
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Opravená cyklostezka z Jabloňan do Skalice, červen 2016  

 

Vybíráme z obsahu: 

Realizované stavební akcí během léta  

Novinky ze ZŠ Jabloňany a MŠ Obora 

Z činnosti místních spolků 

Jablíčko 
Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 7                 Září  2016 



2 

 

Úvodní slovo starosty 
 

Vážení a milí spoluobčané, 

Září nám připravilo hezké letní počasí, tak si můžeme dále užívat tepla,  

i když čas dovolených většině z nás skončil a máme tu podzim. Dětem 

začal nový školní rok a v naší škole jsme přivítali děti zpět do lavic  

a prvňáčky jsme provedli prvním školním dnem. Před začátkem školy jsme 

společně s místními spolky připravili pro děti poslední srpnový víkend  

s akcí Rozloučení s prázdninami. Přejeme dětem mnoho úspěchů. Ať se 

všem žákům v naší škole, letos zase o trochu hezčí, líbí.  O prázdninách 

jsme realizovali opravu chodeb a zabezpečovací prvky v základní škole. 

Dovybavení školy nábytkem probíhá právě v těchto dnech.  

Další akce byla výstavba kanalizace na návsi, která se nám přehoupla na 

začátek září. Souběžně s touto stavební akcí proběhla výstavba nové 

zpevněné odstavné plochy a oprava místní komunikace v dané lokalitě. 

Máme také za sebou plánované zkvalitnění a rozšíření místní kabelové 

televize. Probíhají práce na opravě kříže v kovářské dílně pana Bartoška  

a na místě před kaplí, kde bylo nutné očistit a osadit pískovcovou základnu. 

A ještě před začátkem dovolených se nám podařilo dokončit opravu 

cyklostezky do Skalice. S podzimem jsme nuceni odložit dvě velké 

stavební akce na příští rok. Jedná se o stavbu chodníku směrem na Oboru  

a výstavbu nového veřejného osvětlení. Jednotlivým akcím se věnujeme  

v samostatných článcích našeho časopisu.  

Chtěl bych říct, že s výsledkem prací a se vším, co se nám podařilo, jsem 

spokojený. Jistě je ještě mnoho co vylepšit či opravit, ale postupně plníme 

plán všech oprav a akcí, které jsme naplánovali.  

V příštích týdnech připravíme návrh rozpočtu na rok 2017. Na zasedání 

obce 13. září 2016 jsme si určili priority akcí a investic na příští rok, které 

dále plánujeme realizovat.  

Přeji Vám všem krásný podzim a těším se na další společné akce. 

 

Roman Plch   
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Stalo se v obci 
Stavba nové kanalizace 

Jistě jste všichni zaznamenali, že proběhla plánovaná výstavba nového 

kanalizačního potrubí ve středu obce. Práce byly zahájeny v pátek 19. srpna 

a probíhaly až do 9. září. Realizaci stavby prováděla firma na základě 

výběrového řízení ze dne 13. 6. 2016. Firma Reistav byla vybrána na 

základě hodnotícího kritéria z výběrového řízení tím byla nejnižší cena. 

Plánovaná částka v rozpočtu na tuto stavbu byla 420 tis. Díky obeslání 

firem se nám podařilo docílit cenu o více než 100tis. nižší, tj. 311 tis. Kč.  

Tato úspora při stavbě  nás dovedla k možnosti opravy stávající 

komunikace od č.p 47 až k č.p. 50 a také k plánované výstavbě zpevněné 

odstavné plochy u č.p. 33. 

Celková oprava komunikace spočívala v odstranění vegetace, stržení vrchní 

vrstvy o hloubce cca 10 cm a položení a zhutnění frézované živice  

o celkové ploše 416 m2. 

Náklady na celou opravu 

cesty byly vyčísleny na 82 tis. 

Kč. Výstavbě zpevněné 

odstavné plochy předcházelo 

odstranění stávající vegetace, 

vytrhání starých obrubníků  

a zabetonování nových obrub-

níků. Vytvoření podkladní 

vrstvy, položení a zhutnění 

frézované živice o celkové 

ploše 37,8 m2. Náklady na 

zpevněnou odstavnou plochu 

byly vyčísleny na 42 tis. Kč. 

Na nové kanalizaci o celkové 

délce 77m jsou umístěny tři 

dešťové vpusti a tři revizní 

šachty. Před č.p. 41 je 

uložena horská dešťová vpusť 

pro zachycení dešťových vod 

z horní části nově opravené 

komunikace. Jedním z důvo-

dů výstavby nové kanalizace 
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bylo zachycení dešťových vod z přilehlých rodinných domů. To se nám  

za pomoci občanů z těchto rodinných domů až na malé drobnosti povedlo. 

Celkové náklady na tyto tři projekty jsou 435 tis. Kč. Díky nízké ceně na 

novou kanalizaci se jedná o navýšení rozpočtujen o 15 tis. Kč. Děkuji 

občanům části obce za spolupráci a pomoc při výstavbě.          
           Roman Plch 

 

 

Prázdninová oprava v místní ZŠ 

Podobně jako loni, tak se začátkem prázdnin začaly opět stavební práce  

na rekonstrukci a opravě místní ZŠ. Pracovníci dodavatelské firmy Kopřiva 

i v době červencových státních svátků, kdy většina z nás slavila pouť, 

prováděli demolici a odstranění původních podlah, aby se vše stihlo  

do začátku nového školního roku, což se také podařilo. 

Takže kromě nové paní ředitelky a učitelek čekaly na začátku září pro žáky 

nové podlahy a dlažba ve všech chodbách a na schodech, nové výmalba  

a opravené linoleum 

v šatně.  

Současně byl i zbudován 

nový základ pod venkov-

ními vstupními schody 

včetně jejich celkové 

opravy a byly odstraněny 

původní nepoužívané 

dveře „lítačky“ v hlavní 

chodbě. Byly opraveny 

všechny původní kazetové 

dveře včetně oprav prahů  

a některý poškozených 

dveřních obložek.  

Byla provedena montáž 

nového videotelefonu 

mezi vstupními dveřmi  

a jednotlivými třídami  

a zasekána i původní 

elektroinstalace, která 

vedla po stěnách.  
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Dále bylo provedeno propojení 

odpadu z umyvadla na odpadní 

vedení (aby voda neodtékala přes 

zeď na zahradu jako dosud)  

a zřízeno nové umyvadlo  

na učitelském WC. Pozn. Na začátku 

října budou uveřejněny na internetu 

další fotografie z celé rekonstrukce. 

Celkové náklady na stavební opravy 

byly ve výši cca 360 tis. Kč včetně 

získané dotace 200 tis. Kč z JMK.  

Dále v září proběhl výběr  

dodavatele nového nábytku do ZŠ  

a do konce října bude do školy 

dodáno 24 ks nového nábytku  

(od skříní počínaje, až po nové vybavení šatny).  

Jaroslav Machač 

 

Oprava cyklostezky úspěšně dokončena 

„Víte proč v Jabloňanech opravili jen polovinu cyklostezky? Protože je to 

malá obec a na víc neměli.“ Tak tohle je na úvod krátký vtip, který jsem 

slyšel v sousední obci.     

Ale nyní trochu seriózněji k ukončené opravě cyklostezky a k celkem časté 

otázce, proč je asfalt pouze na ½ šířky cesty a na zbytku štěrkový asfaltový 

recyklát. Od počátku se jednalo o opravu – tzn. jedná se o uvedení  

do původního stavu, kdy i původně tam byl pouze úzký pás asfaltu v jedné 

koleji. Rozsah současné opravy nebo případná stavba nové širší cesty byla 

opakovaně projednávána na ZO, podobně jako i žádost o dotaci byla  

na opravu cyklostezky.  

V opačném případě (vyasfaltování celé šířky cesty) by se jednalo o novou 

stavbu cesty s nutností stavebního povolení, ke kterému by bylo třeba 

zajistit všechna nezbytná vyjádření od správců síti počínaje až po vlastníky 

sousedních pozemků. Myslím si, že i tento výsledek opravy výrazně zlepšil 

cestu pro cyklisty i pěší směrem do Skalice. 

Samotná oprava trvala cca měsíc a kromě odstranění travních drnů  

a nesourodého podloží došlo k vyspravení podkladní vrstvy, položení 

asfaltu strojově pomocí finišeru (viz. foto dále) a zmiňovaného štěrkového 
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zpevnění druhé koleje. Oprava zahrnovala i vytvoření hospodářských 

sjezdů na sousední pozemky nebo na cestu do ZD, aby nedocházelo  

k poškozování hrany asfaltového pásu od traktorů. Stavební práce byly 

završeny terénními úpravami. Stavební část opravy bezproblémově 

provedli pracovníci firmy COLAS a.s. z pobočky Ždár nad Sázavou 

v dojednaném termínu do konce června.  

O dobře provedené opravě cesty svědčí i zvýšený počet cyklistů nebo 

jezdců na kolečkových bruslích ať již z Jabloňan,  Skalice nebo ostatních. 

Na konci srpna bylo okolí cyklostezky zbaveno přerostlého plevele, nově 

oseto travou. Bohužel celé září nepršelo, tak bylo několikrát provedeno 

zalití této oseté trávy pomocí místní hasičské cisterny. 

Součástí opravy a získané dotace bylo i pořízení odpočinkové lavice  

a zbudování odpočívadla pro cyklistky, které bude ještě během podzimu 

doplněno o stojan na kola a odpadkový koš.  

Celková cena opravy, včetně dovybavení lavicí, skončila na cca 530 tis. Kč 

(proti původnímu rozpočtu 751 tis. Kč). Díky dotaci z programu Podpora 

rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK získané v roce 2015 přišla 

obec tato oprava na celkových cca 210 tis. Kč. 

Jediné co se nestihlo z důvodů jiných úkolů na obci, byl avizovaný závod 

na nové cyklostezce pro malé cyklisty a bruslaře. Nevadí, necháme prostor 

na natrénování a zkusíme zorganizovat příští rok – doufejme,  

že cyklostezku najdete i po roce v současném stavu po letošní opravě.  

Jaroslav Machač 
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Navazující opravy cest 

V návaznosti na opravovanou cyklotrasu, ale především i pro zlepšení 

příjezdu k domům „u Mlýna“, byla během června provedena i oprava 

povrchu tamní přístupové cesty, opět štěrkovým asfaltovým recyklátem. 

Cesta byla upravena i pro zlepšení možnosti odklízení sněhu radlicí  

s traktorem v zimním období. Hrana sousední louky byla oddělena 

položením betonových železničních pražců, které tak tvoří obrubník  

a vyrovnávají výškový rozdíl. Zemina získaná při stavebních pracích (zde 

nebo při opravě cyklostezky), byla pak použita pro rekultivaci louky  

po odstraněné stavbě sokolské boudy u hlavní silnice. 

Finální etapou opravy 

cest v dolní části obce 

pak bylo propojení 

těchto 2 nově 

opravených úseků 

pomocí zbudování 

pevné cestičky pro pěší 

v šířce 80 cm. Pěší 

nebo cyklisti mohou 

pak projít celý úsek po 

zpevněné cestě, aniž by 

v případě mokra museli 

jít v blátě nebo mokré 

trávě „kolem Mlýna“. Propojovací cestička byla budována záměrně v této 

šířce, pouze pro pěší, aby tudy zbytečně nejezdila vozidla. 

Ke zbudování této cestičky došlo v sobotu 10. 9. pomocí najaté techniky  

od p. Šumského ze Skalice (odkopání trávy a doprava materiálu) a díky 

víceméně brigádnickému přístupu starosty, místostarosty a dalších občanů  

z Jabloňan byl rozprostřen opět asfaltový recyklát, srovnán a uválen  

do výsledné podoby.         Jaroslav Machač 

Kabelová televize 

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, proběhlo plánované zlepšení 

signálu místní kabelové televize. Celková investice na zkvalitnění signálu 

byla 43 tis. Kč. Výsledkem je celkově 38 kanálů v digitálním tuneru z toho 

5 programů v HD kvalitě. Počet analogových programů je 18. Přesný 

seznam stanic naleznete na našich webových stránkách. Tento rozdíl 

v kvalitě příjmu je opravdu patrný v porovnání se signálem v analogovém 

vysílání. Z ohlasů, které jsme od Vás zaznamenali, je tato změna vnímána 
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pozitivně, což nás těší. O dalším směru v digitálním i satelitním vysílání  

a  možných změnách Vás budeme informovat.     Roman Plch 

 

Rozloučení s prázdninami  

Dne 27. 8. 2016 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 65 dětí. Tyto 

měly za úkol na soutěžní kartičku nasbírat šest razítek z jednotlivých 

stanovišť. Po splnění úkolů byly odměněny sladkostí a pamětní medailí, 

navíc si každé dítě vylosovalo jednu cenu z dětské tomboly. Pro děti byla 

připravena zdarma limonáda a párek v rohlíku. Součástí programu byly dále 

projížďky v teréních a v hasičském autě. S velkým zájmem se setkalo 

malování na obličej, lukostřelba a skákací boty. Věříme, že se za krásného 

letního počasí pobavili jak malí tak velcí.   Monika Fojtová 

 

Dne 24. 9. 2016 proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků. 

Z důvodu uzávěrky čísla bude článek a foto součástí příštího vydání.  

Monika Fojtová 
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Připravujeme 
Příprava akcí a investic na rok 2017 

Na zastupitelstvu obce 13. 9. proběhla první diskuse o tom, kam by se mělo 

v obci investovat nebo co dělat v příštím roce. Po diskusi v rámci 

zastupitelstva a částečně i veřejnosti nebyly pro rok 2017 finálně potvrzeny 

víceméně žádné nové akce, ikdyž finanční možnosti obce by to 

umožňovaly. Diskuse bude jistě pokračovat i na příštím zastupitelstvu obce. 

Takže pokud má někdo z občanů nějaký návrh pro zlepšení v obci, lze ho 

předložit a vést diskusi k jeho realizaci. 

Pro rok 2017 byly zatím jen schváleny, respektive přesunuty realizace  

z letošního roku, následující 2 stavby: 

Výstavba veřejného osvětlení ve středu obce v návaznosti na rekonstrukci 

NN elektrického vedení E.ONem. Realizace byla ze strany E.ONu 

přesunuta na jaro 2017 pro nedostatek dodavatelských kapacit. 

Chodník a propustek směrem na Oboru. Pro vydávání územního rozhodnutí 

muselo dojít k úpravě řešení v původní projektové dokumentaci z roku 

2010, aby splňovala všechny podmínky včetně následného nového 

vyjádření všech dotčených orgánů. Následně bude nutné ještě získat 

stavební povolení. Po tomto zdržení v přípravě bychom se dostali do rizika 

pozdní realizace „na zimu“, proto bude odloženo na jaro příštího roku. 

Navrhovaná rekonstrukce povrchů na „Zalitavsku“ (ulice za požární 

nádržkou v horní části obce) nebyla zatím finálně pro příští rok schválena 

(kdy se mohlo již nyní začít pracovat na zajištění stavebního povolení). 

Bude opět projednáváno na příštím ZO v návaznosti na případnou opravu 

mostku na sousední komunikaci. 

Přesto, pokud mají občané z dané lokality zájem, mohou se dostavit  

ve čtvrtek 8. 10. v 19 h na OU k seznámení se s rozsahem a formou 

zamýšlených oprav a připraveného projektu a případně se k němu vyjádřit 

dříve, než bude zahájeno případné územní a stavební řízení. 

Další diskutované akce, ke kterým  budou zjišťovány možnosti 

spolufinancování jsou: 

- Pořízení svozové techniky a kontejnerů na biodpad  

- Výstavba multifunknčího interiérového prostoru nad místní zbrojnicí 

pro víceúčelové využití (i z hlediska možného zřízení družiny, výdejny 

stravy, kroužků a dalšího vzdělávání pro potřeby školy a ostatních v obci). 
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Nejpalčivější akcí, která není rozhodně na posledním místě, je příprava 

stavebních pozemků, kde nyní byly znovu obnoveny diskuse po obdržení 

požadavku 3 vlastníků stavebních parcel na kompletní zasíťování ze strany 

obce. Aktuálně probíhá ověřování technického řešení, zájmu dalších 

vlastníků v dané lokalitě a míry finančního zapojení obce a stavebníků  

do zbudování potřebné infrastruktury.      Jaroslav Machač 

 

Kalendář akcí v Jabloňanech 
Datum Začátek Název akce Pořadatel 

26. 11. 
17:00 

Rozsvěcování vánočního stromku  
a mikulášská nadílka 

OU 

 

MŠ Obora: Návštěva v MŠ Obora 
O prázdninách navštívil naší mateřskou školu na Oboře vzácný host, 

rotmistr Tomáš Haluza, který sloužil 8 měsíců na misi v Afghanistánu  

na letecké základně Bagram na pozici technik letadla u jednotky ScanEagle, 

která operuje s americkým bezpilotním průzkumným prostředkem stejného 

názvu. 

Jeho povídání doplněné videem, ukázkou výstroje a výzbroje bylo velkým 

zážitkem pro všechny děti. Za krásné odpoledne mu všichni moc děkujeme. 
Jana Kolínková, učitelka MŠ Obora 
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ZŠ Jabloňany: Hurá! Škola v novém 
Dobrý den, jmenuji se Kateřina Ščudlová a jsem ředitelkou ve vaší škole. 

Dovolte mi pár slov na úvod. 

Školní rok jsme zahájili v nově zrekonstruovaných prostorách školy 

(chodby, šatna). 1. září nastoupilo pět prvňáčků za doprovodu rodičů.  

Pro všechny žáky a jejich rodiče bylo připraveno zábavné divadlo,  

pro prvňáčky slavnostní pasování a bohaté občerstvení.  

Pro děti je zajištěno stravování z restaurace Repete, které je přizpůsobeno 

požadavkům pro školní stravování. 

Žáci se v tomto školním roce mohou těšit na spoustu zajímavých projektů, 

výukových programů, výletů, plavání, bruslení. 

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat kroužky pod SVČ 

Boskovice (anglický, sportovní, rukodělný), které vedou naše paní učitelky. 

Jako každý rok bude na naší škole probíhat sběr papíru, tonerů, baterií, 

víček a Alu plechovek.  

Za přípravu a nekonečný úklid školy bych chtěla poděkovat paním 

učitelkám Petře Dolníčkové, Simoně Stloukalové, asistence pedagoga Evě 

Ryšavé a hlavně nové paní školnici Janě Veselé.  

Veškeré informace a fotografie budou zpřístupněny na právě vznikajícím 

webu školy.      Kateřina Ščudlová, ředitelka ZŠ Jabloňany 
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Malá kopaná Jabloňany 
Prázdniny jsme zahájili v duchu volnějšího režimu. Hráli jsme pouťové 

turnaje, z nichž první měl být 25. 6. na Oboře. Ten jsme bohužel nemohli 

absolvovat z důvodu dohrávání posledních kol soutěží. Hodně nás to 

mrzelo, protože na Oboru jezdíme rádi a nestalo se, že by jsme někdy  

na turnaji chyběli. 26. 6. v odpoledních hodinách jsme domluvili pro naše 

žáčky další z řady přátelských utkání na Valchově. Jednalo se o utkání 

pouťové. Utkání nám nabídlo vedení Valchova s tím, že jim to oplatíme  

na naší pouti. Utkání ve Valchově proběhlo na velmi dobré úrovně  

za podpory velkého množství diváků i z Jabloňan, převážně z řad rodičů. 

Atmosféra byla skvělá. Naše omladina sice prohrála 3:0, ale výkonnostně 

jsme za domácími o moc nezaostali.  

3. 7. proběhl v Jabloňanech 2. ročník pouťového turnaje O pohár starosty 

obce a prezidenta malé kopané za účasti mužstev z Bořitova, Obory  

a domácích mužstev FK a St.B. Turnaj byl opět obohacen o tombolu 

v podobě tří cen. První cenou bylo živé sele od ZEPA Bořitov, druhá cena 

byl poukaz na wellness od Hotelu Sladovna v Černé Hoře a cenou třetí byla 

permanentka do lázní nebo koupaliště Čerenka v Boskovicích od Služeb 

Boskovice. Sponzorům děkujeme a vítězům těchto hodnotných cen 

samozřejmě blahopřejeme. Chtěl bych poděkovat Obci Jabloňany za 

zajištění skákacího hradu pro děti. Samotný turnaj byl napínavý od začátku 

až do konce. O třetí místo se utkala mužstva St.B Jabloňany a Bořitova. Po 

velké přestřelce byli nakonec šťastnější domácí borci, kteří přestříleli 

Bořitov 5:4. O 1. místo bojovali domácí FK Jabloňany proti Oboře. Utkání 

velmi dobré úrovně ovládli hráči FK v poměru 2:0. Konečné pořadí bylo 
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tedy následovné: 1. FK Jabloňany, 2. Obora, 3. St.B Jabloňany a 4. Bořitov. 

Ještě Vám dlužím jednotlivce: nejlepší střelec Tenora Jakub z FK 

Jabloňany, nejlepší hráč Haluza Tomáš z FK Jabloňany a nejlepší brankář 

Kotoulek M. z Obory. Podle mě bylo ale zlatým hřebem turnaje utkání 

našich žáků proti Valchovu, které se hrálo před finálovým zápasem. Na 

tento zápas přišel rekordní počet diváků, kteří neúnavně hnali naše mužstvo 

k vítězství. Konečný výsledek byl 3:3, ale na penalty jsme soupeře jasně 

přestříleli za výborného výkonu našeho brankáře Radka Tomáška zvaného 

Poňa. O góly v zápase se podělili tři hráči. První gól vstřelila Gabča 

Vaňková, 2. gól skalický snajpr Táďa Všianský  a třetí gól přidal neúnavný 

bojovník Davča Jonáš. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě turnaje, 

ale hlavně divákům, kteří se sešli v hojném počtu. 

Od 13. srpna se nám rozjela podzimní část sezóny 2016, u nás konkrétně  

2. a 4. liga. St.B vstoupilo do druhé poloviny sezóny opět špatně, dokonce 

ve 13. kole nejel tým na utkání do Adamova, což znamenalo první 

kontumaci v soutěži. Tři zápasy jsme prohráli sice jen o gól, což není 

ostuda, ale bohužel to k lepšímu jak předposlednímu místu v tabulce 

nevede. No uvidíme po konci sezóny, co se bude s St.B dít. Naopak, jak 

jsem prorokoval, tým FK se po návratu velezkušeného Toma Haluzy 

odlepil ode dna a atakuje postupová místa. Po 16. kole je na 5. místě s 27 

body a s pouhou ztrátou tří bodů na prvního. 

Aktivně jsme se účastnili pořádání akce pro děti „Rozloučení 

s prázdninami“ v sobotu 27. srpna. Na starosti jsme měli občerstvení. 

Každé dítě dostalo zadarmo malinovku a pořadatelé mohli zdarma okusit 

dobroty z naší udírny, která byla řízena naším vrchním udičem Honzem 

Bílkem. 

Na podzim plánujeme ještě nějaké akce, jak pracovní, tak společenské. 

Mezi ty pracovní patří oprava zázemí a bezpečného zajištění sportoviště, na 

které se nám podařilo získat od Jihomoravského kraje dotaci s naší 40% 

účastí, kterou budou hradit fotbalisté. Ze společenských aktivit plánujeme 

pro velký zájem opět zájezd na bowling do Boskovic. 

Na závěr něco ze společenské rubriky. V měsíci srpnu se nám roztrhl pytel 

se ženáči: 13. 8. se oženil Tomáš Bílek, 18. 8. Martin Fadrný, 20. 8. Vašek 

Prchal. A v září ještě Zdeněk Staněk. Novomanželům bych chtěl  

za všechny popřát v manželství mnoho štěstí.            
            Jaroslav Fojt 
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SDH Jabloňany 
Pouťové posezení 2016 

Ve dnech 1. – 3. 7. jsme uspořádali pouťové posezení. Letos nám počasí 

úplně nepřálo, protože sobotní večer propršel. Ale i tak věříme, že se lidem 

nejenom z naší obce na pouti v Jabloňanech líbilo. Po celý pouťový týden  

a víkend se o zábavu dětí, ale i dospělých starala rodina Šamanových, která 

k nám se svými atrakcemi jezdí už dlouhé roky. Opět také bylo na výběr 

spousta dobrého jídla z udírny a grilu a samozřejmě i nápojů. Po celý 

víkend bylo pro návštěvníky přichystáno posezení pod párty stany a v pátek 

reprodukovaná hudba o kterou se postarala slečna Markéta Nejezová. 

Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošní poutě patří velký 

dík.           Jakub Ocetek 

 

Výročí okolních sborů 
12. 6. se čtyři naši členové zúčastnili výročí SDH Sebranice a 20. 8. výročí 

SDH Voděrady v obou případech spolu s vozem AS 16 Sachsenring. 
           Jakub Ocetek 

 

Rozloučení s prázdninami 

Dne 27. 8. se sbor spolu s MK  

a obcí podílel na organizaci 

Rozloučení s prázdninami pro dědi 

z Jabloňan a okolí. Pro děti jsme 

připravili projížďku zásahovým 

vozem Daf 15 CAS, střelbu  

ze vzduchovek a džberovou 

stříkačku.   Jakub Ocetek 

 

Požární sport 2016 – muži 
Viz výsledková tabulka vpravo: 

Jakub Ocetek 

Datum Místo Liga/Pohár Umístění  Čas 

22.5. Žernovník VCB 6. z 43 18,02 

29.5. Jabloňany VCB 10. z 34 18,46 

5.6. Bořitov VCB NP   

12.6. Senetářov VCB 25. z 35 21,18 

19.6.  Obora Pohár 7. z 16 18,40 

26.6. 
Ostrov u 
Macochy VCB 16. z 31 19,40 

2.7. Topolany VCV 12. z 21 20,03 

3.7. Sychotín VCB NP   

10.7. Žďár Pohár 2. z 17 19,60 

16.7. Bílovice VCP 5. z 19 18,01 

23.7. Lipová VCP 12. z 19 19,57 

24.7. Pamětice VCB 11. z 34  19,76 

31.7. Černovice VCB 17. z 36 19,38 

13.8. Niva VCP 14. z 26 16,70 

14.8. Němčice VCB 13. z  33 18,83 

20.8. Vícov VCP 15. z 16 27,28 

21.8. Rudice VCB  NP   

4.9. Lysice VCB 8. z 32 17,83 

10.9. Sudice VCB 17. z 35 20,01 
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Jednotka SDH obce Jabloňany  
Činnost SDH Jabloňany v uplynulém čtvrtletí 2016 

Dne 28.5.2016 ve večerních hodinách zasáhly Blanenský okres silné 

přívalové srážky. Naše jednotka byla vyslána krajským operačním 

střediskem k následujícím událostem: 

28.5.20016 od 22:18 do 23:17 je jednotka vyslána s CAS 15 DAF 

k zatopené garáži rodinného domu č.p. 124 v Jabloňanech. Průzkumem 

zjištěno zatopení garáže a sklepních prostor do výšky  5cm vodou  

z přívalových srážek, kterou nestačí odvádět kanalizace objektu. Majitel 

 před příjezdem JSDH začal odčerpávat vodu vlastním čerpadlem. 

Provedeno odkrytí kanálových mříží pro zlepšení odtoku vody.  

Na odčerpání vody jsme použilielektrické kalové čerpadlo. 

28.5.2016 od 23:17 do 29.5.2016 00:35 Během návratu z předcházející 

události nás krajské operační středisko vyslalo k likvidaci následků 

přívalového deště do Skalice nad Svitavou č.p.28. V době našeho 

příjezdu na místě zasahovala JSDH Skalice nad Svitavou. Průzkumem bylo 

zjištěno, že se jedná o ucpané dešťové svody vedené interiérem domu  

a došlo k zatopení suterénu RD. Ve spolupráce s JSDH Skalice bylo 

nasazeno naše výkonnější kalové čerpadlo a proveden neúspěšný pokus  

o zprůchodnění ucpané kanalizace. Vlivem stoupající hladiny potoka Úmoří 

došlo k zatopení několika sklepů dalších rodinných domů. Jednotky 

prováděly průzkum na ulici Školní a byly nápomocny obyvatelům při 

záchraně věcí ze sklepů a garáží domů. Vzhledem ke vzniklé situaci byl na 

místo události povolán starosta obce Skalice nad Svitavou. Po dobu zásahu 

jednotky prováděl člen JSDH Jabloňany monitoring vodního toku 

Jabloňanech u mlýna, včetně informovaní majitelů přilehlých nemovitostí o 

vzniklé situaci. 

29. 5. 2016 od 00:35 do 01:08 Zasahovala jednotka na pozemní 

komunikaci u mostu před obcí v Jabloňanech. Zde zjištěna laguna  

na pozemní komunikaci o hloubce cca 20cm. Za pomoci ženijního nářadí 

bylo provedeno zprůchodnění odtoku kanalizace. Návrat jednotky  

na základnu.  

29.5 v dopoledních hodinách prováděla JSDH Jabloňany ve spolupráci se 

starší mládeží sboru úklid chodníků a komunikací od naplavených 

nánosů bláta a kameni. Odstranění a oplach byl proveden v následujících 

lokalitách Jabloňan: 
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 smetení hrubých nečistot z komunikace od č.p. 44 až 128 (náves cca  

od základní školy až po křižovatku před kapličkou) 

 smetení hrubých nečistot z komunikace od č.p. 111až 133 (hl. silnice 

směrem na Oboru) 

 smetení a oplach komunikace v Luhu u hřiště vysokotlakým proudem  

od CAS 15 DAF. 

Dne 4. 8. 2016 JPO vyslána KOPIS HZS Jmk k likvidaci obtížného 

hmyzu ve střešním prostoru rodinného domu Jabloňany 53. JPO vyjíždí ve 

složení 1+5 s CAS 15 DAF. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo o průměru 

35cm visící pod rýnou. Vystrojení dvou členů JSDH Jabloňany 

doochranných prostředků. Provedeno odstranění hnízda a likvidace pomocí 

postřiku. V průběhu zásahu bylo jednotce oznámeno majitelem domy  

čp. 32 hnízdo pod střešní krytinou. Tato skutečnost oznámena na KOPIS 

HZSJmk. Za pomoci výsuvného žebříku proveden výstup na střechu. Po 

odkrytí několikastřešních tašek hnízdo nalezeno. Provedeno odstranění 

hnízda a likvidace pomocí postřiku. Provedenzávěrečný průzkum a přejezd 

k další ohlášené události. 

U RD č.p.128zjištěna dvě vosí hnízda v prostoru plynové přípojky.  

Za pomoci postřiku hnízda zlikvidována. Provedeno odstranění hnízda  

a likvidace pomocí postřiku, návrat JSDH na základnu. 
 

Dne 11. 9. 2016 v 10:57  je vyslána JSDH Jabloňany na požár lesa. 
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Dle informací se jedná o požár na ploše 50x30m s několika ohništi  

pod telefonním vysílačem směrem Lhota Rapotina. Vyjeli jsme CAS 15 

DAF ve složení 1+6 v 11:03. Po příjezdu na místo události proveden 

průzkum a na hašení požáru nasazen 1 vodní proud  se smáčedlem 

zvyšujícím hasební účinek vody. Po příjezdu dalších jednotek předáno 

velení veliteli z PS Boskovice. Je zřízeno doplňování vody do naší CAS   

od CAS PS Boskovice. Zasahují jednotky prováděly postupné 

prolévání požářiště vodou ze 3 proudů C a jeho rozhrabávání ženijním 

nářadím. Na místo se dostavil vyšetřovatel HZS. Pro dohled nad uhašeným 

požářištěm je povolána JSDH 

Lhota Rapotina. Návrat 

jednotky na základnu po 14 

hod. 

Zasahující jednotky JSDH 

Jabloňany, PS Boskovice 2x 

CAS, PS Kunštát, PS Blansko 

(vyšetřovatel),  JSDH 

Doubravice nad Svitavou, 

JSDH Lhota Rapotina.  

Jan Horák 

Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 
Zakončení školního roku pro místní ZŠ a MŠ z Obory 
aneb jak jsme vyráběli duhu na přání a zachraňovali tonoucího  

z rybníka v Luhu  

28. června jsme uspořádali  v Jabloňanech opět hasičské dopoledne  

s HASÍKem pro 44 dětí z místní ZŠ a MŠ Obora včetně zapojení další naší 

mládeže do organizace celé 

akce. Kromě tradičních i netra-

dičních disciplín (štafety, 

stříkání ze džberovky, střelba  

ze vzduchovky, srážení kuželek, 

pož. útok, preventivně výchovný 

program Hasík, opékání 

špekáčků, …) si mohly děti  

i samy zastříkat z proudnice  

a díky místním podmínkám  

si vyrobit vlastní duhu. 
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Pro zúčastněné jsme pro letošní čtvrté  

pokračování akce připravili překvapení, 

v podobě neohlášené záchrany tonoucí 

osoby v rybníku: 

„Rychlou pomoc mu naštěstí poskytli 

místní hasiči včasným příjezdem  

a zásahem s použitím prostředků 

z výbavy jednotky. Tonoucího chlapce 

v "bezvědomí" vytáhli na břeh  

a poskytli mu předlékařskou péči 

včetbě umělého dýchání. Lékařskou ani pohřební službu nebylo třeba již 

přivolávat, všechno dopadlo dobře dle připraveného scénáře.„ 

 

Díky Všem pořádajícím za nasazení a spolupráci při pořádání Zakončení 

školního roku pro ZŠ a MŠ včetně starších žáků a dorostu.  Petr Machač 

 

Sezóna soutěží mladých hasičů se blíží do finále 

V letošním roce jsem mimo jiné absolvovali 16 soutěží zařazených  

do Okresní ligy mládeže (OLM) okresu Blansko. Kde v současné době 

v kategorii starších žáků držíme průběžné krásné první místo. Do finále 

zbývají tři soutěže, boj bude náročný až do konce, soupeři nám šlapou na 

paty.  Mladší žáci také bojují a nyní drží celkově 4 místo na okrese (OLM).  

Co nás čeká a nemine 

 17.9. Sebranice - závod požární všestrannosti – OLM 
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 18.9. Bořitov – dorost jednotlivci 

 24.9. Jabloňany - Pohár Mikroregionu DSO Svitava, PÚ žáci  

a netradiční PÚ od 15ti let 

 9.10. Velké Opatovice Plamen 2016/2017 – podzimní kolo 

 22.10. Ostrov u Macochy – uzlování OLM 

 19.10. Drnovice - uzlování OLM, celkové vyhlášení ročníku OLM 2016 

 10.12. Doubravice – uzlování 

 listopad - sběr elektroodpadu a starého papíru 

 prosinec / leden – výlet Aquapark Kuřim, … laser game  

 

 

Velký dík mládeži za mimořádné sportovní výsledky, representaci a pomoc  

s činnosti sboru, aktivním rodičům a sponzorům nejen za spolupráci při 

dopravě na soutěže.       Petr Machač 

 

 

Obecní inzerce 
Nabízíme k bezplatnému odběru („za odvoz“) většího množství starších 

skříní (z dřevotřísky a lamina) s dveřmi a dále policových skříní z místní 

ZŠ. K odběru na konci října. Případní zájemci se mohou hlásit do 10. října, 

bližší informace (rozměry, stav, …) na tel. 604702906 nebo na OU. 
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Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve III. čtvrtletí 2016 oslavili 

(jubilea od 55 do 85 let). 

 

 Paní Marie Zachovalová (č.p. 4)                               

 Pan Alois Holcner 

 Pan Stanislav Janíček                     

 Paní Ludmila Meluzínová                  

 Paní Ludmila Pekárková 

 Paní Božena Plchová 

 Paní Marie Nečasová 

 Paní Anna Křížová                     

 

 

 

Ve III. čtvrtletí se narodil:    

Jáchym Kužela                                                 Přejeme mnoho štěstí a zdraví    

                                                                                         do života! 

 

 

Naše řady navždy opustil: 

Pan Josef Zachoval (č. p. 18)   

Děkujeme za tichou vzpomínku. 

 

                                                                                                                                Monika Fojtová 
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Všem oslavencům  

přejeme  

všechno nejlepší! 


