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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

Ačkoliv na to počasí nevypadá, blíží se nám konec roku a nejkrásnější  

období svátků vánočních. S končícím rokem je spojené ohlédnutí                

a bilancování. V postavení starosty naší obce mi jeden rok utekl jako jeden 

týden. Hodnocení mého působení ve funkci ponechám na Vás občanech.  

Na následujících stránkách našeho časopisu bychom Vás rádi seznámili 

s průběhem akcí konaných v posledních měsících a s plánem akcí na 

následující rok. Rád bych Vám popřál krásné a pohodové vánoční svátky, 

co nejvíce vzdálené od všech všedních starostí a do nového roku Vám přeji 

především zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.                                                              
                                                                                                      Roman Plch 

Novinky z obecního úřadu 
Poplatky na rok 2016 

Na zasedání ZO Jabloňany dne 18. 11. 2015 byla schválena následující 

výše poplatků na rok 2016: 

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů se zvyšuje na 550,-Kč 

na osobu a objekt za rok.  

2. Poplatek za provoz televizního kabelového rozvodu se nezvyšuje 

a zůstává ve výši 600,-Kč na rok.  

3. Poplatek za držení psa se nezvyšuje a zůstává ve výši 200,- Kč  

za jednoho psa za rok.  

4. Cena vodného z vodovodu provozovaného firmou VAS, a.s., 

Boskovice se upravuje následovně: zvýšení pohyblivé složky vodného 

na 36,45 Kč/m
3
 (tj. +2,00 Kč/m

3
) a zachování pevné složky (paušálu) 

ve výši 494,- Kč/rok. 

5. Cena vodného z místní vodárny „V Luhu“ byla (projednána na 

zasedání ZO dne 15. 12. 2015) se zvyšuje o 2,- Kč tj. na 30,- Kč za m
3
. 

Občané mohou hradit poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi      

a psy od 4. 1. 2016 v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo 

bezhotovostně převodem na účet obce. Číslo účtu u České spořitelny 

Boskovice je 1361736309/0800, jako variabilní symbol užijte číslo popisné 

Vaší nemovitosti. Za včasnou úhradu poplatků v termínu splatnosti tj.  

do  31. 5. 2016 předem děkujeme.                                         Monika Fojtová 



Rozpočet 2016 a priority obce 

Letos jsme se nově rozhodli připravit rozpočet obce na příští rok již letos. 

V jiných letech se rozpočet schvaloval až v březnu a po dobu prvních  

3 měsíců se obec řídila rozpočtovým provizoriem, což mělo svá omezení. 

Pokud bychom neměli schválený rozpočet od začátku roku, tak bychom 

nemohli realizovat žádné investice v tomto provizorním období (kdy bylo   

i původně plánováno zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení již  

od března, dle původních termínu E.ONu). 

Dalším významnějším důvodem bylo mít shodu v prioritách a investicích 

obce na rok 2016, které schvaluje i zastupitelstvo. Pro rok 2016 jsou tyto 

investice již vybrány a byly zařazeny do návrhu rozpočtu. Dále proběhla     

i diskuse o dalších investicích a prioritách na rok 2017 a případně roky 

další. I v této oblasti byly zastupitelstvem vybrány akce, na kterých budou 

dle možností zahájeny přípravy k realizaci (příprava projektů, stavební 

povolení aj.). Např. v případě možnosti získání dotací by mohly být 

eventuálně realizovány i v roce 2016 nebo bude vytvořený základ  

pro rozvoj obce v dalších letech. 

Ostatní položky rozpočtu jsou zveřejněny obvyklým způsobem –  

na vývěsce, internetu nebo jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ. Z velkých 

akcí pro rok 2016 byly vybrány do rozpočtu následující investice: 

Cesta do Skalice pod "Chrástkama" – Oprava cyklostezky Jabloňany 

– Skalice n. Sv. – více k tomu v samostatném článku. 

Dodělání kanalizace před "Kovárnou" – projekt z roku 2010, který má 

umožnit plynulý odtok povrchových vod před domy č.p. 41 až č.p.45.  

Chodník a propustek směr Obora- jedná se o zbudování chodníku od č.p. 

70 k č.p. 130, příkopu a propustku přes hlavní silnici. Je na to připraven 

stavební projekt z roku 2010. 

Příprava stavebních pozemků – velice tíživé téma pro naši obec. Jednání 

s některými vlastníky na vybraných lokalitách již proběhla, ale budou 

pokračovat další, tak se nám v tom snad podaří najít nějaký kompromis 

s vlastníky pozemků a potřebami obce. 

Veřejné osvětlení mimo sloupy EON ve středu obce- bude se jednat        

o nejrozsáhlejší akci, která souvisí s rekonstrukcí vedení NN ve vlastnictví 

E.ONu. Bude se týkat středu obce a NN bude při rekonstrukci dávat nově 

veškeré kabely do země. Své sloupy pro současné vedení bude rušit a obec 

proto musí postavit vlastní sloupy pro veřejné osvětlení a zřídit jejich nové 



připojení. Nyní se finalizuje projekt pro stavební povolení, původně se 

mělo začít stavět již v březnu, ale příprava projektu na straně E.ONu 

nabrala zpoždění a realizace proběhne společně až v 2. polovině roku 2016. 

Více k tomu připravujeme do příštího čísla časopisu. 

Mezi další projednané priority obce v krátkodobém horizontu patří 

(seřazeno abecedně): 

- Automatizovaný varovný a svolávací systém v obci 

- Oprava cesty ke "Mlýnu" 

- Materiální a provozní zabezpečení poškolní výuky a hlídání dětí v ZŠ 

- Nadstavba nad zbrojnicí (Multifunkční interiérový prostor) 

- Obnova nábytku a vybavení ve škole 

- Oprava lavic v místní kapli, oprava havarijního stavu litinového kříže 

- Oprava schodů a podlah na chodbách ve škole 

- Parkovací místa za zastávkou 

- Příprava stavebních pozemků – výkup a zasíťování 

- Svozová technika k odpadovému hospodaření (vč. komunálního 

využití) 

- Úprava stanoviště pro kontejnery (sběrný dvůr) 

- Zemědělská a komunální technika pro údržbu obce 

Tento seznam priorit je klíčový i pro případnou argumentaci pro přípravu a 

podání žádostí o případné vhodné dotace.                                   Jaroslav Machač 

Změna způsobu úhrady za vodu pro vodovod Jabloňany 

Od 1. 1. 2016 dochází ke změně vyúčtování nákladů pro náš vodovod, 

který bere vodu ze skalického vodojemu a z prameniště Krhov.  

Obě zařízení jsou vlastnictví obce Skalice n. Svitavou. 

Původně jsme Skalici hradili pouze odpovídající podíl na provozních 

nákladech (energie, materiál, provoz, atd.), ale nyní budeme nově, dle již 

dříve platné legislativy, přispívat obci Skalice i na opotřebení (odpisy) 

prameniště a vodojemu a hradit vlastníkovi zařízení i ziskovou položku, 

ze které by mohl případně v budoucnu provést obnovu celého zařízení ve 

vlastní režii. Začlenění těchto nákladových položek zvedlo cenu za 1 m
3
  

o něco málo přes 4 Kč. Na druhou stranu je nutné říci, že další společné 

položky jsou po rozpočítání na všechny odběratele mírně nižší, ikdyž 

náklady na převzatou vodu celkově vzrostly. Ke snížení došlo díky 

zvýšenému odběru vody z prameniště a vodojemu po připojení Mladkova 

na vodovod a zařízení Skalice, které proběhlo na zač. roku 2015  

po rekonstrukci a výstavbě nového vodovodu v Mladkově. Dle informací 

z VAS a jejich měření by vydatnost prameniště na Krhově měla být plně 



dostatečná i pro případné další uživatele. Celkové navýšení ceny za vodu 

(včetně nákladů nejen na dodanou vodu od obce Skalice, ale i nákladů na 

provozování našeho vlastního vodovodu) bylo pro obyvatele Jabloňan 

zastupiteli schváleno pro rok 2016 o 2 Kč/m
3
 (bez DPH). 

Návrh smlouvy od obce Skalice na tuto změnu vyúčtování přišel již  

v 1. polovině roku 2015 s požadavkem na změnu zpětně od 1. 1. 2015.  

Po ověření situace a zejména díky platné smlouvě s již dohodnutou cenou 

na rok 2015 jsme se v průběhu roku dohodli, že tuto změnu provedeme 

právě od 1. 1. 2016.                                                           Jaroslav Machač 

Oprava cyklostezky Jabloňany - Skalice n. Svitavou 

O havarijním stavu cesty z Jabloňan do Skalice „Pod Chrástkama“ je 

zbytečné psát, každý kdo tudy šel, jistě ví. Cesta je využívána a vedena       

i jako cyklostezka zařazená do sítě cyklostezek JMK s návazností  

i na klíčové a páteřní trasy kraje.  

Proto jsme se rozhodli během prázdnin zjistit další informace o dotačním 

titulu Jihomoravského kraje (JMK) na Podporu rozvoje cyklistiky               

a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2015. Do 2. 10. bylo 

možné podat žádost o tyto prostředky, které měl JMK ještě k dispozici, 

s možností čerpání až do konce roku 2016. 

Celý záměr a podání žádosti bylo i opakovaně projednáno v našem 

zastupitelstvu. Následně zpracovaná žádost včetně fotodokumentace, byla 

podána v termínu a splňovala podmínky pro tento dotační titul:  

- Rozvoj cyklistiky a volnočasových aktivit díky přímé návaznosti  

na dálkové cyklistické trasy a krajské cyklokoridory v JMK – v našem 

případě zejména trasy, které prochází přes Skalici a Boskovice. 

- Rozvoj zaměstnanosti, usnadnění a zvýšení bezpečnosti při dojíždění 

za prací na kole do významných center zaměstnanosti a do školy. 

- Oprava cyklostezky vychází i ze Strategického rozvojového 

dokumentu obce Jabloňany na období 2015 – 2020 schváleného letos 

zastupitelstvem. 

Žádost byla Radou JMK schválena 12. 11. 2015 a z kraje máme k dispozici 

dotaci na opravu cyklostezky ve výši 450 tis., kterou budeme realizovat 

v příštím roce. Celkové náklady na opravu jsou předpokládány ve výši  

750 tis. Kč.  

Oprava původního povrchu, který je z roku 2000, spočívá v: 

- Chemickém zamezení negativního působení vegetace na nový povrch 

- Srovnání podloží s odvozem v délce a šířce opravovaného úseku 



- Obnovení a pokládka asfaltobetonu v šířce 1,2 m a délce od bytovky 

v Jabloňanech až k mostku u bytovky ve Skalici. 

Doplnění příslušenství k cyklostezce (odpočinková lavice se stolem)           

a stanovení pravidel pro užívání opravené cyklostezky. Pro opravu bude 

použita jemnější frakce asfaltobetonu, aby mohli cyklostezku využívat        

i případně in-line bruslaři. V lednu začneme již s přípravou technické          

a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele tak, aby byla oprava 

provedena co nejdříve. Když to vše dobře vyjde, tak se můžeme těšit nejen 

na opravenou cyklostezku z Jabloňan do Skalice, ale také na cyklistický 

nebo in-line bruslařský závod pro děti a mládež, který plánujeme při jejím 

otevření.                                                                           Jaroslav Machač 

Stalo se v obci 
Rozsvícení vánočního stromu 

První adventní neděle v Jabloňanech patřila tradiční Mikulášské nadílce. Za 

ne moc pěkného počasí, ale za velké účasti dětí i dospělých, jsme jako již 

poněkolikáté společně s Mikulášem rozsvítili náš vánoční strom. Děti 

z místní základní školy si pro nás připravily doprovodný program.  

Děkujeme dětem a paním učitelkám z naší školy za krásné představení       

a místním spolkům za pomoc u příprav celé akce. Pro hodné děti měl 

Mikuláš připravenu sladkou nadílku a pro dospělé bylo u stánku připraveno 

něco malého na zahřátí. Mikuláš s andělem byli u nás spokojení, čerti si 

žádné zlobivé děti neodnesli a už se těší na příští rok.                                                          

                                                                                                       Roman Plch 

 

Zájezd na bowling 

V sobotu 5. 12. pořádal obecní úřad společně s Malou kopanou Jabloňany  

mikulášský zájezd na bowling do Boskovic na Modrou věž. Milým 

překvapením byla velká účast. Celkem si zasoutěžilo 42 účastníků všech 

věkových kategorií. Turnaj byl rozdělen do tří skupin: děti, dorost               

a dospělí. V nejmladší kategorii bylo pořadí vítězů následovné: Sebastián 

Haluza, Adam Prokš a vítězka Lenka Karásková. V kategorii dorostu: 

Patrik Fojt, David Jonáš a vítěz Patrik Prudký. Ve skupině dospělých bylo 

pořadí následující: Jindřich Vlček, Mirka Vlčková a vítězem byl Jiří Jonáš. 

Věřím, že si všichni účastníci toto sobotní odpoledne užili a že se na 

bowlingu opět setkáme příští rok.                                              Roman Plch 

 



Vítání občánků 

Letos již podruhé jsme měli milou povinnost přivítat na obecním úřadě 

naše nejmenší občánky. Při minulém vítání se nám narodili samí chlapečci, 

nyní to byly naopak samé holčičky. Mezi občany Jabloňan byly uvítány 

Emma Štrajtová, Eliška Novosádová, Anna Petrželová a Klára Ondráčková. 

Děkujeme rodičům a příbuzným našich nejmenších občanek, že si našli 

chvilku a strávili s námi na obecním úřadě pěkné sobotní odpoledne. 

Děvčátkům přejeme hlavně zdravíčko, štěstíčko a ať se jim v budoucím 

životě daří. Děkujeme rovněž všem, kteří se na přípravě malé slavnosti 

podíleli.                                                                    Monika Fojtová 

                                                                    
 

Hasiči Jabloňany 

Soutěž Mladých hasičů Jabloňany 2015 

Dne 20. 9. u nás proběhl 3. ročník soutěže mladých hasičů. Letos 

v disciplínách požární útok a štafeta dvojic, které byly hodnoceny 

dohromady. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to mladší a starší žáci. 

Celkem se na výborně připravených tratích předvedlo 8 družstev starších 

žáků a 5 mladších. Navzdory pěknému počasí, se na účasti projevil pozdější 

termín konání soutěže. Do příštího ročníku se pokusíme zajistit vhodnější 



termín, případně změnu disciplín, abychom přilákali více družstev. 

V kategorii starších žáků zvítězil Bořitov před Senetářovem, výborné třetí 

místo si připsaly Jabloňany. V mladších brala vítězství Šošůvka, další 

úspěch domácích si druhým místem vybojovalo družstvo Jabloňan, na 

bronzovém stupni se umístil Senetářov. Soutěž byla velmi kvalitně 

připravená a i dobře organizačně zvládnutá. Všem, kteří se podíleli na 

letošním ročníku, ať jako rozhodčí nebo organizátoři, za to patří dík. 
                                                                                                                              Ocetek Jakub 

Požární sport 2015 

Rok 2015 byl pro nás velikou výzvou v překonání dosavadních úspěchů 

v požárním sportu. I když to bylo někdy velice těžké, snažili jsme se na 

vybudovaném cvičišti v Luhu, cvičit pravidelně. Sportovní družstvo pro 

tento rok bylo následující: Martin Dvořák - koš; Lukáš Zachoval, Jan Horák 

- narážka; Pavel Hubený,Roman Vlach-stroj; Vojtěch Lžíčař, Marek Vlach 

a Jiří Horák (r.88) - béčka; Josef Zachoval - rozdělovač; Jakub Štarha, 

Jakub Ocetek -proud. 

Zúčastnili jsme se Velké ceny Blanenska, kde jsme odjeli všech dvanáct 

bodovaných a tři nebodované závody. Nejlepšího umístění jsme dosáhli 

v Bořitově, kde jsme za čas 18.00 obsadili 4.místo a v Ostrově u Macochy, 

kde jsme se s časem 17.93 umístili také na 4.místě. Nejlepší čas, který měl 

hodnotu 17:61, se nám podařilo dát v Senetářově a tímto časem jsme 

obsadili, ve velké konkurenci, až 8. místo. Na Velké ceně Blanenska byly   

i nedokončené požární útoky, a to na Žernovníku, kde levý proudař 

nezapojil proudnici, ve Žďáře, kde udělal chybu strojník při nespojení jedné 

ze tří béčkových hadic a v Sychotíně, kde nás zastihla smůla a levému 

proudaři spadlo hadicové klubo z podkladové hadice a rozhodilo mu spoje. 

Druhé kolo Velké ceny Blanenska zavítalo i k nám do Jabloňan. Soutěž se 

konala 31.5.2015 tradičně v hasičském areálu. Travnatá závodní dráha byla 

i letos perfektně nachystaná a za obrovské podpory diváků jsme 

odstartovali k základně, kde vše proběhlo bez problémů a my jsme běželi 

pro co nejlepší výsledek. Po menším prostřiku na levém proudu se náš tým 

umístil na krásném 10. místě s výsledným časem 17:91. Na pravém terči 

bylo sraženo v čase 17:41. 

V roce 2015 jsme zavítali i do okresu Prostějov, kde se nám podařilo 

překonat naše dosavadní úspěchy na Velké ceně Prostějovska. Z deseti 

soutěží jsme se zúčastnili jen šesti, ale na všech jsme bodovali. Nejlepší 

umístění nás překvapilo 29.8.2015 v Bukové. Po vydařeném útoku s časem 

18:01 jsme vyhráli. Na posledním kole v Soběsukách, které se konalo 

19.9.2015, se nám podařilo i se zaváháním strojníka na spoji dát nejlepší 



čas 17:76, kterého jsme letos na VCPv dosáhli. S tímto dosaženým časem 

jsme obsadili bronzovou příčku. 

Další z našich účastí byla soutěž o putovní pohár VŘSR - Memoriál 

V.I.Lenina 2015. Této soutěže se zúčastnilo 146 mužských týmů. Běželo se 

na zkrácené závodní dráze. Na základně nastala chyba na spojích 

u savic, která nás stála drahocenné vteřiny a my jsme se nakonec umístili na 

44. místě s výsledným časem 16.16. 

Tento rok hodnotíme jako úspěšný především na Velké ceně Prostějovska, 

kde jsme obsadili celkové 5. místo s 83 body. Ve Velké ceně Blanenska 

nám chyběly pouhé 3 body, které nás dělily od 10. místa. Nakonec jsme se 

s celkovým počtem 114 bodů umístili na 11. místě.                     Zachoval Josef 

 

Z činnosti JSDH 

V sobotu 5.9 jsme se s AS 16 Sachsenring zúčastnili oslav 130. let od 

založení sboru dobrovolných hasičů v Bořitově. Pořadatelé v areálu za 

hasičskou zbrojnicí připravili průřez od historické techniky až po 

současnost. Svoji činnost  předvedli také mladí hasiči z Bořitova. 

Dne 6.9.2015 byl vyhlášen poplach jednotce, dle prvotních informací se 

jednalo o požár lesního porostu.  Průzkumem místa události zjištěn požár 

mladého lesního porostu a lesní hrabanky. Šlo o prověřovací cvičení. Při 

průzkumu nalezena zraněná osoba při vědomí (muž otevřená zlomenina 

dolní končetiny a bolest krku). Velitel zásahu  rozdělil zasahující hasiče do 

dvou družstev. První družstvo  poskytlo první pomoc zraněnému za pomoci 

zdravotnického vybavení JSDH (krční límec, dlahy SAM, obvazový 

materiál). Druhé družstvo nasadilo k lokalizaci a likvidaci požáru dle 

pokynu velitele zásahu 1.C proud a hadicové vedení od CAS 15 DAF . Po 

ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení. 

Ve druhé polovině měsíce září zařadila jednotka  do své výbavy plovoucí 

čerpadlo PH Cyklon 1 BS. Zařízení je určeno jednotce k doplnění 

cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody ze 

zatopených nebo zaplavených prostor atd. Čerpadlo má čtyřtaktní motor 

Briggs&Strattonserie 850. Maximální průtok čerpadla je 1100 l/min. 

Čerpadlo bylo pořízeno z dotace JMK a spoluúčasti obce. 

V neděli 7.10. byl ve 13:03 vyhlášen poplach. Dle informací se jednalo      

o mimořádnou událost – povodeň v Tišnově. Deset minut od vyhlášení 

poplachu vyjíždí jednotka ve složení 1+4 s CAS 15 DAF na místo události 

na ulici Cihlářské Tišnov. Jednotka na místě ve 13:38. Průzkumem zjištěno, 

že se jedná o prověřovací cvičení zaměřené na plnění povodňových pytlů 



pískem. Na místě jednotka spolupracovala s dalšími povolanými JSDH na 

plnění pytlů pískem. V rámci této činnosti vznikla krajská zásoba 680. 

povodňových pytlů. Povolané JSDH předurčené pro ochranu obyvatelstva 

JSDH Olomučany, JSDH Jabloňany, JSDH Švábenice, JSDH Brno 

Černovice, JSDH Dobročkovice. 

Dne 18.10 ve 14:30 vyjela JSDH v rámci činnosti k technické pomoci, 

oplachu pozemní komunikace na Oboře v areálu Včelpo Obora. 

Komunikace očištěna od nánosu zeminy po stavebních pracích  za pomoci 

vysokotlakého proudu od CAS 15 DAF a ženijního nářadí. Vodu do 

cisterny jsme doplňovali z vodního zdroje v Jabloňanech. 

28.10. 2015 jsme provedli zazimování čerpadel a techniky. 

Říjnovou odbornou přípravu jsme věnovali obsluze motorových pil            

v jednotce. Pravidelná roční odborná příprava obsluhy motorových pil         

se skládá z praktické  a teoretické části. Teoretická část má rozsah pět hodin 

a praktická část má  rozsah tři hodiny. Praktická část proběhla v obecním 

lese na Oboře. 

Dne 17.10 jsme v rámci činnosti jednotky prováděli požární dozor při 

pálení klestí v obecním lese na Oboře. 

V sobotu 5.12.2015 jsme na žádost občana vyjeli v rámci činnosti jednotky 

k protlačení ucpané kanalizace ve dvoře. Kanalizace protlačena pomocí 

kanálového krtka C.  

8.12. proběhla příprava vozidla CAS 15 DAF na provedení technické 

kontroly. Tu jsme následně 10.12. úspěšně absolvovali.                    Jan Horák 

 
Činnost kolektivu mladých hasičů 

První polovinu sezóny jsme ukončili posledním červnovým víkendem, ve 

kterém jsme absolvovali tři soutěže (Bukovina, Senetářov, Okrouhlá 

podrobněji popsáno v minulém čísle zpravodaje).  

Těsně před jabloňanskou poutí, jsme realizovali společné focení kolektivu 

mladých hasičů (sice né všech, ale většiny) s aktivními vedoucími              

s  poháry získanými od roku 2011, kdy jsem obnovil činnost s mládeží 

v obci.  

Foto bylo po pouti distribuováno do rodin našich mladých hasičů a jako 

poděkování předáno i našim sponzorům a parterům. Při focení jsme využili 

fotografického umu slečny Marie Veselé, které bych tímto chtěl poděkovat 

za spolupráci nejen při tomto focení. 



 

Vrchní řada poháru období 2011 – 2014. Spodní řada první pololetí 2015 + v druhém 

pololetí jsme v úspěších pokračovali a získali dalších 10 pohárů, souhrnem jsme letos 

získali 28 pohárů z letošních XX medailových umístění.   

První týden po pouti si starší žáci zatrénovali „dospělácký“ požární útok na 

100 m.  A zahájili jsme prázdninovou pauzičku.  

Prázdniny utíkaly jako voda a jelikož nás poslední prázdninový víkend 

čekaly hned dvě soutěže, zahájili jsme přípravu předposlední týden v srpnu. 

Pro rychlejší zapojení do soutěží jsem připravil a v posledním 

prázdninovém týdnu jsme realizovali „mini soustředění kolektivu 

mladých hasičů“.  24., 25. a 26.8. Během těchto tří dnů jsme intenzivně za  

cca 18 hodin zopakovali všechny disciplíny, které nás čekaly od září a to 

závod požární všestrannosti, štafety požárních dvojic, štafetu 4x60 m          

a oblíbený požární útok. Prostřední den minisoustředění jsme si k večeři 

opekli párky a zakončili přenocováním ve stanech v Luhu. Večer jsme 

zpestřili projekcí filmu a i přes nepřízeň počasí, chladnou vlhkou noc          

i ráno, vydrželi i ti nejmenší. 

 



Průběh sezóny mladých Hasičů Jabloňany, zúčastnili jsme se: 

1. všech 21 soutěží zařazených do Okresní ligy mládeže okresu Blansko  

- mladší žáci se umístili 7x  na stupních vítězů 

(druhé místo 4 x, třetí místo 3 x) 

Celkově 5. místo v OLM Blansko z 34 sborů 

 - starší žáci se umístili 10 x  na stupních vítězů 

(první místo 1 x, druhé místo 2 x, třetí místo 7 x) 

Celkově 5. místo v OLM Blansko z 30 sborů 

Do celkového hodnocení OLM Blansko se v letošní sezóně započítávalo 

pouze 10 nejlepších umístění, kdyby se započítávala všechna umístění, 

starší žáci by obsadili 1. místo a mladší žáci 2. místo – to je to kdyby  

2. pokračovali jsme  v Celostátní hře Plamen ročník 2014/2015 

 - mladší žáci se umístili na 9. místě z 32 sborů 

 - starší žáci se umístili na 6. místě z 36 sborů 

 - kategorie dle věku dorostu jednotlivci obsadili  

5. Sára Černohlávková, 7. Patrik Prudký, 7. Michal Kovář, 8. Markéta 

Nečasová , 9. David Jonáš, 11. Radek Tomášek, 13. Vlach Ondřej (vyšší 

umístění díky účasti na jedné ze dvou hodnocených soutěží) 

- zapojili jsme se v Celostátní hře Plamen ročník 2015/2016 

- mladší žáci se umístili na průběžném 24 místě z 34 sborů 

- starší žáci se umístili na průběžném 13 místě z 32 sborů 

- kategorie dorost jednotlivci obsadili 4. Tomáš Straka, 14. Tereza 

Machačová 

3. zúčastnili jsme se 5 Pohárových soutěží, kde jsme obsadili celkově 

v obou kategoriích  (první místo 7x, druhé místo 3 x) 

V letošní sezóně aktivně fungovalo 19 dětí a mládeže, v průběhu se 

připojili a aktivně zapojili 4 noví mladí členové, z toho 2 z Jabloňan,          

1 z Obory a 1 z Boskovic,  i přesto stále přibíráme  správné holky              

a správné kluky.  

Do činnosti s mládeží a dopravy se zapojilo aktivně několik rodičů, za což 

jim velice děkuji. Rovněž děkuji spolupracujícím na vedení mládeže: Josef 

Havlíček ml., Jakub Štarha, Martin Dvořák ml., Jaroslav Machač, Jan 

Horák  a Milan Prudký. 

Kolektivu mládeže děkuji za vynikající výsledky, reprezentaci sboru i obce 

Jabloňany, přeji bohatého ježíška a od ledna pokračujeme v činnosti.   

V době vánočních prázdnin uspořádáme pro kolektiv mládeže výlet do 

wellness Kuřim.                            Petr Machač 



3. místo v celorepublikové Anketě  
dobrovolní hasiči roku 2015 skončilo v Jabloňanech !!! 

O našem postupu do finále jsem psal již minule a velké díky všem, kteří 

nám poslali své hlasy, ať již z naší obce, ze Skalice, ostatní kolegové nebo  

i další, které oslovila naše činnost uvedená v přihlášce do soutěže. I když 

tento úspěch zní jako pohádka, při podrobnějším ohlédnutí jsou vidět  

za ním výsledky několikaleté práce v oblasti našeho hasičského sboru nebo 

jednotky a činnosti mládeže, které zde asi nemá smysl znovu opakovat. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na ní aktivně podílejí: od členů 

sboru, sponzorům nebo partnerům, kteří nás podporují, mládeži nebo           

i ostatním občanům a přátelům. Zejména pak bratrovi, Petru Machačovi,  

za jeho přístup k rozvoji požární jednotky obce a práci s místní mládeží. 

Na fotografii účastníci 

slavnostního vyhlášení 

výsledků ankety 9. 12. 2015 

v Laser Hall na Boby v Brně.  

Zprava horní řada: Jakub 

Štarha, Jaroslav Machač ml., 

Jaroslav Machač st., Josef 

Havlíček st. a dole vedoucí 

mladých hasičů ze Skalice a 

Jabloňan: Radek Burger a 

Petr Machač, který přebíral 

cenu na pódiu za dohledu 

televizních kamer. Záznam ze slavnostního vyhlášení výsledků Ankety 

můžete sledovat v lednu v České televizi.     Jaroslav Machač 

Malá kopaná Jabloňany 
Z činnosti spolku 

V pátek 30. října jsme zazimovali sportovní areál v Luhu. Provedli jsme 

celkový úklid hřiště, kabin a vypuštění vody z prodejní buňky. Společně 

s hasiči, pod vedením Jakuba Ocetka, jsme zazimovali sociální zařízení na 

hřišti v Luhu. V úterý 17. listopadu jsme se opět společně s hasiči zúčastnili 

společné akce Zásahové jednotky obce Jabloňany a fotbalistů na vykácení 

asi 20 stromů napadlých kůrovcem na obecním pozemku v katastru obce 

Bořitov. Zásahová jednotka se nabídla stromy pokácet v rámci pilařského 

výcviku. Část stromů byla odvezena a uložena v areálu družstva 

https://www.email.cz/download/i/jIDgsKrIYPHgn7BQE6XF1muuIvLgF8MJny96pszX31XcUyaXVzmt4I1glyoZbCM2lHivQgI/2015-12-09 21.35.15.jpg


v Jabloňanech. Tímto bych chtěl poděkovat předsedkyni ZEPA Bořitov 

paní Ing. Slavíčkové za možnost uskladnit stromy v areálu družstva. 

Stromy budou použity příští rok k pálení ohňů na hřišti v Luhu. Druhou 

část stromů si odvezlo SDH na pořezání pro výstavbu altánu v Luhu. Za 

odvoz stromů děkuji Mirku Nečasovi. 

Celou sezónu jsme zakončili na výroční schůzi v místním pohostinství, 

které nám pronajal p. Petr Bílek. V bouřlivé debatě se rozhodlo, že do 

příštího ročníku 2016 budou přihlášeny oba dva týmy, které budou 

rozšířeny o mladé hráče z Jabloňan. Na schůzi byla vyhlášena anketa          

o nejlepšího hráče, střelce a brigádníka. Zde jsou výsledky: 

Nejlepší hráč: Gerardo Vincenzo Sanchez Boccardi 

Nejlepší střelec: Jakub Tenora 

Nejlepší brigádník: Marek Černý 

Rovněž byla vyhlášena kategorie „Mistr udírny“, kterou vyhrál Honza 

Bílek. 

29. listopadu proběhlo v obci rozsvícení vánočního stromu. Fotbalisté 

uvařili výborný adventní čaj dle dlouhodobé receptury, ověřené již po 

několik let. Fotbalisté byli nápomocni při nachystání a úklidu po akci. 

Předposledním letošním počinem byl zájezd na bowling na Modrou věž do 

Boskovic. Na tomto zájezdu jsme se podíleli úhradou faktury za autobus a 

děti byly obdarovány drobnou Mikulášskou nadílkou. Na závěr roku 

plánujeme již tradiční „Silvestrovský fotbálek“ na hřišti v Luhu od 10 

hodin. Tímto všechny zvu a věřím, že dorazíte v hojném počtu a zakončíte 

tak s námi fotbalovou sezónu 2015. Občerstvení s tradičním svařáčkem 

bude nedílnou součástí.                                                                 Jaroslav Fojt 

Zhodnocení uplynulého ročníku 2015 

Musím s politováním konstatovat, že St.B. bohužel nezvládlo působení     

v 1.lize. Nevyhnula se nám velká marodka a u hráčů, kteří tým táhnou, i 

nechuť, kterou korigovali výmluvami k neúčasti na zápasech. S těmito 

hráči bychom se pro příští sezónu chtěli rozloučit. St.B. bude v příštím roce 

pokračovat v 2. lize. Tým bude doplněn o nové hráče. St.B. skončilo na 

posledním místě se 14. body a hrozivým skóre 58:157.                  Jaroslav Fojt 

Tým FK Jabloňany se v sezóně 2014/2015 umístil na krásném 4. místě ve 

4. lize soutěže Malé kopané Blansko. Před začátkem sezóny se nám 

podařilo sehnat novou posilu a to Jiřího Burgra, který k nám přestoupil z 

týmu OREL ROCK Boskovice. Jarní část sezóny jsme se snažili více sehrát 

a zvýšit fotbalovou úroveň naší hry. To se myslím podařilo, protože jsme 



na konci jarní části sezóny skončili na 4. místě s 18. body. Nejvíce se nám 

dařilo na domácích zápasech, kdy jsme ani jeden zápas neprohráli. Začátek 

podzimní části sezóny pro nás nebyl radostný. Potýkali jsme se s velkou 

absencí hráčů. Nejprve nás opustil vynikající útočník Tomáš Haluza, který 

z pracovních důvodů odjel do zahraničí, dále to byla marodka našeho týmu 

a pracovní vytížení hráčů. Kvůli tomu jsme prvních pár zápasů jezdili v 5ti 

až 6ti lidech a neuhráli jsme skoro žádný bod. Naše záchrana byl Gerardo 

Vincenzo Sanchez Boccardi, který přijel do České republiky na studentský 

výměnný pobyt. Je to skvělý fotbalista, který hrál za Venezuelskou 

reprezentaci. Měli jsme štěstí, že se dostal k nám. S jeho příchodem do 

mužstva jsme se fotbalově zvedli a začali jsme vyhrávat. Do konce sezóny 

jsme stáhli ztrátu z prohraných zápasů a skončili jsme na 4. místě. 

Nejlepším střelcem týmu FK Jabloňany se stal Marek Černý s 13. góly. 

Obrovskou zásluhu na tom mají i fanoušci, tímto bych Vám chtěl 

poděkovat za vaši pravidelnou podporu na našich zápasech. 
                                                                                                      Marek Černý 

Rád bych na tomto místě pogratuloval za celou malou kopanou Tomáši 

Bílkovi a jeho partnerce, která dříve prodávala občerstvení na našich 

zápasech, k narození dcerky Adrianky. Přejeme jí hodně zdraví a štěstí.  

Děkujeme všem fanouškům malé kopané za jejich podporu a fandění 

v tomto roce a doufáme, že na nás nezanevřete i v roce 2016 a v hojném 

počtu nám budete fandit. Do nového roku 2016 Vám jménem Malé kopané 

Jabloňany ze srdce přeji hodně zdraví a štěstíčka.                           Jaroslav Fojt 

Konečné tabulky MK Blansko 

1. liga 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. LPP Lhota u Lysic 22 20 2 0 152 : 53 62 

2. SOKOL BK SADROS Bce 22 16 0 6 164 : 87 48 

3. FC KVASAR Černá Hora 22 15 0 7 91 : 70 45 

4. KANAP Karolín 22 12 2 8 96 : 95 38 

5. TJ OREL Boskovice 22 12 0 10 137 : 96 36 

6. AC Okrouhlá 22 10 2 10 102 : 100 32 

7. FC SAMPDORIA Poříčí 22 9 3 10 80 : 90 30 

8. FC FULGUR Býkovice 22 8 1 13 59 : 94 25 

9. SK VIKTORIA Suchý 22 7 1 14 82 : 108 22 

10. FK Rozhraní 22 6 1 15 79 : 104 19 

11. AJETO Adamov 22 5 2 15 55 : 101 17 

12. S.t.B Jabloňany 22 4 2 16 58 : 157 14 

 



4. liga 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. PENTACO Boskovice 22 20 2 0 128 : 41 62 

2. FC ALUPO Dolní Lhota 22 14 3 5 108 : 47 45 

3. FPO Blansko 22 12 4 6 86 : 62 40 

4. FK Jabloňany 22 11 4 7 83 : 52 37 

5. SK JKP Olešná 22 9 5 8 66 : 55 32 

6. FK Deštná 21 9 3 9 66 : 66 30 

7. MK SOKOL Drnovice "A" 22 9 1 12 113 : 123 28 

8. FC STARS Letovice 22 8 2 12 88 : 108 26 

9. SK MORAVAN Svitávka 22 8 2 12 52 : 82 26 

10. TJ Rudka 22 6 2 14 68 : 91 20 

11. SK ŽÍZEŇ Petrovice 21 6 2 13 50 : 97 20 

12. TJ Šerkovice 22 2 4 16 45 : 129 10 

 

 

Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve IV. čtvrtletí 2015 oslavili 

(jubilea od 50 do 75 let). 

 Paní Ivana Přichystalová  

 Paní Ludmila Petrželová                 

 Paní Marie Hlaváčková 

 Paní Lídia Zatloukalová 

 Pan Zdeněk Zatloukal st. 

 Pan Arnošt Horák 

 Paní Markéta Mrázková 

 Pan Jiří Živný 

 

 

 

 

 

 

 

                   Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!                 Monika Fojtová 
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