube.com/watch?v=xyaq1aeZRbI 

Článek na firebrno.cz: http://www.firebrno.cz/dobrovolni-hasici-se-

zdokonalovali-pri-plneni-ukolu-ochrany      

http://www.firebrno.cz/dobrovolni-hasici-se-zdokonalovali-pri-plneni-ukolu-ochrany
http://www.firebrno.cz/dobrovolni-hasici-se-zdokonalovali-pri-plneni-ukolu-ochrany
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Ve dnech 28. a 29. 5. měla dále naše jednotka v souvislosti s přívalovými 

dešti několik zásahů v Jabloňanech nebo sousední Skalici, více informací  

o tom bude v příštím čísle časopisu.      Jan Horák 

Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 
Požární ochrana očima dětí 2016 

„Zimní“ činnost kroužku jsme mimo přípravu na soutěže v uzlování rozšířili 

i o prohloubení teoretických informací o požární ochraně a zapojili jsme se i 

do celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí 2016.  

V této soutěži jsme zvolili výtvarnou část, děti dle věkových kategorií měly 

za úkol nakreslit pro letošní rok vybrané téma: „PROSTŘEDKY PRO 

HASEBNÍ ZÁSAH“. Tuto soutěž jsem zprostředkoval i pro místí ZŠ a MŠ 

Obora. Začátkem května byly zveřejněny výsledky okresního kola.   

Naši zástupci se umístili na 

druhých místech: kategorie M 1 

Sebastián Haluza (MŠ Obora) , 

M 2 Marek Meloun (MŠ Obora), 

ZŠ 2 Tereza Stejskalová (ZŠ 

Jabloňany), ZŠ 3 Tereza 

Machačová (SDH Jabloňany) a 

ZŠ 4 Patrik Prudký (SDH 

Jabloňany). 

Plnění odznaků odborností 

V sobotu 19.3. jsme s dětmi využili příležitosti nabídnuté od SDH Ostrov  u 

Macochy a premiérově v naší historii jsme se zúčastnili zkoušky plnění 

odznaků odborností v Ostrově, před odbornou komisí (obdoba „maturitní 

zkoušky“). Na tuto zkoušku jsme se průběžně připravovali od ledna v našem 

kroužku, s dětmi jsme probírali a 

učili se i teoretické informace 

týkající se požární ochrany. Děti 

se učily jak se bezpečně chovat, 

jak předcházet požárům, 

možným úrazům a nebezpečím. 

Po úspěšném vykonání zkoušky 

děti dostaly certifikát odbornosti 

mladého hasiče.  
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Pro letošní rok jsme zvolili odbornost preventista – junior a preventista. 

Příště lze navázat a rozšířit si o odbornosti velitel, kronikář, strojník  

a strojník junior. Věříme, že všichni, kteří tuto zkoušku absolvovali, využijí 

nabyté vědomosti při své další záslužné činnosti u hasičů.  Petr Machač 

Sběr papíru a elektrozařízení 

2.4. jsme s kolektivem mladých hasičů, SDH a JSDH realizovali jarní sběr 

papíru a elektrospotřebičů svozem po obci.  

Jarní úklid mladých hasičů v okolí obce   

Kvůli špatnému počasí proběhl 

plánovaný úklid v náhradním termínu 

v pondělí 18. 4., 16:00-18:30 h. Úklid,  

i díky rozdělení do 4 pracovních 

skupin, proběhl úspěšně a podařilo se 

uklidit celkem 4,4 km kolem 

přístupových cest  v okolí a v obci 

Jabloňany. Posbírali jsme odpadky od 

„tramvaje“ směrem  od Obory, po 

jabloňanskou křižovatku, hlavní cesty 

v obci a cestičku do Skalice.   

Bylo sebráno 11 pytlů odpadků což bylo o poznání méně než loni, kdy jsme 

uklízeli okolí poprvé. Dále byla zrušena 1 černá skládka nad obcí směrem ke 

Lhotě („Na Kujích“), kde bylo sebráno 25 vyhozených starých hasicích 

přístrojů, které budou zlikvidovány.  

Na závěr bylo pro 

účastníky připraveno 

malé občerstvení v po-

době grilované uzeniny  

a nápojů.  

Celkem zapojeno 6 

dospělých, 11 dětí a mlá-

deže, kterým všem patří 

poděkování.  

Úklid byl zapojen do 

celostátní akce „Ukliď-

me svět, ukliďme Česko“ 

- www.uklidmecesko.cz  
            Petr Machač 

http://www.uklidmecesko.cz/
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Celorepubliková hra Plamen 2015/2016 3. místo 

V sobotu 14.5. (žáci) a v neděli 15.5. (dorost)  jsme se účastnili 

celorepublikové soutěže Plamen, která se konala v Ostrově u Macochy. 

Jednalo se o okresní kolo, které navazovalo na podzimní část – na Závod 

požární všestrannosti (v Lysicích). Hru Plamen jistě budou znát i starší 

ročníky, které se jí účastnily v minulých letech předchozího fungování 

mladých hasičů.  

Jarní kolo současného Plamene se skládá z více disciplín, která mají jednotná 

pravidla i na mezinárodní úrovni (např. útok CTIF, …) a vítězové okresních 

nebo krajských kol postupují na Mistrovství ČR.  

Sobotní den byl pro všechny zúčastněné náročný, soutěž probíhala díky 

pořadatelům na vysoké úrovni od ranních hodin až odpolední patnácté.  Naši 

sportovci měli příležitost zúročit pečlivou přípravu, která soutěži 

předcházela. Závěr soutěže byl pro nás zakončen nádherným třetím místem 

v kategorii starší žáci z 34 zúčastněných družstev. Mladší žáci po pár 

drobných chybičkách obsadili pěkné 19. místo v konkurenci  

38 zúčastněných družstev. 

V neděli následovala soutěž dorostu, pro nás dorostu jednotlivců, kde jsme 

v silné konkurenci získali 3.místo v jedné věkové kategorii mladších 

dorostenců získal Straka Tomáš 3. místo z 15, dále v kategorii středních 

dorostenců (i přes absenci potřebných bodů kvůli neúčasti v podzimním 

kole): Prudký Patrik 8. místo z 18, Jonáš David 12. místo z 18, Kovář Michal 

14. místo z 18 a v mladších dorostenkách Machačová Tereza  

14. místo ze 17.           Petr Machač    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Úspěšné 3. družstvo starších žáků a družstvo mladších  

na jarním kole Plamene 2015/2016 v Ostrově u Macochy  
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Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve II. čtvrtletí 2016 oslavili 

(jubilea od 50 do 85 let). 

 Pan Jaroslav Luka 

 Paní Věra Vlachová                 

 Pan Jaroslav Horák 

 Paní Helena Richterová 

 Pan Karel Alexa 

 Paní Jaroslava Zachovalová 

 Pan Tomáš Čížek 

 Pan František Přibyl 

 Pan Josef Zachoval (č. p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!                  

                                                                     

                                                                         Ve II. čtvrtletí se narodili: 

                                                                                 Gabriel Páral                 

                                                                                   Jan Kužela   

 Gita Stejskalová 

                                    Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 

 

Naše řady navždy opustila: 

Paní Božena Přibylová 

 

Děkujeme za tichou vzpomínku…... 

 

                                                                                                Monika Fojtová 
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