
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co si v tomto čísle přečtete: 

 

- Rekonstrukce NN a veřejného osvětlení ve středu obce 

- Vyčištění obecních pozemků 

- Co se událo v obci                                           

- Červnové oslavy výročí obce a hasičů 

- Co připravují naše spolky 

 

                          

              Foto ze  zahájení Masopustního průvodu na Kocimberku  

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 9       Březen 2017 
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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

Děkuji Vám za Vaši přízeň našemu obecnímu časopisu. Máme tu první 

číslo r. 2017 a s ním spoustu nových informací a zajímavostí. 

Nový rok nám začal pěkně mrazivým počasím. O to víc nás nyní mohou 

těšit teplejší slunečné dny, které nám připomínají, že je tu jaro. 

S přicházejícím jarem začínáme s dalšími projekty. Jak víte, museli jsme 

některé akce ponechat na tento rok z technických či časových důvodů. Tyto 

stavební akce se dotknou nás všech. Prosím Vás všechny o trpělivost  

a ohleduplnost. Podrobné informace se můžete dočíst v následujících 

článcích nebo je rádi sdělíme osobně na obecním úřadě, popřípadě na 

probíhající stavbě. Největším projektem tohoto roku bude výstavba 

veřejného osvětlení ve středu obce. Budeme se snažit, aby bylo v obci čisto 

a uklizeno. Prosím Vás však o shovívavost vzhledem k rozsahu a délce 

trvání výstavby.  

Co se týká ostatních akcí, především kulturních, rád bych Vás pozval na 

oslavu výročí 660 let od založení obce Jabloňany, která se bude konat 

během víkendu 10. a 11. června. Podrobně popsaný program obce se 

dozvíte v samostatném článku a později na vývěsce nebo na internetu. 

Připravujeme program na sobotu i na neděli.  Další důležitou akcí tohoto 

roku bude jistě pouťové veselí, které tento rok připadá na 8. a 9. července. 

Během roku se bude konat mnoho dalších tradičních či nových akcí. Budu 

se těšit, že se na nich spolu potkáme.  

Rád bych připomněl, že všichni naši občané jsou srdečně vítáni na 

zastupitelstvech obce, které se konají zhruba 1x za měsíc. Informace  

o konání zastupitelstva se můžete dočíst ve vývěsce nebo se informovat na 

OÚ. 

Za několik týdnů tu máme Velikonoce. Nejmenším přeji bohatou pomlázku 

a všem ostatním přeji krásné prožití velikonočních svátků.  
                                                                                                           Roman Plch 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

V prvním čtvrtletí letošního roku se zastupitelstvo obce sešlo do doby 

uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to 14. 2. 2017 a 7. 3. 2017. Zápisy  

z  jednání jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.jablonany.cz. 
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Na těchto zasedáních bylo mimo jiné projednáno: 

- Inventarizační zpráva za rok 2016 

- Snížení nájmu v místním pohostinství 

- Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č.1/2017 

- Pořízení malotraktoru včetně příslušenství 

- Dotace z JMK na rok 2017 (chodník a vybavení JSDH) 

- Povolení výstavby altánu pro SDH na pozemku p. č. 1428 

- Výstavba opěrné zdi na pozemku p. č. 1422 

- Účetní závěrka školy za rok 2016 

- Účetní závěrka obce a závěrečný účet obce za rok 2016 

- Smlouva o dílo na výstavbu chodníku 

- Technická infrastruktura na pozemku p. č. 1458 

- Zpracování studie na výstavbu hasičské zbrojnice              Fojtová Monika 

-  

Třídění odpadů v obci Jabloňany 

Nejen s nadcházejícím jarem, časem úklidů na zahrádkách a kolem domů, 

ale i jako připomenutí správného postupu jak a co třídit v naší obci. 

Doufám, že tyto informace přispějí nejen k většímu objemu třídění odpadu, 

ale zejména k vyšší ohleduplnosti některých občanů, kteří odkládají 

nevhodný nebo nevhodně vytříděný odpad kolem kontejnerů v naší obci. 

Působí to nejen neesteticky a dělá to ostudu celé obci, ale je zapotřebí, aby 

to po nich někdo další uklidil. 

V naší obci, si dovolím říci, jsou standardní podmínky a možnosti třídění 

odpadu: 

PLASTY – 3 kontejnery před obchodem, vyváženy 1x za 14 dní. 

Patří sem: 

• sešlápnuté PET lahve (i s 

víčkem) 

• nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka a nápojů 

• sáčky, tašky, folie 

• polystyren 

• kelímky od másla, jogurtů 

a jiných potravin 

• plastové obaly od šamponů, 

mycích a pracích prostředků 

• CD/DVD 

Nepatří sem: 

• linoleum, PVC 

• pryžové výrobky 

• koberce a textil 

• pěnový polyuretan-molitan 

• pneumatiky 

• videokazety 

• kabely 

• obaly od olejů, obaly silně 

znečištěné zbytky jídla 

• obaly od nebezpečných látek, 

barev, chemikálií a léčiv 



SKLO (u nás dohromady bez rozlišení na bílé i barevné) – 2 zvonové 

kontejnery před obecním úřadem, vyváženy 1x měsíčně. Kontejnery jsou 

opatřeny i vhozem pro tabulové sklo, proto je nenechávejte stát vedle 

kontejnerů. 

Patří sem: 

• veškeré bílé nebo barevné 

obalové sklo (lahve od nápojů bez 

kovových či plastových uzávěrů, 

skleněné nádoby) 

• tabulové sklo čiré i zbarvené 

 

 

 

 

Nepatří sem: 

• porcelán 

• drátosklo 

• varné sklo 

• televizní obrazovky 

• PC monitory 

• zrcadla 

• automobilová skla 

• lahvičky od léčiv 

• zářivky, výbojky, žárovky 

STARÝ PAPÍR – modrá popelnice před obecním úřadem nebo zpravidla 

2x ročně (jaro, podzim) provádí sběr svozem od domů z celé obce místní 

hasiči místní hasiči ve spolupráci s naší základní školou. Do modré 

popelnice ideálně svázaný v balících nebo krabicích, ne na volno. 

Patří sem: 

• noviny, časopisy a knihy 

• školní sešity, brožury 

• reklamní letáky a  katalogy 

• psací a balicí papír 

• čisté papírové obaly a sáčky 

• rozložené krabice a kartony 

Nepatří sem: 

• znečištěný a mastný papír 

• voskovaný papír 

• obaly od másla 

• nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka a nápojů 

 

BIOODPAD – zelený velkoobjemový kontejner na konci obce směrem na 

Oboru. Vyváží se v období březen až říjen, individuálně ihned po jeho 

naplnění. 

Patří sem: 

• zbytky ovoce a zeleniny i jídel 

rostlinného původu 

• zbytky pečiva a obilnin 

• květiny 

• listí, seno, sláma, piliny a hobliny  

• zahradní odpad 

• možno i větve, ale pouze do 

průměru 3 cm! 

Nepatří sem: 

• zbytky masa, kosti, kůže a 

fritovací olej 

• jednorázové pleny 

• uhynulá zvířata 

• trus zvířat 

• zvířecí srst 

• popel 

• kořeny stromů a větších keřů 



Nepotřebné nebo nepoužitelné ELEKTROZAŘÍZENÍ – zpravidla 2x 

ročně (jaro, podzim) provádí sběr svozem od domů z celé obce místní hasiči. 

Je sbíráno: ledničky, mrazáky, pračky, sušičky, sporáky a ostatní malé (fény, 

holící strojky, …) i velké spotřebiče včetně elektrických nástrojů a přístrojů 

(pro domácnost, kuchyň dílnu i zahradu). Dále pak lampy, vysavače, počítače, 

televize, monitory, rádia a ostatní přehrávače atd. To vše v nedemontovaném 

stavu, lze i s příslušenstvím. 

Do zpětného odběru elektrozařízení nepatří: žárovky a zářivky; výbojky, 

bojlery a cartridge.  

Pozn. na cartridge je před obecním úřadem vyčleněn samostatný box pro 

jejich sběr. 

Staré ŽELEZO (kovy) – minimálně 1x za dva roky nebo dle zájmu a 

domluvy provádí sběr svozem z celé obce místní hasiči. 

Starý stavební materiál a suť – dle předpisů o odpadech je povinen zajistit 

si likvidaci stavitel nebo původce odpadu (obec neřeší, můžeme maximálně 

zprostředkovat přistavení kontejneru na vlastní náklady žádatale). 

Směsný komunální odpad – ostatní odpad z domácností, vývoz popelnic 1x 

za 14 dnů (nyní probíhá každou sudou středu). 

Nebezpečný odpad – obec zajišťuje 2x ročně (jaro, podzim) odběrem 

v konkrétní den a hodinu před obecním úřadem, termín bývá oznámen předem 

rozhlasem. 

Patří sem nevyužité oleje, barvy, nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se 

zbytky, nebo obaly znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv, 

barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující 

nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo 

výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitá léčiva, zářivky, 

akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, 

filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textilie, oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, 

kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové 

odpady a azbestové krytiny. Všechny odpady obsahující azbest musí být 

zabaleny buď v igelitových pytlech, nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli 

možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv 

přepravovat! Sbírány jsou rovněž pneumatiky bez disků.  

Odvoz nebezpečného odpadu obec zajišťuje na vlastní náklady pro občany, 

tzn. není určeno pro odpad z podnikatelské činnosti. 
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Závěrem bych měl ještě jednu prosbu: Pokud jsou jednotlivé kontejnery plné i 

přes pravidelný vývoz, tak nenechávejte odpad vedle kontejneru, ale prosím 

vyčkejte až bude volný. Jaroslav Machač + informační zdroje firmy SITA SUEZ 

Svoz nebezpečného odpadu 

Oznamujeme občanům, že svoz nebezpečného odpadu v naší obci se 

uskuteční dne 3. 4. 2017 v době od 14:45 do 15:15 hodin před obecním 

úřadem.                                                                                             Monika Fojtová 

Rozebrání knihovny 

Oznamujeme občanům možnost rozebrání knihovního fondu ze zrušené 

knihovny, která fungovala na obecním úřadě. Kdo bude mít zájem, může si 

knihy odebrat po předchozí domluvě v garáži OÚ do konce měsíce května. 

Poté bude knihovní fond zlikvidován. 

 

Připravujeme 
Stavba nového veřejného osvětlení 

Jedna z velkých stavebních akcí, jak dle finanční náročnosti tak po stránce 

rozsahu prací, je výstavba nového veřejného osvětlení ve středu obce. Tato 

stavba je vyvolána na základě obnovy kabelů nízkého napětí od firmy E.ON. 

Firma E.ON s velkým předstihem avizovala tuto akci již minulému vedení 

obce. Tento stavební záměr spočívá v přeložení kabelů nízkého napětí do 

země ze stávajících sloupů (a ze závěsných konzol na rodinných domech). 

Tato stavba byla naplánována na minulý rok, ale jak jsme Vás informovali 

v minulých číslech časopisu, akce byla posunuta z kapacitních důvodů na 

letošní rok. Dodavatelem stavby pro firmu E.ON byla vybrána v měsíci únoru 

Energetika Boskovice. Po několika pracovních schůzkách, zjišťování 

možností spolupráce a vyjednání finančních podmínek jsme přistoupili na 

spolupráci při realizaci výstavby nového veřejného osvětlení s firmou 

Energetika Boskovice. Na mimořádném zasedání obce 23. 3. byla schválena 

smlouva o dílo, ve které jsou řešeny nejen záruky a termíny, ale hlavně úklid 

stavby v okolí školy na plánované červnové oslavy. Z plánované projektové 

částky 922 tis. se nám podařilo snížit cenu na částku 788 tis.  

Začátek stavebních prací byl určen na polovinu měsíce března. Předběžný 

termín ukončení staveb je konec měsíce června. První výkopové práce 

probíhají v ulici za školou a bude se pokračovat kolem školy směrem k Oboře. 

U křižovatky směrem na Oboru bude převeden kabel směrem ke kostelu 

protlakem pod silnicí. Dále bude pokračovat směrem k místní kapli. Zbývající 
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vrchní konec Kocimberk a dolní část obce budou rozděleny do dalších dvou 

oddělených stavebních částí. Dle ústních informací firmy E.ON nejsou ale 

tyhle dvě akce výhledově plánovány v horizontu pěti let.  

V průběhu těchto staveb bude také probíhat výměna sloupů a kabelů 

vysokého napětí od trafostanice před školou směrem k Drnovicím až k čerpací 

stanici na Krhově. S touto stavbou bude pro naši obec bohužel spojeno časté 

vypnutí elektrické energie. Dle informací dodavatele stavby se bude jednat 

během dvou měsíců o cca 10 dnů přerušení dodávek elektrické energie. Tyto 

dny budou směrovány do pracovního týdne a občané se je dozví na 

přiloženém harmonogramu, ale také na fyzické i elektronické úřední desce 

obce. Výhodou spojení těchto dvou staveb je, že firma bude využívat odpojení 

elektřiny v jeden den pro přepojování kabelů VN mimo náš katastr tak i pro 

přepojování kabelů NN v obci. Tímto se velice omezí odstávkové dny. Touto 

cestou se obracím na občany s prosbou o trpělivost a pochopení při stavbě 

našeho veřejného osvětlení a výměně kabelů NN a VN. 

Doposud známé termíny odstávky elektrické energie:  

Čas vypnutí bude od 7:00 do 17:00 – je to maximální doba práce, která bývá 

zpravidla kratší: 19.4., 28.4., 3.5., 12.5., 15.5., 17.5., na konci května bude 

ještě jeden den, u kterého zatím není známo přesné datum.               Roman Plch                                         

 

Oslavy 660 let od založení obce 

Rád bych Vás touto cestou pozval na výročí 660 let založení obce Jabloňany  

a výročí 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany. Termín, jak 

jsem již zmínil, je určen na sobotu a neděli 10. a 11. června. Podobně jako 

před deseti lety tyto oslavy proběhnou souběžně s výročím našeho hasičského 

sboru. Minulé oslavy  byly situovány na výletišti za školou a před místní 

kapličkou. Letošní výročí bude soustředěno výhradně na hřiště za školou 

(kromě nedělní mše svaté spojené s žehnáním nově opravenému kříži před 

kaplí). Vše postupně popíšeme v připravovaném bohatém programu, který má 

začátek v sobotu 10. 6. ve 14.00 hodin. Po oficiálním zahájení obce a hasičů 

bude mít během dne připraveny tři kratší vystoupení (nejen pro děti) Kejklíř 

Vlasta ze Znojma. Vystoupení budou mít připravené také děti z místní 

Základní školy v Jabloňanech. Dále je připravena silová akrobacie mladých 

talentovaných sportovců z Blanska. Připraveny budou i představení břišních 

tanečnic a v průběhu sobotního programu bude k dispozici pro děti skákací 

hrad, sladkosti v podobě cukrové vaty, zmrzliny a sladkých palačinek. Kejklíř 

Vlasta bude v průběhu programu tvořit z nafukovacích balonků roztomilá 

zvířátka. Dále v době od 13.00 do 17.00 bude připravena projížďka koňským 
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povozem po vesnici. Od 15.00 do 17.00 hodin bude nachystáno pro děti 

malování na obličej. Od 13.00 do 18.00 bude připravena na obecním úřadě 

výstava kronik a fotek obce a malé kopané. Ve stejném čase bude nachystána 

v hasičské zbrojnici výstava kronik, pohárů SDH a vybavení jednotky obce. 

Celý den bude protkán asi deseti ukázkami zásahů historické i současné 

hasičské techniky a dojde i k ocenění starších členů SDH Jabloňany. Od 14.00 

do 17.00 hod proběhne prezentace stánku Hasík. Večerní program nám zpestří 

ještě jedno vystoupení břišních tanečnic a úchvatná ohnivá show. Sobotní 

kulturní program bude oficiálně ukončen ve 22.00 hodin slavnostním 

ohňostrojem. Večerní  posezení bude pokračovat ale dál a k poslechu a pro 

dobrou náladu bude hrát kapela Nonus.  

Začátek nedělního programu je naplánován na 11.15 v místní kapli, kde 

proběhne mše svatá. Po této mši proběhne slavnostní požehnání otcem 

Pilerem nově opravenému kříži. Poté se můžeme přesunout na výletiště za 

školu, kde bude připraveno od 13.00 do 16.00 hod vystoupení hudebního dua 

Naživo (známého z televize Barrandov Music). Po celou dobu oslav bude pro 

Vás připraveno bohaté občerstvení a pochutiny z udírny. Doufejme, že 

nabídnutý program Vás zaujal. Budu se těšit (věřím, že za krásného   

a slunečného počasí) na osobní setkání. 
                                                                                                               Roman Plch 

 

Stalo se v obci  
Obecní lesní pozemky 

V současné době, proti původnímu stavu, obec vlastní pouze omezené 

množství lesních pozemků jako např. v okolí hřiště v Luhu. Větší lesní celek 

vlastní obec Jabloňany poblíž Hutě sv. Antonie na Oboře (ikdyž reálně se 

nachází již v katastru Bořitova). 

Bohužel v loňském roce byl tento les napaden kůrovcem. Vlivem 

nepříznivého suchého léta, které napomohlo rychlému šíření kůrovce, byla 

kůrovcem zasažena celá plocha jedné z lesních parcel. Letos bylo provedeno 

vytěžení napadeného dřeva, které provedla najatá firma v období mrazů, aby 

při těžbě nebyl poškozen porost vedlejšího pole. Dřevo (celkem cca 20 m3 

smrkové kulatiny a 9 m3 surových kmenů menšího průměru nebo horší 

kvality) bylo prodáno. Zpeněžena byla i kláda z pokáceného dubu od rybníka 

v Luhu, který již nebyl v dobrém stavu. Prostředky z prodeje dřeva budou 

sloužit k založení nového lesního porostu na vytěžených a dalších lesních 

pozemcích obce. 



9 

 

Po provedené těžbě v Hutích bylo třeba pozemek uklidit od zbývajících větví 

a připravit ho tak na výsadbu nových stromků. Úklid cca 1000 m2, sběr a 

spálení větví, provedli členové Malé kopané.  

Dále pak hasiči z obecní 

jednotky SDH, kromě 

skácení výše uvedeného 

dubu v Luhu, provedli 

vyřezání křovin  

a plevelných dřevin a 

kompletní vyčištění 800 m2 

pozemku nad současnou 

smrkovou výsadbou v 

Luhu, kde bude také 

provedena nová výsadba.  

Ve stávající smrkové výsadbě byla dále provedena výchovná prořezávka 

mladých smrků. Dále na žádost obce provedli hasiči vyřezání křovin u cesty 

do Luhu a vyřezání keřů a menších stromků, které zasahovaly do cesty 

z konce obce směrem na Babu. Vyčištění bylo provedeno v délce přes 200 m 

(v horní části i po obou stranách cesty). 

Fotbalistům i hasičům děkuji za velkou pomoc obci při této údržbě obecních 

lesních porostů a další spolupráci. Na těchto připravených lesních pozemcích 

bude v nejbližší době vysazeno přes 1 tisíc nových stromků.  

Fotografie výše - původní stav pozemku, fotografie níže - vyčištěná plocha 

nad rybníkem v Luhu, připravená pro výsadbu.                              Jaroslav Machač 
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Pořízení malotraktoru s příslušenstvím  

Diskuse o pořízení malotraktoru pro potřeby obce se datují k roku 2015 a byly 

vyvolány potřebou údržby rozlehlých obecních zelených ploch (např. Baba, 

Luh, U mlýna, kolem obecních cest atd.). Pozemky byly sečeny zpravidla 

pouze pomocí křovinořezů, což bylo pro brigádníky fyzicky náročné. 

S pořízením malotraktoru bylo počítáno i v letošním rozpočtu a příprava 

začala už na konci loňského roku, kdy jsem zjišťoval technické možnosti  

a nabídky na trhu. V našem případě, kvůli možnosti parkování v obecní 

garáži, bylo hledání odpovídajícího traktoru s kabinou s patřičnou výškou 

trochu složitější.  

Samotný výběr pak odstartoval pracovní schůzkou (účastníci z řad zastupitelů 

nebo oslovených zájemců o tuto problematiku). Na schůzce byly 

nadefinovány optimální požadavky (které by měl malotraktor technicky 

splňovat) a rozsah potřebného pracovního příslušenství.  

Po předchozích průzkumech trhu byl realizován výběr. Ze 3 oslovených firem 

byla po projednání na zastupitelstvu vybrána firma Šálek s.r.o. z Prostějova. 

Za něco málo přes 800 tis. Kč (včetně příslušenství) bylo do konce března do 

obce dodáno: 

 Malotraktor VEGA Comfort s kabinou o výkonu 36 kW (47 HP) s přední 

hnanou nápravou vč. předních hydraulických ramen. 

 Přívěs za malotraktor brzděný – 3straně sklápěný o nosnosti 2 t, rozměr 

ložné plochy 1,5 x 2,45 m. 

 Příkopový stranový mulčovač s pracovním záběrem 1,3 m, s bočním 

výsuvem mimo traktor s možností síct ve sklopené poloze pod úrovní 

terénu (pro sečení mezí kolem cest a ostatních obecních pozemků). 

 Radlice na sníh s gumovým břitem do předních hydraulických ramen 

malotraktoru, pracovní šířka 1,65 – 1,4 m, hydraulicky naklápěná, 

s pružinovým jištěním.  

 Rozmetadlo interního materiálu (štěrku a písku) na zimní údržbu 

komunikací. 

Nyní nás ještě čeká zaevidování nových strojů, zaškolení řidičů a plánované 

snížení podlahy obecní garáže pro parkování.  

V letní sezóně, pokud potkáte při práci mulčovač (viz foto níže), si Vás 

dovolím v rámci bezpečnosti již předem požádat, abyste dodržovali odstup 50 

m od pracujícího stroje nebo vyčkali či mávli na řidiče, aby přerušil práci 

(pokud se potkáte např. na cyklostezce apod.). 
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Pro zimní sezónu, vzhledem k nakoupené výbavě a „zákonům schválnosti“, 

lze předpokládat, že následující zimy budou teplejší a bez sněhu ;-).  

                      Jaroslav Machač 

 

Nový chodník a oprava chodníku směrem k Oboře,  
dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2017 na chodník 

Jedním z cílových témat letošního dotačního Programu rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje bylo Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě. (Pozn.: 

v minulých letech jsme z jiné části tohoto programu spolufinancovali opravy 

místní ZŠ). Letos jsme proto podali žádost o dotaci 200 tis. Kč, která by nám 

pomohla spolufinancovat výstavbu nového chodníku a propustku směr Obora. 

Tato akce je již připravena k realizaci (i bez dotace) s termínem ukončení do 

začátku prázdnin a skládá se ze 3 samostatných částí: 

- výstavba nového chodníku o délce 94m a šířce 1,0 – 1,5 m dle 

prostorových možností v terénu a ostatních inženýrských sítí 

- výstavba silniční propusti pro odvod srážkových vod pod hlavní silnicí, 

její výstavba je nutná podmínka správce krajských silnice (SÚS JMK) pro 

povolení výše uvedeného chodníku 

- a oprava stávajícího chodníku v délce 50 m před řadovkami, kde 

proběhne výměna povrchu (dlaždic za zámkovou dlažbu) a obrubníků. 

Na realizaci byl již vybrán dodavatel, kterým bude Roman Šumský ze Skalice 

n. Svitavou. Současná předpokládaná cena po výběrovém řízení, kde bylo 

osloveno 5 uchazečů, je 888 tis. Kč za všechny 3 stavby proti původně 

rozpočtovaným  1,060 mio Kč.                              Jaroslav Machač    
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Tříkrálová sbírka 

Dne 7. 1. 2017 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, jejímž 

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

charitativní účely vybráno 8.635,-Kč. Poděkování patří všem, kteří do sbírky 

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

paní Kateřině Kejíkové, slečně Silvii Richterové a v neposlední řadě našim 

koledníkům Nikole Černohlávkové, Matyáši Haluzovi, Elišce Kejíkové, 

Kateřině Machačové, Gabriele a Vendule Vaňkovým. 
Monika Fojtová 

 

Zájezd na bowling 

V sobotu 18. 2. 2017 uspořádala obec společně s fotbalisty zájezd na bowling 

na Modrou věž do Boskovic. Autobus na nás čekal ve tři hodiny na místní 

zastávce. V Boskovicích jsme měli dráhy zamluvené od 16 do 18 hodin, takže 

se dostalo na každého. Celkem 36 účastníků bylo rozděleno do 7 skupin 

úměrně věku. Vítězem nejmladší skupiny se stal Tobiáš Plch, ve starších 

dětech zvítězil Lukáš Prudký, v juniorech Radek Tomášek a kategorii 

dospělých ovládl Marek Černý. Úhradu za dráhy a drobné ceny pro děti  

a vítěze zajistila obec, autobus uhradila Malá kopaná Jabloňany. Věříme, že  

i přes menší trampoty s herními dráhami se výlet vydařil.  
                                                                                                          Fojtová Monika 
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ZŠ Jabloňany – co je u nás nového? 
Do nového roku jsme ve škole vstoupili se sportovní náladou. Chodili jsme 

bruslit a i děti, které stály na bruslích poprvé se pod dohledem pana trenéra 

Šebka bruslit naučily nebo zdokonalily. Tímto bychom chtěli panu trenérovi 

poděkovat za zábavné hodiny bruslení. Odměnou nám byl krásný diplom  

a spousta zážitků. 

Letošní zima nám umožnila každou volnou chvilku trávit venku na bobech, 

stavěli jsme sněhuláky. Bylo to prostě super. 

Nezapomněli jsme se také učit, protože na nás na konci ledna čekalo pololetní 

vysvědčení.  

Navštívili jsme také Brno – zábavně-vědecký park Vida a Bongo, divadlo 

Bolka Polívky a divadlo v Boskovicích Tři bratři. 

Každý pátek máme pro žáky nachystán zajímavý a poučný projekt – Veselé 

zoubky, Stop žloutence, Návštěva u zvířátek v lese a spolupracujeme s SDH 

Jabloňany. Před popeleční středou ve škole proběhl Masopust se spoustou her 

a soutěží. 

V březnu se těšíme na jarní prázdniny a připravujeme sběr papíru, Pyžamovou 

párty, Barevný týden. Před Velikonočními prázdninami bychom Vás chtěli 

pozvat na Karneval pro děti nejen ze školy. 

6. dubna proběhne na škole Zápis žáků do první třídy. Všechny informace  

o našich aktivitách najdete na www.zsjablonany.cz.  

                                                 Krásné jarní a slunné dny přeje kolektiv ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto z návštěvy ZŠ Jabloňany ve Vida parku v Brně  
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Malá kopaná  
Vítám příznivce malé kopané v roce 2017. Doufám, že fanoušci přežili 

silvestrovské veselí ve zdraví a s úsměvem vkročili do nového roku a i nadále 

budete fandit a podporovat MK v Jabloňanech, která byla a bude i nadále 

nedílnou součástí Jabloňan. K úvodu bych se chtěl vrátit k několika věcem, 

které se podařilo uskutečnit na přelomu starého a nového roku. Mezi zásadní 

událost patří přihlášení mužstva St.B do se sezóny 2017, a to konkrétně do III. 

ligy. V mužstvu se uskutečnily určité změny. Vedoucí družstva Jaroslav Fojt 

přepustil své místo ambicióznímu hráči a teď už i funkcionáři Jaroslavu 

Markovi z Boskovic. Já se budu nadále věnovat svým povinnostem, které 

vyplývají z funkce prezidenta MK, ale i ve výpomoci při zápasech, jako je 

zajištění obsluhy, chystání hřiště, pískání a další věci, které je potřeba zajistit 

k zápasům. S panem Markem je výbor MK domluven, že se pokusí znovu 

„oprášit“ značku St.B, a tak doufám, že se máme na co těšit. Podle slov pana 

Marka by mělo přibýt i několik nových hráčů. Musíme věřit, že mužstvo St.B 

pod jeho taktovkou se ctí odehraje sezónu 2017. Pokud se tak nestane, 

bohužel i s touto variantou musíme počítat, jsme domluveni, že mužstvo St.B 

třeba i v průběhu soutěže ukončí svoji účast v III. a v malé kopané celkově. 

Dost černým úvahám a nyní přejdeme k mužstvu FK Jabloňany, kde je situace 

zcela opačná. Alespoň v to doufám! Mužstvo se přihlásilo do IV. ligy Malé 

kopané Blansko pod vedením, dá se říci již zkušeného funkcionáře a hráče, 

pana Marka Černého. Podle jeho slov by měl být kádr FK stabilní a snad 

přibudou i další hráči. V jednání jsou 2 až 3 posily, tak věřme, že to dobře 

dopadne. Bohužel na jaře se nebudeme moci spolehnout na herní um  

a zkušenosti Tomáše Haluzy, který bude pracovně mimo území ČR. Nechtěl 

bych zapomenout i na naše mladší hráče. Pro ně připravuji opět nějaké zápasy 

se stejně starými protihráči. Soupeře mám zatím v jednání. 

Chtěl bych se vrátit k silvestrovskému fotbálku, který už několik let přispívá 

k pobavení a pohodě silvestrovského dne. Na fotbálku se sešlo mnoho hráčů 

různých generací. Každý kdo chtěl a měl chuť si zahrát byl vítán. Přišel  

i rekordní počet fanoušků, kteří se přišli podívat a pobavit se předvedeným 

výkonem hráčů. Nebyla nouze ani o komické situace a někdy i pozoruhodné 

pískání rozhodčího, hráče a obsluhujícího u udírny pana Romana 

Černohlávka, což přispělo k výborné atmosféře utkání. Diváci mohli během 

utkání popíjet vynikající svařák a nově byla v provozu i udírna. Diváci si 

mohli prohlédnout zrekonstruované kabiny. Kdo chtěl a měl zájem mohl se 

podívat na nové zázemí hráčů jak na vybavenost prodejní části, tak i na šatny 
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hráčů. Musím říct, že reakce lidí byla vesměs pozitivní a ti co ví, jak to tam 

vypadalo před rekonstrukcí, byli mile překvapeni. 

 

V minulém čísle Jablíčka jsme Vás informovali o zpevnění ujíždějícího svahu 

pod kabinami a vybudování opěrné zdi z gabionů tzn. z drátěných košů, do 

kterých se vsype kámen. Pro tuto akci jsme se rozhodli z důvodu bezpečnosti 

diváků a aktérů různých akcí, které se na hřišti pořádají (hasičské závody, 

obecní akce, pálení ohňů atd.). Vypracovali jsme předběžný projekt, který 

obsahoval informace o materiálu, výšce, terénních úpravách a celkové ceně 

projektu. Tuto předběžnou dokumentaci vypracoval pan Tomáš Černý. Na 

základě tohoto materiálu jsme požádali obec a starostu obce o podporu  

a zafinancování této akce z obecního rozpočtu s tím, že veškeré pracovní 

úkony budou provedeny hráči MK. Drobné úpravy budou rovněž financovány 

z peněz MK. Obec by tedy hradila materiál potřebný k výstavbě opěrné zdi. 

Na prvním letošním zasedání o tom informoval starosta obce a zastupitelstvo 

vzalo tyto informace na vědomí s tím, že schválení odloží na příští zasedání, 

po doplnění ceny materiálu potřebného na zhotovení zábradlí. Po doplnění 

všech materiálů a informací zastupitelstvo výstavbu opěrné zdi v Luhu (kdy 

cena za materiál, terénní úpravy, projektovou dokumentaci a poplatky za 

územní řízení budou činit cca 130 tis. Kč) na svém druhém zasedání 

jednohlasně odsouhlasilo. Tímto bych chtěl zastupitelstvu obce poděkovat  

a zároveň patří dík starostovi obce, který zařídil veškeré potřebné papírování 

spojené s touto akcí. V době, kdy budete toto číslo zpravodaje číst, měla by 

být opěrná zeď hotová. Snad se nám to podaří do 2. 4. 2017. Termín je to 

šibeniční, ale doufám, že to opět zvládneme. 

Od 1. ledna přešla Malá kopaná Jabloňany z občanského sdružení na zapsaný 

spolek. Velký dík patří Petru Nejezovi ml., který papírově změnu právní 

formy papírově připravil (změna byla vynucena současnou legislativou)  
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a společně s Monikou Fojtovou dotáhli změnu právní formy do zdárného 

konce. Kdo něco podobného někdy dělal, tak ví, jak náročná je příprava všech 

potřebných dokumentů. 

Po konci a před začátkem herní sezóny byla opět zamluvena nafukovací hala 

v Boskovicích. Pronájem jsme využili po sedm sobot vždy od  19 hodin. 

Bohužel se  k nám jako každý rok nepřipojila Skalice, protože skalickým 

hráčům velké kopané sobotní termín nevyhovoval. I přesto jsme nemuseli na 

rozdíl od Skalice zamluvené termíny rušit pro malý počet hráčů. Do haly nás 

chodilo v průměru 13-14 lidí, z toho polovinu tvořila naše mládež tj. holky  

a kluci do 18 let. 

18. 2. 2017 proběhl zájezd Obce Jabloňany do Boskovic na bowling. Zájezd 

zorganizoval starosta obce s přispěním prezidenta MK. Malá kopaná se 

finančně podílela zaplacením autobusu tam a zpět. Myslím, že  zájezd 

můžeme z mého pohledu hodnotit jako vydařený. I přes počáteční peripetie 

s fungováním drah se nakonec dalo vše do pořádku. Všem soutěžícím, kteří ve 

své kategorii skončili do třetího místa, byly předány diplomy a drobné 

odměny. Všechny děti pak obdržely  nějaké sladkosti. 

25. 2. 2017 jsme jako už tradičně v 13 hodin zahájili od Mrázků z garáže 

masopustní průvod masek. V posledních letech je masopustní průvod v obci 

čím dál oblíbenější jak mezi lidmi, tak i mezi maskami, kterých se účastnilo 

opět velké množství. Masek bylo necelých třicet, připojovali se k nám i rodiče 

se svými nejmenšími ratolestmi, což nás hodně potěšilo i proto, že děti byly 

hodné a ukázněné. Průvod dokončilo opět jen několik odolných masek, ale  

i tak jich letos bylo hodně. Děkujeme všem občanům obce, kteří nám přispěli 

do kasičky. Peníze budou použity na vybavení a chod MK. Po ukončení 

průvodu byla zakončená na obecním úřadě, kde zbylým maskám nachystaly 

menší občerstvení paní Marcela Musilová a Monika Fojtová. Protože byl 

letošní rok opět bez problémů, děkuji všem maskám za zdárný a hladký 

průchod obcí. 

Obec nás požádala o účast na brigádě v obecním lese v Hutích na Oboře. 

Brigáda proběhla 3. a 4. března. Brigády se zúčastnilo asi osm fotbalistů. Les 

byl napaden kůrovcem a po vykácení jsme měli za úkol uklidit les od klestí  

a větví z pokácených stromů. Za dva dny se nám podařilo les uklidit a spálit 

všechno, co zbylo po pilařích v lese. Každý den po skončení pálení byli 

přivoláni jabloňanští hasiči, kteří nám pomohli s uhašením ohně a prolitím 

země, aby nedošlo v dané lokalitě k požáru. Starosta obce nám zajistil  

i občerstvení v podobě výborných špekáčků k opečení a dokonce jsme si 

upekli brambory v ohni.  
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Nejbližší plánované akce 
30. dubna nás čeká pálení čarodějnic, 

7. května Mírová vatra doprovázená lampionovým průvodem a menším 

ohňostrojem, který zajistí starosta obce, 

10. a 11. června jsou naplánovány oslavy 660 let od založení obce. Kde 

počítáme s případnou pomocí, na které se budeme dále domlouvat, 

o dalších akcích budu informovat zase v dalším vydání zpravodaje Jablíčko. 

Okresní pohár SMFBL 2017 

Předkolo: sobota 25. března v 15 hodin  FK Jabloňany – PENTACO 

Boskovice,  

1. kolo: sobota 15. dubna v 16 hodin St.B Jabloňany – LPP Lhota u Lysic 

Zápasy jarní části ročníku 2017 

III. ZEAS LIGA 

1. kolo 1.4.20174 16:00 St.B Jabloňany – STAVBY A1 Třebětín 

2. kolo 8.4.2017 18:00   FC Boskovice – St.B Jabloňany 

3. kolo 22.4.2017 16:00 St.B Jabloňany – HASIČI Malá Roudka 

4. kolo 6.5.2017 17:00   St.B Jabloňany – FC Rašov 

5.  kolo 13.5.2017 17:00 FK Holešín/Kuničky - St.B Jabloňany 

6. kolo 20.5.2017 17:00 St.B Jabloňany – FC Spešov 

7. kolo 27.5.2017 17:00 MK Velké Opatovice - St.B Jabloňany 

8. kolo 3.6.2017 17:00 St.B Jabloňany – FPO Blansko 

9. kolo 10.6.2017 17:00 FC Lhota u Lysic - St.B Jabloňany 

10. kolo 17.6.2017 17:00 St.B Jabloňany – FC Rozsíčka 

11. kolo 24.6.2017 17:00 KMK Újezd u Kunštátu - St.B Jabloňany 

IV. GATEMA LIGA 

1. kolo 1.4.20174 16:00 FC Stars Letovice – FK Jabloňany 

2. kolo 8.4.2017 16:00   FK Jabloňany – SK Kněževes 2006 

3. kolo 22.4.2017 16:00 FC Dlouhá Lhota – FK Jabloňany 

4. kolo 6.5.2017 17:00   SK Moravan Svitávka – FK Jabloňany 

5.  kolo 13.5.2017 17:00 FK Jabloňany – FC MICROTEX Lomnice 

6. kolo 21.5.2017 10:00 TJ Rudka – FK Jabloňany 

7. kolo 27.5.2017 17:00 FK Jabloňany – SOKOL Lhota Rapotina 

8. kolo 3.6.2017 17:00 SOKOL Valchov A – FK Jabloňany 

9. kolo 10.6.2017 17:00 FK Jabloňany – FK Deštná 

10. kolo 17.6.2017 17:00 M.K.Louka – FK Jabloňany  

11. kolo 24.6.2017 17:00 FK Jabloňany – FC PICCOLO Č.Hora 
Jaroslav Fojt 
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SDH Jabloňany 
Plán akcí v roce 2017 

V letošním roce sbor jako již tradičně plánuje uspořádat několik kulturních 

a sportovních akcí, na které bych Vás rád tímto způsobem v předstihu  

pozval.  

Jaro a léto bude ve znamení rychle po sobě jdoucích akcí. První z nich bude 

28. května 6. ročník soutěže v požárním útoku dospělých zařazený do seriálu 

Velké ceny Blanenska. Jen o pár týdnů později, dne 10. června, proběhnou 

oslavy 110 let od založení SDH Jabloňany, které oslavíme společně s 660. 

výročím založení obce.  

Další velkou akcí bude o víkendu 7. - 9. července tradičně pouť. Během roku 

plánujeme ještě další ročník Hasičského dopoledne pro ZŠ Jabloňany a MŠ 

Obora. Poslední velkou akcí roku 2017, kterou plánujeme, by měl být již 5. 

ročník soutěže mladých hasičů v rámci Okresní ligy mládeže dne 1. října. 

Na všechny tyto akce Vás srdečně zveme.                                         Jakub Ocetek 

 

Zimní příprava sportovního družstva mužů 

Sportovní družstvo mužů se v roce 2016 zúčastnilo 14 soutěží na okrese 

Blansko a 5 soutěží na okrese Prostějov. Výsledky nebyly pro nás dostačující, 

a proto jsme se rozhodli více zapracovat na zimní přípravě. 

Zimní přípravu si zvolil každý dle svých možností. Někteří z nás chodili 

běhat. Jezdili jsme i do haly v Blansku hrát badminton. Převážně jsme však 

jezdili cvičit do tělocvičny v Černé Hoře, kterou jsme využívali ve velkém 

počtu každou středu od 20 hodin. Příprava trvala vždy 1,5 hodiny. Na začátku 

se každý samostatně rozcvičil a poté se hrál fotbal nebo florbal.    

Na novou sezonu jsou stanoveny vysoké cíle, kterých bychom chtěli 

dosáhnout. Na Velké ceně Blanenska se nám v roce 2009 podařilo obsadit 

celkové 9 místo. Tento úspěch bychom chtěli v nové sezoně překonat a 

pokusit se i o stabilnější výsledky v jednotlivých soutěžích. 

Dále se plánujeme zúčastnit více soutěží pořádaných na okrese Prostějov  

a možná zavítat i na okres Vyškov, kde jsme byli v minulých letech 

pravidelnými účastníky. 

A v neposlední řadě bych chtěl představit nové posily v našem týmu, kterými 

jsou Michal Dvořák na postu naražeče a David Jonáš na postu košaře. 
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Závěrem chci poděkovat všem za čas a nasazení, které tomu každý obětuje. 

 Josef Zachoval 

                                                                                                  
 

Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 
I v letošním roce pokračujeme v činnosti s mládeží.  

Od ledna jsme se zapojili do celorepublikové výtvarné soutěže pořádané 

SHČMS Požární ochrana očima dětí 2017, do soutěže jsem opět zapojil  

i místní ZŠ i MŠ na Oboře, nejpovedenější obrázky budou předány do 

okresního kola a následně věřím v postup některých děl do krajského kola. 

Připravujeme se na Plnění odznaků odborností, získané teoretické informace  

o požární ochraně a pož. prevenci dětí předvedou a pokusí se zakončit 

složením závěrečné zkoušky před komisí  koncem března. 

Současně se připravujeme na soutěže OLM, které začínají dvěmi uzlovými 

soutěžemi od 11.3.  a následně soutěžemi venku.  

V rámci tréninku jsme se zúčastnili pohárové soutěže Suchovský šmodrch,  

kde jsme se i přes  pro nás nestandartní pravidla pro tento druh soutěží 

umístili: 

 družstvo mladší žáci 2. místo ze 7 

 družstvo starší žáci 2. místo z 8 

 jednotlivci mladší Nikol Č. 3. místo z 26 

 jednotlivci starší Lukáš P. 1. a Tereza M. 3. místo z 26 jednotlivců 
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První letošní soutěž Suchovský šmodrch 

Rozpis soutěží zařazených do OLM Blansko, Plamen a 
pohárové soutěže předběžný seznam soutěží 

 11.3. OLM Sychotín:  žáci uzlování 

 8.4. OLM Šošůvka: žáci uzlování 

 30.4. OLM Ostrov u Macochy: žáci PÚ (požární útok) 

 22.4. Pohár Doubravice nad Svitavou: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic 

 1.5. OLD Velké Opatovice: dorost 100m překážek, dvojboj, testy 

 6.5. OLM Vavřinec: žáci PÚ, štafeta 4x60 m, štafeta pož. dvojic 

 8.5. OLM Velké Opatovice: žáci PÚ, štafeta CTIF 

 13.5. Ráječko: žáci Plamen okresní kolo 2016/2017 

 14.5. Ráječko: dorost Plamen okresní kolo 2016/2017 

 20.5. OLM Bořitov: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic 

 27.5. OLM Březina: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic 

 3.6. OLM Rájec: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic 

 3.6. OLM Šebetov: žáci PÚ, štafeta CTIF 

 3.6. OLD Šebetov: dorost, dvojboj, testy 

 10.6. OLM Sudice: žáci PÚ, štafeta CTIF - kolize s výročími Jabloňany 

 17.6. Pohár MH Okrsku Skalice DSO Svitava a obce Jabloňany  

 24.6. OLM Bukovina: žáci, štafeta 4x60 m, štafeta pož. dvojic 

 24.6. OLM Senetářov NOČNÍ: žáci PÚ 
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 25.6.  Pohár Okrouhlá: žáci PÚ 

 26.8. OLM Šošůvka: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic 

 2.9. OLM Borotín: žáci PÚ 

 3.9. OLM Těchov: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic 

 9.9. OLM Petrovice: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic 

 10.9. OLM Sychotín: žáci PÚ 

 23.9. OLM Sebranice: žáci, ZPV 

 23.9. OLD Sebranice: dorost, ZPV 

 1.10. OLM Jabloňany: žáci, ZPV 

 1.10. OLD Jabloňany: dorost, ZPV 

 7.10. Plamen 2017/2018: žáci, dorost ZPV, štafeta pož. dvojic 

 18.11. OLM Drnovice: žáci uzlování  

 18.11. Drnovice UKONČENÍ, VYHLÁŠENÍ SEZÓNY 2017 

 2.12. Pohár Doubravice: žáci, mikulášské uzlování 

 

Pokud by měl někdo zájem z řad holek nebo kluků, tak se může k naší 

činnosti připojit. Počet účastí na soutěžích, zapojení dětí je individuální dle 

zájmu a možností dětí. V případě zájmu se dojděte mezi nás podívat, případně 

mě kontaktujte. 

Vedoucí kolektivu mládeže SDH Jabloňany Petr Machač 

 

JSDH ohlédnutí za rokem 2016 
V loňském roce jsme měli větší počet zásahů nebo výjezdů na vyžádání nebo 

ve spolupráci s KOPIS (Krajské operační a informační středisko HZS), 

celkem 13 zásahů a další činnosti:  

 28.5. TP (technická pomoc) čerpání vody Jabloňany  

o čerpání zaplavené suterénní garáže v RD Kocimberk a monitoring 

vodního toku Úmoří  

 28.5. TP čerpání vody Skalice  

o zaplavené obytné prostory RD  ul. Školní a další zaplavený suterén 

RD ul. Školní 

 29.5. TP Odstranění nebezpečných stavů Jabloňany  

o laguna na příjezdové komunikaci u zemědělského areálu  

 29.5. TP odstranění nebezpečných stavů (po přívalových deštích) 
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o úklid komunikace – před ZŠ a OÚ, Za uličkou a úklid a oplach 

komunikace v Luhu 

 4.8. TP Likvidace hmyzu 

o sršní hnízdo ve střeše RD (Zalitavsko), vosí hnízdo  na fasádě RD 

(Zalitavsko) a vosí hnízda v plynové přípojce („u zrcadla“) 

 10.9. Požár  lesa  Lhota Rapotina  

o požár lesní hrabanky po těžbě – pod vysílačem mob. operátora 

směr Lhota Rapotina (katastrální území Lhota R.) 

 7. 3.10. TP Likvidace hmyzu 

o likvidace obtížného hmyzu – v zahradním domku pod školou 

Kromě zásahů proběhla další nevýjezdová činnost pro zřizovatele (jako 

pomoc pro obec nebo občany) 

 9.9. TP činnost JSDH pro obec – zalévání kolem cyklostezky  

 17.9. TP činnost JSDH pro občana - čištění kanalizace U nádržky 

 prolévání nových terénních úprav v areálu v Luhu 

 opakované zalévání nově založené trávy kolem cyklostezky a další. 

 

Činnost JSDH v roce 2017 
Na loňskou vzorovou činnost jednotky pod vedením Jana Horáka, který na 

vlastní žádost skončil ve funkci velitele jednotky, jsme navázali i letos. Od 

ledna jsem převzal funkci velitele JSDH a jsem rád, že Honza zůstal ve funkci 

mého zástupce a děkuji mu za velký kus práce, který odvedl. 

Pro zvýšení akceschopnosti koncem měsíce ledna bylo provedeno plánované 

doplnění JSDH pěti novými členy, kteří se zapojili do činnosti naší jednotky. 

I v letošním roce, podobně jako v předchozích letech, v rámci zimních měsíců 

pokračujeme v: 

 pravidelném a povinném prohlubování odborné přípravy, rozšiřování 

vědomostí a informací  

 udržení a zvyšování akceschopnosti jednotky a techniky 

 kondičních jízdách řidičů, zaškolení nových řidičů  
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 vyjíždíme na vyžádání KOPIS HZS JMK 

o 9.2. jsme byli povolání na rozsáhlý požár hospodářského stavení 

s RD, kde bylo našim úkolem zajištění týlového zázemí pro 

zasahující hasiče. Bylo to v souvislosti s naší předurčeností OOB 

(ochrana obyvatelstva), spolupráce s JSDH OOB Okrouhlá při 

demontáži, úklid zázemí pro zasahující 

 provádíme činnosti jednotky pro obec a občany 

o 8.2. Úklid od bahna a oplach znečištěné komunikace s následným 

posypem vozovky na Kocimberk, účast 10 členů - 32 hodin. 

o 18.2. Kácení, probírka a čištění od náletových dřevin, dozor při 

pálení – Luh, kde se účastnilo 11 členů JSDH - 48 hodin. 

o 3. a 4. 3. Uhašení ohnišť po pálení klestí po těžbě na lesním pozemku 

obce Jabloňany v Hutích, Luhu účast 5 členů - 13 hodin. 

o 4.3. Kácení, probírka a čištění od náletových dřevin, dozor při pálení 

– Luh a kácení dřevin kolem cesty na Babu za účasti 11 členů – 52 

hodin 

 

Kompletní informace o naší činnosti nebo činnosti Mladých hasičů najdete ve 

Výroční zprávě na internetu: http://sdhjablonany.cz/ 

nebo na: 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/, 

https://www.facebook.com/hasicijablonany/ 

velitel JSDH Jabloňany Petr Machač 

 

 

 

 

  

http://sdhjablonany.cz/
http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/
https://www.facebook.com/hasicijablonany/
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Z obecní matriky 
Významná životní jubilea v I. čtvrtletí 2017 oslavili 

(jubilea od 50 do 85 let). 

 

 Pan Josef Vach                           

 Paní Horáková Vladimíra st.                

 Paní Ivana Kuželová 

 Paní Miroslava Vlčková 

 Paní Marie Machačová 

 Pan Milan Janíček 

 Paní Marie Přibylová (č. p. 60)               

 Paní Jaroslava Holcnerová 

 Paní Antonie Fadrná 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!          

 

 

                                                 

                                                Naše řady navždy opustila:     

                                                Paní Marta Živná      

Děkujeme za tichou vzpomínku…... 

 

 Monika Fojtová 
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