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Fotografie: Letos nově opravený litinový kříž  

z roku 1885 před místní kaplí. 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 8       Prosinec 2016 



2 

 

Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

posledním vydáním našeho časopisu Jablíčko v tomto roce bych Vám všem chtěl 

poděkovat za spolupráci, pomoc na různých opravách, výstavbách  

a za účast na všech akcích. Ke všem akcím, ať stavebním nebo těm kulturním 

určeným pro děti i nás dospěláky, se budeme věnovat opět v jednotlivých 

článcích. Věřím, že se nám podaří následující rok akce opakovat nebo  

i rozšířit.  

Rádi bychom připravili, kromě již tradičních, také některé nové kulturní zážitky. 

O všem Vás budeme včas informovat. Rád bych připomněl,  

že všichni jste zváni na každé zastupitelstvo obce. Zde se můžete dozvědět 

nejvíce zásadních informací a probíraných aktuálních témat. Ať jde  

o jednotlivé stavební projekty, nebo o schvalování rozpočtu na další rok  

a jiné. Můžete nás také informovat o Vašich připomínkách nebo podmětech.  

Ze srdce Vám přeji krásně strávené Vánoce a celý sváteční čas. Do Nového roku, 

ať vykročíte pravou nohou a vše ať se Vám dobře vydaří. Krásné Vánoce a 

mnoho zdraví v novém roce 2017 přeji Vám všem jménem svým, i jménem 

celého zastupitelstva obce Jabloňany.      Roman Plch       

 
 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

V posledním čtvrtletí tohoto roku se zastupitelstvo obce sešlo dvakrát,  

a to 8. 11. 2016 a 13. 12. 2016. Zápisy z  jednání jsou zveřejňovány  

ve vývěsce v autobusové zastávce a jsou přístupné na webových stránkách obce 

www.jablonany.cz. 

Na těchto zasedáních bylo mimo jiné projednáno: 

- výše poplatků a vodného na rok 2017, 

- nová obecně závazná vyhláška o nočním klidu, 

- plán inventur na rok 2016, 

- odsouhlasení prodej části pozemku p. č. 1132/6, 

- schválení nové nájemní smlouvy na pronájem anténního TV  stožáru  

- schválení nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků (lesní cesty z Baby 

na Fáberka), ve kterých je uložen kabel pro napájení základnové stanice 

veřejné radiotelefonní sítě (vysílače na Fáberkách), 

- propachtování rybníka v Luhu, 
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- aktualizace přílohy strategického rozvojového dokumentu obce (seznamu 

akcí na 2017 a příští roky), 

- schválení rozpočtového výhledu obce na období 2018 – 2019, 

- schválení rozpočtu obce na rok 2017, 

- schválení darovací smlouvy na darování starší požární stříkačky PS12 R1 

SPORT Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany, 

- schválení darovací smlouvy na darování chladničky Malé kopané 

Jabloňany, 

- žádost na snížení nájemného v místním pohostinství, 

- ukončení činnosti dosavadního velitele JSDH Jabloňany, 

- projednání podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace  

na Zalitavsku z MMR.      Monika Fojtová 

 

 

Poplatky na rok 2017 

Na zasedání ZO Jabloňany dne 8. 11. 2016 a 13. 12. 2016 byla schválena 

následující výše poplatků na rok 2017: 

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

využívání a odstraňování komunálních odpadů se nezvyšuje a zůstává ve 

výši 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 38,00 Kč/m3 

(tj. +1,55 Kč/m3, +4,26% bez DPH) a zachování pevné složky (paušálu) ve 

výši 494,- Kč/rok. 

5. Cena vodného z místní vodárny „V Luhu“ se zvyšuje o 2,-Kč tj. na 32,-kč 

za m3. 

Občané mohou hradit poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi  

a psy od 5. 1. 2017 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. 2017 předem děkujeme.                                      Monika Fojtová 
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Realizované akce 2016 

S blížícím se koncem roku je vhodné se podívat, co se zdařilo letos provést ke 

zlepšení podmínek v naší obci. Některé akce (veřejné osvětlení nebo chodníky 

s propustkem směr Obora) jsme museli posunout do roku 2017, jak jsme Vás 

průběžně informovali. 

Přesto se během letošního roku podařilo úspěšně realizovat několik významných 

oprav, které jsou uvedeny v tabulce níže. Tyto akce celkem za téměř 1,6 mil. Kč 

(nejen díky zapojení dotací) se podařilo provést navíc jen z financí běžného 

ročního rozpočtu naší obce. Tzn. pouze z vlastních prostředků letošního roku  

a nebylo nutné čerpat přebytky z jiných období, které můžeme použít na jiné 

potřeby nebo akce.        Jaroslav Machač 

 

Velké akce realizované v roce 2016 Kč (v tis.) 

Oprava cyklostezky Jabloňany - Skalice n. Sv. 518 

Oprava chodeb, podlah a schodů ve škole 357 

Nová dešťová kanalizace před "Kovárnou" 312 

Oprava litinového kříže 139 

Obnova nábytku a vybavení ve škole 117 

Oprava cesty ke "Mlýnu" 65 

Zavedení digitálního signálu do místní kabelové televize 46 

Nová parkovací místa za zastávkou 42 

Zpevnění vjezdu do ZD a asfalt u bytovky 19 

Celkem výdaje na velké akce 2016 1 615 

z toho spolufinancování z dotací (cyklostezka a ZŠ) 517 

z toho výdaje obce Jabloňany 1 098 

 

 

Stalo se v obci  
Oprava kříže u místní kapličky 

Jak jsme Vás informovali v minulých číslech našeho časopisu, v lednu jsme 

žádali o dotaci z MMR na opravu kříže u místní kapličky.  

Naše žádost nebyla bohužel úspěšná. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni řešit 

kompletní opravu z našich financí. Na základě 3 nabídek jsme vybrali na 

zastupitelstvu obce dne 21. 6. 2016 cenově nejnižší nabídku od uměleckého 

kováře z Křenovic, pana Bartoška.  
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V prvních dnech měsíce srpna 

proběhlo rozebrání kříže, včetně 

oplocení a odvoz do dílny pana 

Bartoška. Dalším stěžejním 

krokem bylo usazení pískovcové 

základny, které bylo důležité pro 

ukotvení celého kříže. Tento 

krok nebyl součástí cenové 

nabídky a tak jsme se v rámci 

úspor rozhodli tento krok 

realizovat svépomocí. 

 Pískovcový prstenec o váze cca 

700 kg bylo potřeba ručně usadit, 

vyrovnat a zabetonovat. Tímto 

bych chtěl poděkovat všem 

brigádníkům, kterých se sešlo 

opravdu dost, a velkou měrou se 

na této fyzicky náročné práci 

podíleli. 

Za příhodného počasí 21. 10. 2016 proběhla montáž opraveného kříže na 

připravené místo. Dle Vašich názorů se práce uměleckého kováře líbí a věřím, 

že se bude líbit i dalším generacím.  

 

Vzhledem ke špatnému počasí v dalších dnech jsme byli nuceni přeložit finální 

úpravu pískovcové základny až na jarní měsíce.  

Roman Plch     
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Nový nábytek do místní ZŠ 

Na prázdninovou rekonstrukci 

ZŠ navazovala i dodávka nového 

nábytkového vybavení. Rozsah        

a detail nového nábytku byl již 

konzultován s novou paní 

ředitelkou Ščudlovou, proto 

dodávka proběhla až v průběhu 

září a října. S paní ředitelkou 

jsme vybrali veselé barevné 

kombinace dvířek, jejichž 

provedení můžete posoudit  

na fotografiích. 

Na konci září bylo dodáno vybavení šatny (nové šatní poličky s háčky)  

a následně i nové botníky, které jsou umístěny hned za vstupními dveřmi.  

Zde se děti hned po příchodu přezouvají z venkovní obuvi. Od vnitřních schodů 

se děti pohybují již v přezůvkách do „čisté“ šatny, což přispívá  

k čistější podlaze nejen na chodbách, ale v celé škole.  

Do konce října byl dodán zbývající nový nábytek vyrobený na míru  

dle individuálních potřeb a využití v místní ZŠ.  

Kromě zmíněného vybavení pro šatny bylo dodáno celkem 11 nových 

samostatných skříní, 1 vestavěná skříň do výklenku a 1 závěsná skříň  

do kabinetu u tělocvičny.  

Na fotografii si také 

můžete povšimnout 

videotelefonu s obra-

zovkou, který je napojen 

na kameru  

a dálkové ovládání 

hlavních vstupních dveří. 

Zde jsou umístěny 

samostatné zvonky buď 

do dvou učeben, nebo na 

chod-bu  k šatně.  

  Jaroslav Machač 
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Výlet do Merlinova kouzelného světa 

V minulosti podobné kulturní akce v podobě jedno nebo dvoudenních výletů 

pořádal Sokol Jabloňany. Skutečnost, že Sokol v naší obci utlumil svoji činnost, 

nás dovedla k myšlence navázat na tuto tradici.  

Obec Jabloňany připravila na státní svátek 28. září výlet pro děti a dospělé. 

Cílem našeho výletu za krásného slunečného počasí byl Merlinův kouzelný svět 

na hraničním přechodu Hatě u Znojma a výlet vláčkem po historickém středu 

města Znojma. Za velikého zájmu občanů bylo obsazeno 49 míst v autobuse 

během pár dnů. Plánovaný příjezd na Hatě u Znojma v 10.00 nám vyšel přesně 

na minutu díky pohodové jízdě našeho pana řidiče Jiřího Jonáše, který nám 

s organizací zájezdu pomáhal. Na Hatích bylo pro děti připraveno přes 200 

vnitřních a venkovních atrakcí. Každé dítě z 27 od nás obdrželo 20 žetonů, které 

sloužily jako úhrada na zpoplatněné atrakce v areálu.  

V 13.00 jsme se přesunuli na oběd do restaurace na Plovárně u Louckého 

kláštera ve Znojmě. Kousek od této restaurace je zastávka vyhlídkového vláčku, 

kterým byl pánovaný další bod našeho výletu. Trasa vyhlídkového vláčku 

s komentovaným výkladem byla plánovaná nejen po historickém středu. Jedna 

ze zastávek byla také u místního pivovaru, kde byl překrásný výhled na celé 

město Znojmo. Náš příjemný pocit z výletu byl umocněn krásným počasím, 

které nás provázelo po celý den a hlavně spokojenými tvářemi všech dětí. 

Moc se budeme těšit na další společné akce. Nápady na zajímavé výlety, nejen 

v  blízkém okolí, si od Vás rád vyslechnu osobně nebo elektronicky  

na: starosta.jablonany@seznam.cz                                       Roman Plch    
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Rozsvěcování vánočního stromu 

Poslední kulturní akcí pořádanou obcí 

v tomto roce bylo rozsvěcování vánočního 

stromu u naší kapličky. Poslední roky nám 

počasí moc nepřeje, ale i tak se na Mikuláše 

přišlo podívat mnoho dětí a dospělých. 

Všichni jsme čekali, jestli i k nám přijde letos 

Mikuláš s andělem a čerty. Naše čekání nám 

zkrátily velice pěkným vystoupením děti 

z místní základní školy pod vedením: paní 

ředitelky Kateřiny Ščudlové, paní učitelky 

Petry Dolníčkové a paní učitelky Simony 

Stloukalové. Pěknou předvánoční atmosféru 

nám také přinesla paní Ilona Stryová, která 

nám zazpívala několik koled a krásných 

vánočních písní. Za pořádného rachotu  

a pláče malých zlobivých dětí k nám přišla 

početná skupina čertů, s nimi naštěstí  

i Mikuláš s andělem. S velkou pomocí všech 

nám Mikuláš rozsvítil náš krásný vánoční 

strom a Mikuláš měl pro děti, které řekly básničku či zazpívaly písničku, 

připravené malé překvapení plné dobrot. Pro ostatní i nějaké to uhlí a řepu. Pro 

všechny dospělé i děti bylo pro zahřátí připravené malé občerstvení.                                        
Roman Plch       
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Vítání občánků 

Dne 24. 9. 2016 proběhla na obecním úřadě malá slavnost a to uvítání nových 

občánků do života. Za pěkného počasí babího léta byli mezi občany Jabloňan  

uvítáni jedna holčička a tři chlapečci: Gita Stejskalová, Dominik Vlach, Gabriel 

Páral a  Jan Kužela. Věříme, že tato malá slavnost bude pro všechny zúčastněné 

milou vzpomínkou a jsme moc rádi, že se na obecní úřad dostavili v tak hojném 

počtu (zasedací místnost nám praskala ve švech ). Dětem přejeme spokojený 

život a ať se jim v naší obci líbí.  Rovněž bychom rádi poděkovali všem, kteří se 

na přípravě vítání podíleli.  

                                                                                                  Monika Fojtová  ¨ 

 

 

 

Připravujeme 
Oprava komunikace Zalitavsko 

Pro příští rok, kromě jiných akcí, je v přípravě oprava povrchů komunikace 

Zalitavsko (tj. „slepá“ cesta k  cca 8 domům v horní části obce za požární 

nádržkou). 

Oprava vychází z původního projektu na opravu, které byly zpracovány již 

v roce 2010. V minulých měsících byl projekt opravy k dispozici                

občanům k případnému vyjádření. Na obecním úřadě se sešlo několik občanů 

včetně jejich podnětných připomínek, které budou dle možností zapracovány do 

připravované opravy. 

Oprava zjednodušeně spočívá v položení nového asfaltového povrchu  

od požární nádržky až po „točnu“ ve tvaru T dle současného stavu. Od vjezdu 

k č.p. 15 bude následovat nový povrch ze štěrkového asfaltového recyklátu 
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v souladu s původním projektem opravy. Součástí opravy bude i vytvoření 

maximálního prostoru pro parkování vozidel v okolí bydlících občanů a řešení 

povrchu uličky pro pěší směrem ke kapli. 

Pro její financování prověřujeme možnost získání dotace na opravy komunikací 

z Ministerstva pro místní rozvoj. S ohledem na jiné akce plánované v 1. polovině 

roku, tak tuto opravu plánujeme spíše až po prázdninách.   Jaroslav Machač 

 

 

ZŠ Jabloňany: Vánoční jarmark 
Tak jako každým rokem i letos se na naší škole konal vánoční jarmark. S dětmi 

jsme se na něj pilně připravovali, vyrobili spoustu krásných výrobků, školu 

vyzdobili a moc se těšili na velkou návštěvnost. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zainteresovaným rodičům, kteří byli 

ochotni připravit krásné výrobky a výtvarné dílničky. 

Přišla spousta rodičů a prarodičů z Jabloňan, Obory i Boskovic. Vánoční jarmark 

měl veliký úspěch a těšíme se na další ročník. 

Fotky z jarmarku i z Mikulášské nadílky ve škole najdete na obecním webu. 

Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních a v novém roce moře zdraví, 

štěstí a pohody.                                                                            Kolektiv ZŠ 
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Malá kopaná  
Hodnocení sezóny 2016 

Nejdříve začnu mužstvem St.B Jabloňany, které hrálo v letošním ročníku druhou 

Mevasport ligu okresu Blansko. Mužstvo vedené prezidentem MK Jaroslavem 

Fojtem bohužel na podzim navázalo na výkony z jara a získalo  

7 bodů stejně jako v jarní části. To v součtu znamená 14 bodů, poslední místo a 

sestup do třetí ligy. Soupiska St.B obsahovala 20 hráčů. Navzdory tomu se ale 

na zápasy nastupovalo v šesti, sedmi hráčích v poli, kteří prozatím nemají na to, 

aby druhou ligu mohli hrát. Tedy určitě ne všichni, ale mladší hráči potřebují 

fotbalově vyspět a srovnat si v hlavách, zda budou za tým nastupovat či ne. 

Ostatní hráči, takzvaní lídři mužstva, se na malou kopanou vykašlali, jak 

z důvodů pracovních tak i proto, že je pro ně priorita velká kopaná především ve 

Skalici. To mě osobně hodně překvapilo a mrzí mě to. Dřív jsme měli partu a 

hráli malou i velkou kopanou. Kluci si neuvědomují, že rozbíjí značku jakou 

St.B je. Nakonec jim ale přece děkuji, že raději MK opustili a nebudou sabotovat 

MK v Jabloňanech. Ať se jim nadále daří. 
 

  Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry   Skóre   Body 

1. ARSENAL Lomnice 22 15 5 2 81 : 29 50 

2. TJ SOKOL Křetín 22 13 6 3 63 : 35 45 

3. AC Kozárov 22 11 4 7 79 : 56 37 

4. BC-ČERVÁNKY Rájec 22 11 2 9 48 : 57 35 

5. DKS KOPEČEK Rájec 22 10 3 9 60 : 46 33 

6. FK Rudná 22 9 4 9 55 : 45 31 

7. FC Šebetov 22 9 3 10 59 : 58 30 

8. AJETO Adamov 22 9 2 11 54 : 72 29 

9. FC DYNAMO Čížovky 22 8 2 12 57 : 84 26 

10. SOKOL Šebrov 22 6 6 10 53 : 67 24 

11. FC Žďárná 22 5 5 12 55 : 71 20 

12. St.B Jabloňany 22 4 2 16 32 : 76 14 

Zato FK Jabloňany zažilo úplně jinou fotbalovou sezónu. Pod vedením člena 

výboru a hráče Marka Černého dohrálo FK čtvrtou Zeas ligu na krásném  

4. místě s 37 body a se skóre 73:64. O postup borci bojovali až do poslední 

chvíle. V posledním utkání o přímý postup do třetí ligy zavítali na hřiště  

do Deštné, kde pod kontrolou delegovaného rozhodčího nakonec prohráli  

o dva góly 3:1. Zaostali tak za prvním místem o pouhé 4 body, respektive  

od druhého postupového o body 3. Přístup tohoto mužstva jak k fotbalu, tak 

k obci na rozdíl od St.B byl příkladný a chtěl bych jim poděkovat za mě i za 

fanoušky. 
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  Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry   Skóre   Body 

1. FC Lhota u Lysic 22 13 2 7 106 : 57 41 

2. FPO Blansko 22 12 4 6 64 : 54 40 

3. FK Deštná 22 13 1 8 69 : 56 40 

4. FK Jabloňany 22 12 1 9 73 : 64 37 

5. FC PICCOLO Černá Hora 22 11 2 9 76 : 73 35 

6. SK Kněževes 2006 22 10 2 10 55 : 71 32 

7. FC STARS Letovice 22 10 1 11 82 : 83 31 

8. SK MORAVAN Svitávka 22 9 2 11 66 : 65 29 

9. SOKOL Lhota Rapotina 22 9 2 11 62 : 67 29 

10. TJ Rudka 22 9 1 12 77 : 83 28 

11. SK Jestřebí 22 7 1 14 66 : 76 22 

12. SK JKP Olešná 22 7 1 14 44 : 91 22 

 

Zakončení sezóny 2016 

V pátek 18. listopadu proběhlo závěrečné zakončení sezóny 2016 Malé kopané 

Jabloňany. Nejprve jsme od 17 h pozvali naši jabloňanskou omladinu. Sešlo se 

deset dětí, pro každého bylo připraveno menší občerstvení a dárková kabela 

s něčím na mlsání. Potom jim výbor MK ukázal jako prvním videoprojekci 

s úpravou šaten a hřiště v Luhu. Byla jim nastíněna možnost sehrát další zápasy 

v příštím roce nejen s Valchovem. Od 19:30 pokračovalo zakončení pro hráče 

MK a početné zastoupení měla  i starší generace bývalých hráčů a fanoušků MK. 

Ještě než jsme přistoupili k samotnému hodnocení sezóny 2016, promítl 

přítomným Roman Plch projekci s celkovou přestavbou obou kabin v Luhu, 

která se setkala s velkým ohlasem. Dále byl vyhlášen nejlepší hráč Jabloňan, 

kterým se stal oprávněně Jakub Ocetek a nejlepší střelec Lukáš Strya. Probíralo 

se další fungování St.B Jabloňany v ročníku  2017. Vedení mužstva přebral hráč 

St.B Jaroslav Marek s příslibem dalšího fungování mužstva. Vše se definitivně 

rozhodne počátkem příštího roku. 

Úprava kabin 

V letošním roce nám byla poskytnuta dotace z Jihomoravského kraje, o které 

jsem již informoval. Dotace nám byla převedena na účet koncem prázdnin, naše 

spoluúčast na realizaci činí 40% z celkové částky 152.000,-Kč. Na konci října 

jsme začali realizovat úplnou rekonstrukci buněk. Na rekonstrukci se podílelo 

asi 20 lidí, kteří odpracovali cca 400 brigádnických hodin, nezávazně na 

dodavatelské firmě MistryMont Michala Stryi z Jabloňan. Elektrikáři, vodaři a 

technika na úpravu terénu jmenovitě: Honza Vlach, Petr Nejez a Mirek Nečas. 

Všem, kdo se na opravě podíleli, bych chtěl touto cestou poděkovat.  



13 

 

 

 

Chystáme ještě zpevnění ujíždějícího svahu pod oběma buňkami. O finance na 

tuto akci bychom chtěli požádat Obec Jabloňany. Celé zázem í by i nadále mělo 

sloužit pro různé akce jak fotbalistů, tak i obce  

a hasičů.                          Jaroslav Fojt 
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Dále bychom chtěli informovat, že do konce roku zanikne občanské sdružení 

Malá kopaná Jabloňany a nadále bude MK fungovat jako zapsaný spolek pod 

názvem Malá kopaná Jabloňany, z. s. Tyto změny si vynutila současná 

legislativa. Na valné hromadě si fotbalisté odsouhlasili jako prezidenta MK 

Jaroslava Fojta, viceprezidenta Romana Plcha a hospodáře Petra Nejeze ml. Dále 

pak bude fungovat kontrolní komise ve složení Marek Černý, Tomáš Černý a 

Lubomír Janíček. 

MK se podílela na chystání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ včetně 

přípravy čaje a grogu. Výborný čaj se vařil od oběda a společně s grogem se 

rozdával všem, kdo na rozsvícení stromu přišli. Dokončili jsme i zazimování 

hřiště a areálu, kde sociální zařízení zazimovali mladí hasiči. 

 

Plánované akce 

Od 10. 12. jsme opět zamluvili nafukovací halu v Boskovicích. Halu bychom 

chtěli využít i k přípravě mladších hráčů na malou kopanou. Financovat budeme 

z peněz MK a z peněz starších hráčů, kteří jako každý rok budou přispívat 

menším obnosem. 

31. 12. se v 10:00 tradičně sejdeme v Luhu na pravidelném Silvestrovském 

fotbálku. Budeme prodávat výborný svařák a samozřejmě i další občerstvení. 

Chtěl bych tímto pozvat fanoušky jak na zápas, tak na prohlídku zkulturněných 

prostor  pro prodej  i zázemí pro fotbalisty, které byly opraveny za podpory JMK. 

 

Společenská rubrika 

V říjnu oslavil 60 let bývalý dlouholetý hráč pan Pavel Hlaváček. Při gratulaci, 

na kterou jsme byli pozváni, jsme Pavlovi poděkovali za výbornou spolupráci 

jako fotbalisty, tak i jako dřívějšího starosty a popřáli mu za všechny hráče a 

fanoušky hodně štěstí a zdraví. 

Jako prezident MK bych si dovolil popřát všem obyvatelům naší obce krásné 

vánoční svátky, hodně dárečků a rodinné pohody. Do nového roku štěstí, zdraví 

a ať se Vám splní vše, co si přejete.                        Jaroslav Fojt 
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SDH Jabloňany 
Soutěž o putovní pohár DSO Svitava a Soutěž v PÚ 

mladých hasičů o Putovní pohár obce Jabloňany 

Za krásného počasí a s vysokým počtem diváků se dne 25. 9. ve sportovním 

areálu v Luhu uskutečnila soutěž mužů Svazku obcí Svitava v netradičním 

požárním útoku s překážkami a soutěž MH v Pú okrsku Skalice a Svazku obcí 

Svitava. 

Muži soutěžili  v pro nás nezvyklém a ne příliš známém formátu Pú. Ale po 

pečlivém přichystání trati a vyjasnění pravidel byl tento způsob velmi zajímavý 

a také zábavný jak pro závodníky, tak i pro diváky. Kategorie mužů se zúčastnilo 

celkem 8 družstev, z toho 2 z Jabloňan. Po dodatečné penalizaci obsadilo 

družstvo Jabloňany „A“ 3. místo, sříbro brali muži z Újezdu u Boskovic  

a z vítězství se na domácí trati radovalo družstvo Jabloňany „B“. 

Uspořádat soutěž tohoto stylu Pú bylo pro nás něco nového a je možné, že pokud 

se k nám soutěž v rámci Svazku Svitava opět vrátí, tak v Jabloňanech znovu 

uvidíme tento způsob provedení požárního útoku. 

Po přestavení dráhy na již tradiční trať pro mladé hasiče pokračovala soutěž v 

kategoriích starší a mladší žáci. V kategorii starších se zúčastnila  

4 družstva. Zvítězily Jabloňany před Doubravicí a Kuničkami. V kategorii 

mladších žáků k nám přijelo 7 družstev. Z výtězství se opět a radovaly 

Jabloňany, 2. místo brali hasiči z Drnovic „A“, 3. byla Doubravice. Domácí tak 

brali v součtu kategorií 3 první místa a jeden bronz. 

Toto byla již 3. hasičská soutěž, kterou jsme letos uspořádali. Za přichystání a 

organizaci soutěže patří dík všem, kteří se na ní podíleli. 

Závěrem mi ještě dovolte, abych jménem SDH Jabloňany popřál všem občanům 

klidné prožití vánočních svátků a hodně štestí a zdraví do Nového roku.               
                    Jakub Ocetek 

 

Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 
Krátká pauzička v podobě letních prázdnin nám utekla jak voda a my jsme již 

od poloviny srpna opět pokračovali v přípravě na druhou polovinu sezóny 

Okresní ligy mládeže Blansko (OLM) 2016, zaměřili jsme  

se především na blížící se dvě soutěže o posledním prázdninovém víkendu  

a blížící se závody požární všestrannosti. 

Do druhé poloviny sezóny OLM mladší žáci vstupovali z průběžného čtvrtého 

místa a starší žáci z nádherného prvního místa.  
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V sobotu 27.8. nás čekal požární útok (PÚ) a štafeta požárních dvojic v Šošůvce. 

Starším se zadařilo v PÚ 2. místo a to i se zlomeným palcem  

na noze našeho strojníka Radka (již před soutěží), zato štafeta požárních dvojic 

se nezadařila, ve stabilní rychlé sestavě chyběl zraněný Radek, Lukáš nepoužil 

tretry a uklouzl na prosívkovém povrchu, tyto okolnosti nás umístily ve štafetě 

na 7. místo. Celkově pro starší žáky 4. místo. 

Mladší žáky jsme museli doplnit posilou z Bořitova, vše klaplo, prostřik  

na levém terči pro nás znamenal 9. místo, štafeta 8. místo, celkově 10 místo. 

Po soutěži jsme spěchali do Jabloňan na akci „Rozloučení s prázdninami“  

a následující den za časného rána jsme cestovali na soutěž do Těchova, kde se 

nám dařilo, ale pro komplikace pořadatele s časomírou získali starší žáci  

4. místo, mladší 12. (ze 17 zúčastněných). 

Minisoustředění mladých hasičů 

Na konci prázdnin, v  pondělí 29. 8., jsme pro naši mládež (i nově příchozí) 

uspořádali již druhý ročník Minisoustředění ve sportovním areálu v Luhu. 

Odpolední intenzivní přípravu zaměřenou na nově platná pravidla (celostátní hry 

Plamen). Naučili jsme se novou teorii z požární ochrany a opakovali jsme vše 

potřebné pro blížící se soutěže. Odpoledne jsme zakončili menším občerstvením, 

opekli jsme si špekáčky a probrali jsme, co nás čeká a nemine v další ½ sezóny.  

 

Pokračování sezóny 2016 

27. 8. Šošůvka (OLM):  mladší 10. místo z 15 , starší 4. místo z 1 družstev 

28. 8.Těchov (OLM): mladší 12. místo z 17 , starší 4. místo z 13 družstev 

3. 9. Borotín (OLM): mladší 5. místo z 13 , starší 5. místo z 12 družstev 

17. 9. Sebranice – závod požární všestrannosti (OLM):  

 mladší 14. místo z 24 , starší 9. místo ze 17 hlídek,  

 dorostenci jednotlivci Tomáš S. 7., Michal K. 10. 

18. 9. Bořitov – dorost jednotlivci: Tereza M. 10., Tomáš S. 6., Patrik P. 10., 

David J.12., Michal K.16. 

24. 9. Jabloňany - Pohár Mikroregionu DSO Svitava, PÚ žáci a netradiční PÚ:  

 mladší žáci 1. místo, starší žáci 1. místo,  

 netradiční PÚ s překážkami (družstvo 14letých a výše) 1. místo.  

9. 10. Velké Opatovice Plamen 2016/2017 – podzimní kolo: 

 mladší 25. místo z 56. hlídek (22. z 40 sborů),  

 starší 15. místo ze 45 hlídek (14. z 36 sborů) 
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22. 10. Ostrov u Macochy – uzlování OLM: mladší 24. místo z 29 , starší  

10. místo ze 22 hlídek  

19. 10. Drnovice – uzlování OLM + celkové vyhlášení ročníku OLM 2016 

10. 12. Doubravice – uzlování, pohárová soutěž: mladší 10., starší 11. místo  

 

Poslední soutěž Okreslí ligy mládeže Blansko  
a výborné umístění starších žáků v OLM 2016 a Plamen  

V sobotu 19.11. nás čekalo závěrečné klání v seriálu OLM Blansko 2016 

pořádané v Drnovicích. Před touto poslední naší devatenáctou soutěží 

bodovanou do OLM  

- naší mladší žáci posbírali 161 bodů na 5. místě bod za námi Šošůvka,  

17 bodů před námi Sychotín 

- starší žáci 191 bodů 3 místo, bod před námi Sychotín, dva před námi na 

prvním místě Bořitov, 5 bodů za námi Březina 

Mladší žáci po úspěšné sezóně s vítězstvími, radostmi i menšími neúspěchy 

usilovali o udržení 5. místa. Starší žáci odhodláni k boji o udržení 3. místa  

i naděje o postup na lepší.Do boje jsme nasadili pouze jednu pětici mladších  

a jednu starších.  

První na start šli starší žáci 5. v pořadí se silným soupeřem ze Senetářova, první 

pokus bez chybičky s nádherným časem, hned následoval druhý pokus opět se 
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Senetářovem, nervičky zapracovaly, dvakrát jsme malinko zaváhali a získali 

horší čas. Ale výsledně pro nás počítán lepší čas z prvního pokusu. Starší si 

zaslouženě užívali vítězství s pro nás nadstandartním časem a již jsme čekali  

na pokusy soupeřů, především Bořitova a Sychotína.  

Následoval rozstřel šestnácti nejlepších o dort, kde jsme soupeřili se Skalicí, 

které se velmi zadařilo a postupně se Skalice probojovala na čtvrté místo o dort.  

S napětím jsme čekali na výsledky hlavní soutěže, která pro nás dopadla 

příznivě, s přehledem zvítězili Březina a Šošůvka, pro nás čtvrté místo  

v hlídkách, 3. místo ve sborech. Naši favorizovaní soupeři v klání starších 

obsadil Sychotín 5. místo, Bořitov 6. 

Současně probíhala i soutěž mladších žáků, kde naši šli 9. na start s Bořitovem, 

který jsme porazili, v rozstřelu o dort jsem soutěžili se Senetářovem (favorit 

mladší kategorie), tento duel jsme po pár zaváháních prohráli. Tudíž pro nás 

celkově v uzlování 11. místo ve sborech. 

Po dobu zpracování   výsledků soutěžící zaujali místa v improvizovaném kině  

a zhlédli Kung fu Panda III.  

NEDOČKAVĚ JSME ČEKALI, v hlavě počítali jak dopadne naše celoroční 

nasazení v OLM, kde jsme jako jediní druhým rokem absolvovali všechny 

bodované soutěže zařazené do OLM (započítáno deset nejlepších umístění  

do celkových výsledků). 

Pořadatelé a zástupci rady nechali všechny zúčastněné napnuté do konce  

a přešli rovnou k vyhlášení ročníku OLM Blansko 2016.  

Mladší žáci: s přehledem Senetářov první místo, druhé místo velmi početné 

Drnovice, třetí Březina, naši mladší o bod přeskočila Šošůvka a celkově jsme 

skončili na krásném šestém místě. 

 

Starší žáci potvrdili letošní skvělou formu a po nádherném třetím místě  

v celostátní hře Plamen 2015/2016, získali i v Okresní lize mládeže Blansko 

(OLM) 2016 nádherné TŘETÍ MÍSTO!!! ¨ 

S jedním chybějícím bodem na prvního i druhého, tudíž o výsledku rozhodoval 

počet prvních umístění, Sychotín přeskočil Bořitov. (1. Sychotín, 2. Bořitov,  

3. JABLOŇANY) 

Následovalo vyhlášení dorostenců, do OLM dorostu bodované všechny 

dorostenecké soutěže, ve kterých naši dorostenci startovali příležitostně, i přes 

tento hendikep se nejlépe z našich umístil Tomáš Straka ( posila z Obory)  

a obsadil celkové 4. místo, v celostátní hře Plamen 2015/2016 obsadil nádherné 

3. místo.  
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Zapojení do soutěže dospělých v netradičním požárním 
útoku 

24.9. jsme se zapojili do soutěže DSO mikroregionu Svitava i do kategorie 

„dospěláků“ s družstvem starších žáků od cca 14 let doplněné dvěma dospělými. 

Tentokráte se soutěžilo v netradičním požárním útoku s použitím překážek. 

Soutěžilo se od vystartování v sedě, vytvoření dvou proudů, postupné překonání 

překážek, úklid použitého vybavení až po návrat na lavičku.  

V silné konkurenci „dospělých“ jsme uspěli, neobdrželi žádné trestné body  

a obsadili 1. místo, tudíž u nás v Jabloňanech zůstaly poháry ze všech tří 

kategorií, i těch žákovských.  

 

Děkuji sponzorům, všem spolupracujícím na činnosti mládeže a dětem  

za výbornou reprezentaci Sboru a obce Jabloňany.  

Přeji Všem klidné prožití svátků vánočních a vše nej v novém roce, těším se na 

další spolupráci a společné chvílev příštím roce. 

           Petr Machač 

 

Fotografie z naší letošní činnosti jsou k dispozici ve fotogalerii na: 

www.sdhjablonany.rajce.idnes.cz 

www.facebook.com/hasicijablonany  

http://www.sdhjablonany.rajce.idnes.cz/
http://www.facebook.com/hasicijablonany
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Z obecní matriky 
 

Významná životní jubilea ve IV. čtvrtletí 2016 oslavili 

(jubilea od 50 do 60 let). 

 

 Paní Jaroslava Čížková                           

 Pan Lubomír Janíček st.                

 Paní Lenka Vybíhalová st. 

 Paní Eva Hubená 

 Pan Pavel Hlaváček st. 

 Pan Miroslav Nečas st. 

 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!                  

 

 

Krásné svátky plné klidu a pohody, 

hodně zdraví a štěstí v novém roce, 

Vám přeje vedení obce Jabloňany. 
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