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 Jak jsme slavili výročí 660 let obce a 110 let hasičů 

 Co připravujeme do budoucna            

 Dokončení výstavby veřejného osvětlení ve středu obce 

 Z činnosti základní školy 

 Informace z místních spolků 
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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

po oslavách výročí založení naší obce a sboru dobrovolných hasičů jsme 

pro Vás připravili další výtisk Jablíčka. Proběhlo několik stavebních  

a kulturních akcí a s některými plánovanými projekty jsme se posunuli  

o kousek dále. V tomto čísle se dočtete několik informací k plánovaným 

akcím v Jabloňanech a o zajímavostech z aktuálního dění kolem nás. Vše je 

rozvedeno podrobně na následujících stránkách.  

Těším se, že se potkáme na naší pouti. Letos vychází až po svátcích Cyrila, 

Metoděje a Jana Husa na víkend 8. a 9. července.  

Krásné prožití prázdnin dětem a Vám všem přeji příjemnou dovolenou. 

                                                                                                                                              Roman Plch 

 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

Od minulého vydání zpravodaje se zastupitelstvo obce sešlo do doby 

uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to 23. 3. 2017 a 16. 5. 2017. Zápisy  

z  jednání jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.jablonany.cz. 

Na těchto zasedáních bylo mimo jiné projednáno: 

 Schválení smlouvy o dílo na výstavbu nového veřejného osvětlení ve 

středu obce 

 Schválení podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního 

automobilu pro JSDH obce 

 Odsouhlasení výstavby rodinného domu 

 Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu nové požární zbrojnice 

v lokalitě „U mlýna“ 

 Odsouhlaseno zřízení školní družiny v místní ZŠ 
                                                                                                                            Monika Fojtová 

 

Rozloučení s prázdninami 

Obec Jabloňany a místní spolky Vás srdečně zvou v neděli 27. 8. 2017 od 

14 hodin na hřiště v Luhu, kde proběhne tradiční akce Rozloučení 

s prázdninami. Připraveny budou soutěže a atrakce pro děti.     Monika Fojtová 
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Oslavy výročí 660 let naší obce  
O víkendu 10. a 11. června u nás proběhly oslavy 660 let od první písemné 

zmínky o obci Jabloňany a 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.   

Po vydatném sobotním ranním dešti nám odpoledne přálo krásné a slunečné 

počasí. Proto nám nic nebránilo oslavy v 14.00 hod. zahájit prvním 

vystoupením kejklíře Vlasty. 

U oficiálního přivítání všech spoluobčanů, hostů, pořadatelů a také 

učinkujících jsme spolu se starostou dobrovolných hasičů Jakubem 

Ocetkem měli tu čest přivítat zástupce HZS JMK náměstka ředitele pana 

plk., Ing. Mojmíra Richtra.  

Po slavnostním úvodu jsme se mohli těšit na historické i současné ukázky 

zásahů a vybavení okolních sborů dobrovolných hasičů. Nejen tyto ukázky, 

ale program celého dne doprovázel zajímavým komentářem místostarosta 

obce Jaroslav Machač. Odpolední program byl ještě doplněn slavnostním 

oceněním dlouholetých členů místního sboru dobrovolných hasičů. U této 

příležitosti jsme také chtěli poděkovat bývalému starostovi obce panu Pavlu 

Hlaváčkovi za dlouholeté působení ve vedení obce Jabloňany. Toto 

poděkování v podobě pamětní plakety bude v nejbližších dnech předáno 

osobně.  

Na sobotní a nedělní odpoledne byla na obecním úřadě připravena pro 

širokou veřejnost výstava historických a novodobých fotek z dění v naší 

obci. K této výstavě se připojila také malá kopaná s fotkami z minulosti                       

a současnosti. Hasiči měli ve zbrojnici také připravenou výstavu fotek 

s videoprojekcí a ukázku vybavení nejen jednotky obce. 

Podvečerní program zahájil třetí ukázkou kejklíř Vlasta a zajímavé 

vystoupení břišní tanečnice. Velice zajímavé a fyzicky náročné bylo 

představení mladých akrobatů v podobě silové akrobacie. 

Večerní představení zahájil ohnivý muž Vlasta a další vystoupení břišní 

tanečnice. Mezitím se připravovala na podiu kapela ABC Rock Boskovice. 

Nabitý sobotní program uzavřel slavnostní ohňostroj. 

Nedělní dopoledne jsme začali v 11.15 za hojného počtu občanů v místní 

kapli mší svatou. Mše byla za všechny naše živé a zemřelé občany a za živé                

a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů. Po mši svaté otec Piler 

požehnal nově opravenému a krásně nazdobenému kříži. Celá mše svatá a 

žehnání proběhlo za příjemného hudebního doprovodu. 
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Nedělní odpoledne jsme si mohli užít u posezení za školou. K poslechu 

výborně hrála dvojice hudebníků ,,Naživo“ z Oslavan u Brna. 

Všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu 

oslav, chci moc poděkovat a doufám, že se všem hostům oslavy líbily.  

Poděkování patří také učinkujícím a členům okolních sborů.        Roman Plch                                                                                                                                              

 

Výstavka fotografií na OÚ u příležitosti výročí 

V rámci oslav 660. výročí obce Jabloňany byla na obecním úřadě 

uspořádána výstavka fotografií z historie i současnosti obce a malé kopané. 

Byly vystaveny kroniky a  jiné dokumenty. Např. třídní výkazy z 50. let se 

setkaly s velkým ohlasem. Občané navštěvující v té době místní školu se ve 

výkazech dočetli, jak se jim ve výuce dařilo a např. kolik vážili a měřili na 

začátku a na konci každého školního roku. Také fotografie z fotbalových 

„registraček“ pobavili nejednoho návštěvníka. Při pohledu na řadu fotek 

jsme mohli zavzpomínat na ty, kteří již mezi námi nejsou a takto si je 

alespoň na chvíli připomenout. Všem, kteří se na přípravě výstavky a na 

zajištění nástěnek podíleli, patří naše poděkování.    
                                                                                                                                 Monika Fojtová 

 

 



Připravujeme 
Oprava komunikace Zalitavsko 

Od začátku roku probíhá příprava plánované opravy komunikace Zalitavsko. 

Na žádost občanů z dané lokality proběhla přímo na místě ještě v dubnu 

poslední schůzka k projednání a upřesnění připravované opravy. Vzhledem k 

pokročilému stádiu příprav (již podaná žádost o dotaci s jasně definovaným 

rozsahem opravy) byl prostor pro možné změny menší než v zimě, kdy 

proběhly již takové schůzky 2 na obecním úřadě s možností se vyjádřit 

k připravovanému projektu. Přesto jsme si na místě potvrdili jednotlivé 

dopady opravy a doladily detaily pro jednodušší realizaci a přípravu zadávací 

dokumentace pro výběr dodavatele. 

Na tuto opravu se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 

ve výši 506 tis. Kč nebo max. 50 % z celkové ceny realizace. V dubnu 

proběhla příprava zadávací dokumentace a na začátku května následný výběr 

dodavatele. Z 5 oslovených firem podaly nabídku 2, z nich s nejnižší 

nabídnutou cenou 984.845,61 Kč uspěla firma COLAS CZ, a.s. Připravenou 

smlouvu musí ještě schválit zastupitelstvo obce. K realizaci dojde po 

vzájemném upřesnění termínu a dle kapacit dodavatelské firmy, někdy 

v období od 14. 8. do 30. 10. 2017, přitom ale samotná délka stavebních prací 

nesmí překročit dobu 1,5 měsíce.                                                  Jaroslav Machač 

 

Výstavba sportovního trávníku v Luhu  

Dovolte mi, abych Vám pár slovy popsal historii, současný a možný stav 

sportovního areálu v Luhu.  

Od roku 1992 proběhly na hřišti různé stavební a terénní úpravy, např. 

vybudování plotových zábran a plotu, zpevnění svahu, zakoupení dvou 

stavebních buněk, vybudování dřevěné pergoly. Peněžní podporu poskytla 

obec Jabloňany a z části si hráči opravy financovali sami.  

V roce 2014, u příležitosti 25. výročí založení Malé kopané v Jabloňanech, 

byla pořízena použitá stavební buňka. Tato buňka měla sloužit jako rozšíření 

zázemí nejen pro hráče, ale také pro pořádání dalších kulturní akcí v areálu. 

S rozšířením zázemí bylo také spojeno vybudování nové kryté plochy 

v podobě dřevěné konstrukce a zastřešením trapézovým plechem. Náklady na 

nákup použité buňky a materiálu na střechu byly 98 tis. Kč. Tyto finance 

poskytla malé kopané také obec Jabloňany. Veškeré zemní a stavební práce 

prováděli aktivní i starší hráči malé kopané i ostatní aktivní občané.   
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V roce 2016 poprvé žádala Malá kopaná, z. s., pod vedením prezidenta 

Jaroslava Fojta, o poskytnutí dotace na opravu stavební buňky z roku 1995.     

O dotaci jsme žádali  Jihomoravský kraj z dotačního titulu Zkvalitnění 

sportovního prostředí v Jihomoravském kraji 2016.  

Záměr představoval opravu šaten spolku Malá kopaná Jabloňany. Šatny jsou 

tvořeny stavební buňkou, která byla pořízena již v roce 1995. Šatny jsou plně 

využívány oběma oddíly sportovců spolku Malé kopané Jabloňany. Dále jsou 

využity při volnočasových aktivitách dětí a mládeže, v rámci pořádaných 

turnajů pro veřejnost a dalších důležitých aktivit pro zachování a rozvoj 

sportovního života v obci Jabloňany. Opravené prostory šaten představují pro 

sportovce především bezpečnost a také vyšší komfort při převlékání a 

přípravě na zápas. Zároveň je nyní možno více využívat šatny jako zázemí pro 

volnočasové aktivity a iniciativu v zapojování dětí a mládeže a dalších 

věkových skupin občanů do sportovních akcí. Realizace byla řešena 

dodavatelsky – místní firmou Michala Stryi a s přispěním dobrovolné 

výpomoci samotných sportovců v podobě více než 400 brigádnických hodin. 

Výše poskytnuté dotace byla 92,3 tis. a spoluúčast malé kopané byla 65,3 tis 

Kč. Částka za spoluúčast malé kopané byla poskytnuta jako sponzorský dar 

od firmy pana Michala Stryi.     

Další plánovanou stavební akcí v roce 2017 byla výstavba nové opěrné stěny 

na místě stávající z betonových a dřevěných pražců. Tato stěna byla 

vybudována v roce 1995 a byla statikem posouzena jako havarijní. S ohledem 

na bezpečnost všech jsme byli nuceni řešit opravu před začátkem fotbalové 

sezony a ostatních kulturních akcí. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové 

opatření ve výši 130 tis. Kč a mohlo se začít s opravami. Veškeré zemní  

a stavební práce prováděli aktivní i starší hráči malé kopané i ostatní aktivní 

občané. Práce byly dokončeny 19. 5. s počtem více než 500 brigádnických 

hodin. 
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Dalším možným postupem modernizace je zatravnění stávajícího 

prosívkového hřiště. Podle neoficiálních informací uvažuje vedení Svazu 

malého fotbalu na okrese Blansko možnost alternace pouze dvou hracích 

povrchů. Jedna varianta je přírodní tráva a druhá je umělý povrch. Vzhledem 

k dané lokalitě jsme přemýšleli o přírodní trávě. Pro sportovní areál, kde 

vyniká travnatý povrch na nově rozšířené hasičské dráze a lesní porosty 

v okolí, nám přírodní povrch doporučili i ostatní architekti. Další myšlenkou 

je zvýšit bezpečnost hráčů nejen malé kopané z nevyhovujícího  prosívkového 

povrchu. Do budoucna ale máme hlavně na mysli bezpečnost pro malé 

sportovce v kontextu možného založení žákovské ligy malé kopané. 

V minulosti se tato možnost otevřela, ale bohužel neúspěšně. S odstupem času 

a za přispění prezidenta malé kopané Jabloňany Jaroslava Fojta se  myšlenka 

jeví jako reálná už na příští sportovní rok.     

V posledních měsících jsme intenzivně uvažovali o tomto zásadním kroku 

nejen pro malou kopanou, ale i pro celou obec. Bylo osloveno několik firem, 

které mají se zatravňováním nejen fotbalových hřišť zkušenosti. Je připraven 

projektový rozpočet na celkovou úpravu a závlahový systém. Tento projekt je 

v souladu s územním plánem obce a nepodléhá stavebnímu povolení ani 

ohlášení. Ze strany Odboru životního prostředí Městského úřadu Boskovice  

a Lesů České republiky je tento projekt brán kladně. V případě realizace 

projektu je malá kopaná připravena znovu žádat o dotace Jihomoravský kraj 

na pořízení techniky k údržbě hrací plochy, ale také možnosti údržby hasičské 

dráhy.  

V současné době jsou vypsány nové dotační tituly na příští rok, které aktivně 

sledujeme a vyhlížíme. Velkou otázkou pro vedení obce je možná realizace  

a financování bez dotačních titulů.     

Malá kopaná, to neznamená jen fotbal, snaží se podpořit i kulturní dění v obci, 

jako je například masopustní průvod, každoroční pálení ohňů nebo 

silvestrovská kopaná. Mimo jiné se podílí i na pořádání Rozloučení 

s prázdninami  a mikulášské nadílky. Malá kopaná má v Jabloňanech oproti 

jiným zájmovým organizacím mladou historii, ale to neznamená, že nemá v 

obci svou tradici. Od svého založení se snaží přitáhnout nejširší vrstvy 

obyvatelstva.                                                                                                                      Roman Plch 

Další akce k realizaci v naší obci 

Získaná dotace na opravu Zalitavska (viz. článek výše), podobně jako 

předchozí získané dotace, nám umožňují uspořené prostředky přesunout na 

jiné akce. Při zpracování žádosti a následné administraci čerpání dotace na 

opravu této komunikace jsme poprvé spolupracovali se 
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specializovanou externí firmou (JD dotace, ing. Jan Dobiáš z Obory). Jinak 

předchozí dotační management jsme si dosud zajišťovali vlastními silami. Do 

obce se nám od začátku našeho funkčního období podařilo získat 1,5 milionu 

Kč na opravy nebo zlepšení infrastruktury v obci. 

Rok Projekt Dotační titul 
Dotace 

 (v tis. Kč) 

2015 
Rekonstrukce podlah a sociál- 

ního zařízení v ZŠ Jabloňany 

Program rozvoje venkova JMK 

pro rok 2015 200 

2015 
Dovybavení JSDH Jabloňany 

věcnými prostředky 

Požární ochrana pro JSDH obcí 

JMK na období 2013-2016 25 

2015/ 

2016 

Oprava cyklostezky 

Jabloňany - Skalice n. Sv. 

Podpora rozvoje cyklistiky a 

cyklistické dopravy v JMK 
317 

2016 Obecní mobiliář a 

pinkpongový stůl 

Program rozvoje venkova 

JMK (prostřednictvím DSO 

Svitava) 

30 

2016 Oprava chodeb v ZŠ a obnova 

nábytku 

Program rozvoje venkova 

JMK pro rok 2016 
200 

2016 Dovybavení JSDH Jabloňany Požární ochrana pro JSDH 

obcí JMK na období 2013-

2016 

40 

2017 Prodloužení chodníku směr 

Obora 

Podpora rozvoje venkova 

JMK 2017 
200 

2017 Dovybavení osobními 

ochrannými zásahovými 

prostředky JSDHo Jabloňany 

Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí 

JMK na období 2017-2020 

60 

2017 Oprava komunikace 

Zalitavsko 

Podpora rozvoje regionů, 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
506 

 

Myslím, že se podařilo v obci zlepšit celkem mnoho věcí, ale důležitější 

otázkou bude co dál a jaké další priority budou realizovány (ať již v našem 

funkčním období nebo novými zastupiteli v příštích letech, protože příprava 

stavebních akcí je otázkou mnoha měsíců nebo i více let).  

Díky finanční situaci naší obce je zde prostor (obec disponuje, kromě 

možnosti spolufinancování z dotačních titulů, cca 1,5 mio Kč volných 

prostředků v rámci běžného ročního rozpočtu, a dalšími finančními prostředky 

(cca 5 mio Kč z minulých let) k realizaci dalších akcí). Zatím ale bohužel 

chybí, dle mého názoru, definice nebo shoda na dalších akcích a prioritách pro 

celou obec. Možnost navrhovat potřebné věci mají i občané. Proto bych chtěl 

jako v předchozích letech opět na příštím zastupitelstvu po prázdninách 
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otevřít tuto diskusi nad „Seznamem akcí a priorit“ v naší obci, aby bylo jasno 

o dalším směřování a akcích a mohly být připravovány nezbytné kroky  

k jejich realizaci.                                                                                                       Jaroslav Machač 

Stalo se v obci  
Stavba nového veřejného osvětlení 

V těchto dnech probíhají poslední stavební práce v podobě oprav zeleně           

a komunikací po výstavbě nového veřejného osvětlení a obnovy kabelů 

nízkého napětí. První stavební práce byly započaty už v polovině měsíce 

března a celkové předání stavby i s papírovými podklady proběhne nejpozději 

k 31. 7. 2017. 

Nové veřejné osvětlení bylo vybudováno s celkovými náklady na stavbu 

788 605,-Kč. Tato částka byla rozdělena do tří částí.  

První a finančně největší část byla elektromontážní a náklady jsou 510 tis. Kč. 

Největší položkou v tomto souboru jsou nová světla a nový přívodní kabel       

o délce 596 metrů. Druhá část jsou zemní práce s náklady 210 tis. Kč. 

Největší položkou jsou práce na osazení nových sloupů a finální opravy 

terénu a cest.  Třetí část jsou ostatní náklady v částce 67 tis. Kč. Největší 

položkou v tomto souboru je geodetické zaměření.  

Na trase u hlavní silnice je osazeno 7 nových osmimetrových stožárů                

a 8 nových světel. Světla jsou značky Philips 60led, které mají výkon 38W 

(6200lm). V uličce za hasičkou je 1 nový šestimetrový stožár a 2 nová světla. 

U kostela máme 3 šestimetrové stožáry a 4 nová světla. Tyto světla jsou také 

značky Philips  20led které mají výkon 14W (2000lm). 
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Souběžně s celou stavbou probíhalo zadláždění chodníků po výkopových 

pracech. Nejednalo se jen o zadláždění, ale také ve většině případů  

o předláždění chodníků. Největší plocha se předělávala před základní školou. 

Doufám, že nám tento stav vydrží co nejdéle a prosím občany, pokud to bude 

možné, aby omezili nebo se úplně vyhnuli  najíždění na chodníky, hlavně před 

školou.     

Celá soustava nových i starých světel se zapíná na stejném principu jako 

v minulosti, a to automaticky světelným čidlem, nikoliv časovačem. U nových 

světel je také možné nastavit intenzitu svícení. 

Jak jsem říkal, celá stavba má být oficiálně předána do 31. 7. 2017. Prosím 

občany, kteří mají připomínky k novým světlům, aby nám svoje poznatky  

a připomínky sdělili nejpozději do 13.7. na obecním úřadě, aby byl prostor 

pro případné řešení (před předáním díla 31.7.). 

Se stavbou veřejného osvětlení je také spojeno odstranění mnoha sloupů           

a nevzhledných závěsných konzol na rodinných domech. Doufám, že tato 

změna bez sloupů, drátů ve vzduchu a s novým osvícením středu obce, se 

Vám bude  líbit.                                                                                  Roman Plch 

 

Úklid místní kaple a okolí 

Ještě než nám začaly víkendové oslavy obce a hasičů bylo potřeba přiložit 

ruku k dílu při úklidu kapličky a také naší obce. Sešli jsme se v pátek 2. 6. 

odpoledne v hojném počtu za účasti fotbalistů, hasičů a také občanů, kteří se 

starají o naši kapličku celoročně. Začalo se s umýváním oken jak z venku, tak 

zevnitř, umýváním lavic a podlah, prášením koberců a dalších věcí ke 

zkrášlení kapličky. Před tímto úklidem ještě opravil Jiří Horák venkovní 

odpadávající omítku a zalíčil ji barvou. V týdnu, kdy probíhala příprava na 

oslavy v areálu za školou, jsme uspořádali brigádu na úklid v naší obci. Po 

domluvě jsme zametli chodníky, krajnice a vypleli plevel. Začalo se  

u dětského hřiště a pokračovalo se směrem nahoru až ke kapličce. Další den 

se pokračovalo směrem dolů a do ulice k bytovce. Všem brigádníkům bych 

rád poděkoval a rád bych podotknul, že nám pomáhali ve svém volném čase  

a bez nároku na finanční odměnu.                                                       Roman Plch 
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Výsadba v obecních lesích 

Na začátku roku, ještě v zimních měsících, bylo provedeno vyčištění od 

náletových dřevin nebo větví po těžbě ve dvou obecních lesních lokalitách. 

V měsíci březnu byla provedena výsadba nových stromků na těchto 

pozemcích. V Luhu bylo vysázeno 400 malých smrčků a 550 ks smrků v části 

obecního lesa v Hutích. V Hutích plánujeme ještě na podzim provést další 

výsadbu, na zbytku volného lesního pozemku, který je nyní zarosten i trávou 

(která bude před výsadbou chemicky omezena, aby nebránila růstu mladých 

stromků). 

Nyní v červnu bylo dále provedeno nutné obžínání vysazených stromků, aby 

měly dostatečný prostor pro růst a nebyly zadušeny okolní vegetací a trávou. 

Jaroslav Machač 

Využívání obecního malotraktoru 

V březnu dodaný malotraktor s příslušenstvím (o jehož pořízení jsme Vás 

informovali v minulém čísle) se již osvědčil v praxi. Kromě přívěsu na 

dopravu potřebného materiálu pro údržbu v obci nebo ostatní akce je hojně 

využíván především mulčovač. Provedení mulčovače umožňuje síct i příkopy 

vedle cest a volba tohoto typu se osvědčila nejen při sečení příkop kolem 

cyklostezky směrem do Skalice, ale i ostatních rozsáhlejších ploch v obci. 

Ostatní menší plochy zůstávají nadále i k „ručnímu“ sečení našich brigádníků. 
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V těchto týdnech nás ještě čeká sečení Babi a v Zahradském (lokality pod 

včelínem). 

Malotraktor, po diskusi a schválení v zastupitelstvu obce, mohou dle 

nastavených podmínek využívat pro svoji činnost i místní spolky (SDH nebo 

MK). Nejen pro jejich „řidiče“, ale i obecní „řidiče“ a ostatní brigádníky proto 

proběhlo 3. 5. 2017 školení BOZP, PO a referentské školení řidičů 

(malotraktoru, osobních vozidel pro služební cesty pro OU nebo 

řidičů/strojníků hasičské cisterny nebo stříkačky), na které navázalo 

proškolení řidičů a seznámení se s obsluhou malotraktoru. Doufám, že tento 

malotraktor, který nebyl pro obec Jabloňany rozhodně malou investicí, bude 

v tomto stavu sloužit co nejdéle.                                                                       Jaroslav Machač 

 

Základní škola Jabloňany 
Období oslav a vystoupení 

V dubnu proběhl zápis do první třídy. Bylo zapsáno 6 dětí z Jabloňan a jedno 

dítko z Boskovic. 

Zapojili jsme se do celorepublikové akce Ukliďme Česko a pomohli obci 

uklidit prostor kolem školy a celou cyklostezku do Skalice. Při úklidu jsme 

nenacházeli moc odpadků, nejvíce bylo psích exkrementů okolo cyklostezky. 

Možná by nebylo na škodu postavit na začátku cyklostezky odpadkový koš i 

s jednorázovými sáčky. 

Před Velikonocemi jsme pro všechny děti a jejich rodiče uspořádali Karneval, 

kterým nás provedl mexický hudebník Ramiro Kaktus. Karneval měl veliký 

úspěch. 

Žáci vyšších ročníků navštívili v rámci výuky vlastivědy hlavní město 

republiky Prahu. 
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Jako vzpomínku na úžasného autora pohádek jsme měli ve škole Andersenovu 

noc. Zde jsme si četli pohádky, vyprávěli o spisovatelově životě a hlavně jsme 

zvládli přespat ve škole bez rodičů. 

V měsíci květnu byla hlavní motivací besídka ke Dni matek. Poctivě a pilně 

jsme nacvičovali divadlo Červená Karkulka, pásmo básniček o jaru  

a maminkách. Všechny maminky byly dojaté, děti spokojené. Veliký dík patří 

paní učitelce Simoně a Petře za nácvik představení a paní asistence Evě 

Ryšavé za přípravu kostýmů a kulis pro divadlo. 

Jabloňany se letos připravovaly na oslavu svého založení. Ani škola nemohla 

zůstat pozadu a na připravované oslavy si nachystala již zmíněné divadlo  

a novou písničku o Jabloňanech. 

V letošním školním roce se bohužel rozloučíme se žáky 5. ročníku, kteří se 

vydají za poznáním do Boskovic. Doufám, že se rádi budou vracet a budou 

nás informovat o svých úspěších ve vyšších ročnících. 

Chtěli bychom poděkovat všem žákům, rodičům a občanům Jabloňan za 

trpělivost, toleranci a pomoc se zajištěním chodu školy. 

                              Krásné prázdniny a dovolenou přeje kolektiv ZŠ                                                                 

Malá kopaná  
Mimofotbalová činnost 

Na začátku jara, před zahájením soutěže, se nám podařilo zpevnit ujíždějící 

svah, pomocí gabionové stěny, která je vysoká 2 m a dlouhá 22 m. Jedná se  

o splétané sítě vysypané kamenem. Zeď je osazena zábradlím z PMP Kovo 

Boskovice. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří přiložili ruku k dílu a na 

výstavbě opěrné zdi se podíleli. Odpracovalo se přibližně 500 brigádnických 

hodin. Byla to dřina, ale dílo se povedlo, což potvrzují kladné reakce 

návštěvníků sportovního areálu v Luhu. 

30. 4., jako již tradičně několik let, jsme uspořádali pálení Čarodějnic. Musím 

říct, že o „Čarodky“ byl tento rok velký zájem. Hlavně ze začátku, kdy si lidé 

mohli prohlédnout nové prostory jak na převlékání, tak k prodeji občerstvení. 

Někteří byli překvapeni, jak se podařilo za relativně krátkou dobu vybudovat 

moderní zázemí se všemi vymoženostmi a oddělit prodej od převlékání hráčů 

v kabině. Bohužel návštěvníci brzy odcházeli v důsledku zimy, která 

s přibývajícími hodinami gradovala. 

O týden později 7. 5. byla spálena „Mírová vatra“. Při obou ohních byl 

nachystán i malý ohýnek na opékání buřtů. Zapálení vatry předcházel 
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lampionový průvod, který byl tento rok zpestřen tím, že děti měly sraz přímo 

v areálu fotbalového hřiště, kde plnily za sladkou odměnu drobné úkoly. 

Atraktivní to nebylo jen pro děti, ale i některé dospělé. Například nejstarším 

soutěžícím, který striktně vyžadoval pamlsky za každý splněný úkol, byl 

Luboš Laštůvka, který s problémy, ale přece, všechny mu zadané úkoly splnil. 

Lampionový průvod byl zahájen na  hřišti, pokračoval úvozem kolem Mrázků 

a po silnici přes Kocimberk zpět na hřiště. Bohužel na zapálení vatry nepřišlo 

tolik dětí, kolik jsme předpokládali. Je to škoda, nevím zda za to může nedělní 

termín, nebo nějaká antipatie některých rodičů k fotbalu. O tom si ale musí 

udělat obrázek každý sám. Fotbalisté tyto akce dělají pro pobavení 

spoluobčanů a hlavně pro naše nejmenší. Mnohdy do těchto akcí víc 

investujeme než vyděláme, ale s tím počítáme a nechci si stěžovat. Chci tím 

říct, že postavit ohně v době, kdy obec nemá téměř žádné dřevo stojí hodně 

úsilí  a často i improvizace se sháněním dřeva. Pak nás o to víc mrzí, že 

některé děti vůbec nepříjdou, i když je pro ně například přichystaný ohňostroj 

jako letos. Ten pro nás sestrojil pan Dušan Mazal ze Skalice a financovala ho 

obec. 

 

 

 

29. a 30. 6. budeme po domluvě s paní ředitelkou pomáhat při zakončení 

školního roku 2016/2017 pro děti z místní školy. 

Společně s obcí se budeme snažit dosáhnout na dotaci na zatravnění plochy 

fotbalového hřiště (viz. článek p. Romana Plcha). 
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Soutěžní ročník 2017 

První část letošního ročníku vyšel fotbalistům FK a St.B celkem dobře. St.B 

v třetí lize určitě neudělali ostudu a s 13 body jsme po půlce sezóny na 7. 

místě. Myslím si, že 3. liga je pro náš tým adekvátním řešením krize, kterou 

jsme prožívali během tří předešlých let. Mužstvo FK se nachází v polovině 

sezóny na 8. místě se 14 body. Hlavně konec jarní části mladým hodně vyšel, 

když si dokázali vyšlápnout na tým Valchova a u nich vyhrát 3:0. Vzápětí 

doma smetli tým FC Piccolo Černá Hora 9:1. 

Před začátkem sezóny naše obě mužstva sehrála 1. kolo poháru. Bohužel  

u nás nepopulární pohár, který byť nechceme, musíme hrát. Podle toho také 

dopadly výsledky: předkolo FK Jabloňany – Pentaco Boskovice 1:4, 1. Kolo 

St.B Jabloňany – LPP Lhota u Lysic 2:5. 

                                                                              V sobotu 24. 6. jsme se  

                                                                              účastnili pouťového turnaje 

                                                                              na Oboře. Na tomto turnaji 

                                                                              se nám nikdy moc nedaří.  

                                                                              Skončili jsme 4. Bohužel  

                                                                              půlka týmu musela ještě 

                                                                              na mistrovské utkání do 

                                                                              Újezda u Kunštátu. Chtěl  

                                                                               bych poděkovat pořadatelům  

                                                                              za skvostně uspořádaný  

                                                                              turnaj a hlavně obsluze 

                                                                              za zvládnutý pitný režim.  

                                                                               

V rámci malé kopané se odehrálo i jedno přátelské utkání žáků. Byli jsme 

pozváni do Valchova na pouťové utkání. Zápas byl domluven týden před 

samotným konáním. Překvapilo mě, že kluci, kteří se účastnili noční soutěže 

v hasičském sportu v Senetářově, mě neodmítli a chtěli hrát. Utkání začalo 

v 15 hodin a sledovalo ho mnoho diváků a rodičů od nás. Za Jabloňany se 

zúčastnilo 9 hráčů. Sestava: v brance, dá se říci bezchybný, Radek Poňa 

Tomášek, obránci Tomáš Buca Nečas, Straka Pavel, Dvorský Štěpán, na 

záloze David Dave Jonáš, Michal Krtek Kovář, na útoku snajper Gába 

Vaňková a Kuba Straka, trenéři Fojt Jaroslav, Černohlávek Roman. Zápas 

skončil remízou 1:1, kdy naši branku vstřelil Kuba Straka. Kluci si zápas užili 

a těší se na pouťovou odvetu v sobotu 8. 7. v Jabloňanech (přesný čas bude 

upřesněn). Děkuji Tomovi Černému a rodičům p. Černohlávkové, p. Fojtové  

p. Tomáškovi za dopravu hráčů. 
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Plynule bych chtěl navázat na náš tradiční pouťový turnaj „O pohár starosty 

obce a prezidenta MK“. Turnaje se zúčastní 4 mužstva: FK Jabloňany, Lhota 

Rapotina, Obora a St.B Jabloňany. Turnaj bude poprvé odehrán v sobotu, a to 

8. 7. 2017 od 13 hodin. Občerstvení bude tradiční a bude i něco na zub 

z udírny. Připravena bude opět tombola s velmi atraktivními cenami. Po 

prvních dvou utkáních bude sehráno výše avízované utkání žáků. Během 

tohoto zápasu se představí i náš nejmenší fotbalový potěr (kluci Haluzovi  

a Toba Plch). Po vyhlášení a skončení turnaje můžou hráči a fanoušci 

pokračovat za zábavou k místní hasičce. 

Společenská rubrika 

Začnu     tím  nejzásadnějším.  Měl   jsem    tu     čest    a  společně  s Markem  

Černým    jsem      byl    za MK   pozván   na     svatbu  Petry a Pavla   

Hubených. Ke svatbě samozřejmě patřilo     i tradiční „zalíkování“ . 
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Svá jubilea v prvním pololetí oslavili naši bývalí a současní hráči: Milan 

Janíček 70 let, pan Petr Nejez st. 65 let, pan Hubený Jan 60 let, pan Josef 

Meluzín ml. 40 let, pan Tomáš Haluza 40 let a pan Roman Černohlávek  

rovněž 40 let. Novomanželům i všem oslavencům moc blahopřejeme!  

 

Konečné tabulky po jarní části ročníku 2017 

III. ZEAS LIGA 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 KMK Újezd u Kunštátu 11 8 2 1 52 21 26 

2 FC Rašov 11 8 0 3 58 32 24 

3 FC Lhota u Lysic 11 7 2 2 34 16 23 

4 FC Spešov 11 7 0 4 40 31 21 

5 FK Holešín/Kuničky 11 6 1 4 37 30 19 

6 FPO Blansko 11 5 3 3 30 16 18 

7 StB Jabloňany 11 4 1 6 19 40 13 

8 STAVBY A1 Třebětín 11 4 0 7 34 51 12 

9 MK Velké Opatovice 11 3 2 6 33 33 11 

10 FC Boskovice 11 3 0 8 22 46 9 

11 FC Rozsíčka 11 2 2 7 23 41 8 

12 HASIČI Malá Roudka 11 2 1 8 27 52 7 

IV. GATEMA LIGA 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 TJ Rudka 11 7 2 2 38 19 23 

2 FC MICROTEX Lomnice 11 7 2 2 41 26 23 

3 FC STARS Letovice 11 7 1 3 34 31 22 

4 M.K. Louka 11 5 1 5 35 26 16 

5 SOKOL Valchov A 11 4 3 4 40 35 15 

6 SOKOL Lhota Rapotina 11 5 0 6 23 27 15 

7 FK Deštná 11 4 3 4 22 26 15 

8 FK Jabloňany 11 4 2 5 27 26 14 

9 FC PICCOLO Černá hora 11 4 2 5 27 40 14 

10 SK MORAVAN Svitávka 11 3 2 6 21 26 11 

11 SK Kněževes 2006 11 3 1 7 19 37 10 

12 FC Dlouhá Lhota 11 2 3 6 14 22 9 

 

Co nás čeká - zápasy podzimní části ročníku 2017 

III. ZEAS LIGA 

12.  kolo 12.8.2017       17:00 STAVBY A1 Třebětín - St.B Jabloňany  
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13.  kolo 19.8.2017       18:00 St.B Jabloňany- FC Boskovice  

14.  kolo 26.8.2017       17:00 HASIČI Malá Roudka - St.B Jabloňany  

15.  kolo 3.9.2017         10:00 FC Rašov - St.B Jabloňany  

16.  kolo 9.9.2017         17:00 St.B Jabloňany - FK Holešín/Kuničky  

17.  kolo 16.9.2017       17:00 FC Spešov - St.B Jabloňany  

18.  kolo 23.9.2017       17:00 St.B Jabloňany - MK Velké Opatovice  

19.  kolo 1.10.2017       10:00 FPO Blansko - St.B Jabloňany  

20.  kolo 7.10.2017       16:00 St.B Jabloňany - FC Lhota u Lysic  

21.  kolo 14.10.2017     16:00 FC Rozsíčka - St.B Jabloňany  

22.  kolo 21.10.2017     16:00 St.B Jabloňany - KMK Újezd u Kunštátu 

IV. GATEMA LIGA 

12.  kolo 12.8.2017       17:00 FK Jabloňany - FC Stars Letovice  

13.  kolo 20.8.2017       10:00 SK Kněževes 2006 - FK Jabloňany  

14.  kolo 26.8.2017       17:00 FC FK Jabloňany - Dlouhá Lhota  

15.  kolo 2.9.2017         17:00   FK Jabloňany - SK Moravan Svitávka  

16.  kolo 9.9.2017         18:00 FC MICROTEX Lomnice - FK Jabloňany  

17.  kolo 16.9.2017       17:00 FK Jabloňany - TJ Rudka  

18.  kolo 24.9.2017       10:00 SOKOL Lhota Rapotina - FK Jabloňany  

19.  kolo 30.9.2017       17:00 FK Jabloňany - SOKOL Valchov A  

20.  kolo 7.10.2017       16:00 FK Deštná - FK Jabloňany  

21.  kolo 14.10.2017     16:00 FK Jabloňany - M.K. Louka  

22.  kolo 21.10.2017     16:00 FC PICCOLO Č.Hora - FK Jabloňany  

Jaroslav Fojt 

SDH Jabloňany 
Velká cena Blanenska 2017 

Letos jsme dne 28. 5. uspořádali již 6. ročník soutěže v požárním sportu 

zařazený do VCB. Areál byl jako vždy výborně nachystán a dráha splňovala 

podmínky pro dosahování velmi kvalitních časů. 

Za pěkného počasí (letos jsme se vyhnuli přívalovým dešťům) se u nás  

představilo 31 družstev mužů a 14 družstev žen. 

Tradičně se u nás dařilo mužům ze Stražiska, kteří zvítězili a jako jediní  

stlačili čas pod 17 vteřin (16,87) a také Žernovníku, který zde pravidelně bere 

medaile. Letos to bylo 2. místo v čase 17,13. Třetí příčku obsadili muži ze 

sousední Obory (17,18). Domácí v dobrém čase 17,71 brali 7. místo. 

V kategorii žen se na 1. místě umístily  Černovice (17,33), na 2. místě Žďár  

(17,42), bronz připadl ženám z Ňemčic za čas 17,61.                     Jakub Ocetek 
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Oslavy výročí založení SDH a obce Jabloňany 

Dne 10. 6. jsme společně s obcí oslavili 110 let od založení sboru a 660 let od 

založení obce. 

Oslavy byly naplánovány na sobotu, kdy od 14 hodin v areálu za školou začal 

program, který se skládal z ukázek historické i požární techniky a zásahů 

dobrovolných a profesionálních hasičů. Naši mladí hasiči předvedli svůj útok 

CTIF a džberovou stříkačku. 

Během ukázek byla k vidění při ukázce zásahu i naše technika včetně  funkční 

koňské požární stříkačky a oba vozy AS 16 a CAS 15 Daf. Své ukázky dále 

předvedli hasiči z okolních sborů Bořitov, Skalice nad Svitavou a Lysic. 

Také k nám přijeli lezci z HZS Blansko. Vyproštění osoby z vozidla při 

dopravní nehodě předvedli za přispění Českého červeného kříže HZS 

Boskovice. 

Na závěr přišla na řadu ukázka silové hasičké disciplíny TFA v podaní hasičů 

ze Sebranic, Doubravice a Olešnice. 

Všem, kteří k nám přijeli předvést své umění, děkujeme. 

Při slavnostním aktu převzali z rukou starosty OSH Blansko p. Vykydala, 

starosty okrsku Skalice p. Škrabala a plk. p. Richtra členové sboru ocenění za 

dlouholetou práci. Konkrétně p. Josef Havlíček st. a p. Jaroslav Machač st. 

Medaili sv. Floriána, p. Josef Musil Čestné uznání KSH (Krajské sdružení 

hasičů) a p. Jiří Horák st. (č. p. 48) Medaili za zásluhy. Oceněn byl i celý sbor, 

který dostal taktéž Medaili sv. Floriána. 

V naší zbrojnici byla připravena výstava věnovaná nejenom historii sboru 

společně s videoprojekcí, která shrnovala uplynulých 10 let od posledních 

oslav založení.  

Během dne se hasičské ukázky prolínaly z představeními a vystoupeními 

mimo hasičskou tématiku, o kterých se dočtete v jiné části. 

Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla i pití po celý den. 

Na večer byla připravena taneční zábava s živou hudbou a ohňostroj. 

Přípravy na tuto náročnou akci započaly již v loňském roce a zabraly hodně 

času. 

Jménem sboru děkuji všem, nejen hasičům, kteří se na nich podíleli. 

Jakub Ocetek                                                                                  
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Dny otevřených dveří v depozitáři Tech. muzea Brno 

Ve dnech 22. - 23. 4. se 4 naši členové (2 řidiči) tradičně zúčastnili této akce  

s naším vozem AS 16 Sachsenring. Opět jsme sklidili velkou chválu nejen za 

vzhled vozu, ale i za jeho údržbu a celkový stav v jakém se nachází. Během 

víkendu si Sachsenring prohlédlo na cca 5000 návštěvníků.      Josef Havlíček ml. 

Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 
Ukliďme svět Ukliďme Česko - Jabloňany 13. 4. 2017  

 Letošní, již 3. ročník úklidu v okolí naší obce Jabloňany, byl výjimečný ze  

2 důvodů: připojila se k nám místní ZŠ a na cca stejné ploše bylo sebráno   

                        nejméně odpadu ve  

                                                                                      srovnání s předchozími  

                                                                                      roky. Úklid proběhl ve  

                                                                                      dvou termínech: ve  

                                                                                       středu 12. 4. dopoledne 

                                                                                      ZŠ provedla úklid  

                                                                                      v centru obce a na  

                                                                                      cyklostezce směr 

                                                                                      Skalice (17 dětí a 5 

                                                                                        dospělých) a ve čtvrtek  

                                                                                      13. 4. odpoledne kolem  

                                                                                      silnic do obce uklízelo  

                                                                                      12 mladých hasičů a 3 

                                                                                      dospělí. Sebráno bylo  

                                                                                      celkem 9 pytlů odpadků. 

 

Plnění odznaků odborností 

Od loňského podzimu, kdy 

vstoupily v platnost  nové 

směrnice hry Plamen , se 

činnost s MH povinně rozšířila  

i o mimo sportovní činnost  

a proto jsem 29. 3. na místním 

obecním úřadě uspořádal 

závěrečnou ústní i písemnou 

zkoušku plnění odznaků 

odborností před komisí. Mládež 
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měla za úkol předvést své získané informace z kroužku před tříčlennou komisí 

a to Fialová Lenka SDH Kořenec, Havířová Marcela SDH Doubravice  

a Machač Petr. Zkoušku úspěšně ukončilo 12 našich dětí, kteří získaly první, 

nebo již druhý odznak odborností a tři děti z SDH Kořenec splnily zkoušku 

specializací. 

Laser Game Boskovice 

Odměnou za splnění zkoušky plnění odznaků odborností bylo pro mladé 

hasiče Laser Game Boskovice. 19. 4. jsme za venkovní sněhové přeháňky 

místo do Luhu vyrazili do Boskovic. Odpoledne se dětem líbilo, všichni si 

zahráli tři hry a už se těšili na příště. 

Oslavy 660 let obce a 110 let SDH Jabloňany 

Do ukázek  

u příležitosti výročí 

se zapojila i naše 

mládež historickou 

ukázkou hašení 

pomocí ruční 

„džberové“ stříkačky 

zapůjčené od SDH 

Drnovice a poté 

předvedli disciplínu 

požárního sportu MH   

                                                                                         útok CTIF. 

Výsledky soutěží zařazených do OLM Blansko, Plamen  

 11.3. OLM Sychotín:  uzlování – ml. žáci 15. z 23., st. žáci 13. z 21. 

 8.4. OLM Šošůvka: žáci uzlování – ml. žáci 9. z 24., st. žáci 18. z 27. 

 30.4. OLM Ostrov u Macochy: PÚ - mladší žáci 7./9., starší žáci 6./10. 

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

Machačová T. 7., Straka T. 2./6., Kovář M. 8. 

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

  – mladší žáci   6. z 10., starší žáci 6. z 10. 

 8.5. OLM Velké Opatovice: žáci PÚ, šta. CTIF – m. žáci 6. z 9., s. žáci 

9. 

  13.5. Ráječko: žáci Plamen okresní kolo 2016/2017     

 - mladší žáci 7. z 41., starší žáci 11./36. 
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 14.5. Ráječko: dorost Plamen okresní kolo 2016/2017 - Machačová T. 

16./22., Straka T. 4./18.,  Prudký L. 9./18.,  Kovář M. 7./14. 

 20.5. OLM Bořitov: žáci PÚ, štaf. pož. dvojic – ml. ž. 4./12., st. ž. 9./12. 

 3.6. OLM Rájec: žáci PÚ, štafeta pož. dvojic – m. žáci 9/19, s. žáci 5/20 

 3.6. OLM Šebetov: žáci PÚ, štafeta CTIF - mladší žáci 7, starší žáci 

8/12 

 3.6. OLD Šebetov: dorost, dvojboj, testy – Machačová T. 10., Straka T. 

10./13.,  Prudký L 11./13.,  Kovář M. 9./11., Tomášek R. 11. 

 

Senetářov noční soutěž mladých hasičů 24. 6. 2017 

Již tradičně o tomto víkendu jsme se vydali na atraktivní soutěž do 

Senetářova, na kterou jsme přejížděli ze soutěže z Bukoviny, kde jsme získali 

3. místo. V Senetářově po 16 hodině začala soutěž nejmladších, a to 

přípravkami. Poté následovali mladší žáci, kde jsme po menším zaváháni na 

koši obsadili 13. místo z 28. Po vyhlášení odsoutěžených kategorií jsme 

shlédli vystoupení bojového umění. Chvíli jsme počkali a v deset večer začala 

kategorie starších žáků.  

V předchozích dvou letech jsme obsadili nádherné první místo, dle 

komentátora: „favorité soutěže“, letos v nové sestavě (díky věkovému 

omezení).  Na start jsme šli pátí, atmosféra před startem suprová, vše klaplo 

na jedničku a ujali jsme se vedení soutěže, už jsme jen sledovali výsledky 

ostatních. V druhé polovině soutěže nás odsunuly vyškovské Drnovice a jako 

poslední soutěžící Březina naplnila naše obavy. Jabloňany starší žáci obsadili, 

i tak pro nás nádherné, třetí místo v kvalitní konkurenci  cca 25 soutěžních 

družstev. Po vyhlášení soutěže a koupeli v kádi  jsme po půl druhé noční   

ulehli ke spánku v zázemí našich stanů a v neděli dopoledne jsme se vraceli 

domů.  

Děkuji rodičům a našim příznivcům za spolupráci a podporu nejen při soutěži 

v Senetářově, ale i za činnost a spolupráci předešlou. Dětem přeji krásné 

prázdniny a koncem srpna pokračujeme. 

V případě zájmu Vašeho dítka o naši činnost jsme tu, dojděte se mezi nás 

podívat, případně mě kontaktujte. Počet účastí na soutěžích, zapojení dětí 

je individuální dle zájmu a možností dětí i Vás.  

Vedoucí kolektivu mládeže SDH Jabloňany Petr Machač 
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JSDH druhé čtvrtletí 2017 
Pokračovali jsme v prohlubování odborné přípravy, kterou 

jsme  více zaměřili na poskytnutí první pomoci a úkony zachraňující život. 

Díky spolupráci s Českým červeným křížem a naší člence Ivě Kučerové jsme 

si vyzkoušeli i prakticky při modelových situacích, dále jsme se zaměřili na 

seznámení a výcvik s vybavením jednotky včetně výcviků  venku zaměřených 

na obsluhu čerpadel, agregátů, osobní jištění a používání prostředků v naší 

výbavě a věnovali jsme se údržbě a akceschopnosti našeho vybavení  

a techniky.  

Dále se naši členové zúčastnili periodického povinného školení na požární 

stanici Boskovice, velitelé družstev: Horák Jan, Štarha Jakub, strojník: 

Zachoval Josef. 

Byli jsme požádáni o spolupráci při zajištění Okresního kola soutěže mladých 

zdravotníků, které proběhlo 12. května. Na základě této žádosti se Machač 

Petr a Horák Jan vydali do "světa" na zkušenou. (Bylo to pro mne zajímavé  

i poučné co děti umí a můžou se naučit ve škole, nebo ve volnočasových 

"kroužcích"....). Přímo v ulicích Blanska se tak utkaly děti hned několika 

základních škol z celého regionu.  

Výcvik jednotek Ochrany obyvatelstva (OOB) 

21. - 22. 4. se naše jednotka (jako 1 z 18 předurčených JPO pro Ochranu 

obyvatelstva (OOB) v JMK) účastnila s ostatními od pátku 21. 4. od 10 h do 

sobotního odpoledne Instruktážně metodického zaměstnání (IMZ) ve 

Vojenském újezdu Březina. Již pravidelného každoročního cvičení jsme se 

účastnili potřetí. Místo výcviku bylo pro mnohé příjemným zpestřením, které 

bylo doplněno i současným výcvikem leteckých záchranářů HZS JMK, kteří 

v naší blízkosti procvičovali záchranu a transport osob v podvěsu pod 

vojenským vrtulníkem a byli jsme seznámeni s činností hasičské vojenské 

jednotky, historií a pravidly areálu. Letošními úkoly bylo: zprovoznění 

velkokapacitní mobilní čerpací stanice, čerpání pomocí mobilních kalových 

čerpadel, pytlování a stavba protipovodňové stěny nebo zřízení týlu.  

Našim úkolem s dalšími jednotkami bylo zřízení týlu a zabezpečení zázemí 

včetně stravy pro cca 120 hasičů po oba dva dny. K této činnosti jsme využili 

naše vybavení včetně přívěsu pro OOB, který jsme pořídili v roce 2015  

s pomocí grantu od POVODÍ MORAVY.  
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Jednotky OOB jsou určeny především pro dlouhotrvající zásahy nebo 

rozsáhlejší mimořádné události typu požáry, povodně, čerpání vody, 

technická pomoc při větrných kalamitách (včetně např. provizorních oprav 

stržených střech) vyhledávání nebo evakuace osob apod. 

Výcviku se zúčastnili: Machač Petr. Horák Jan., Machač Jaroslv ml., 

Kučerová Iva, Petržela František a Vlach Lukáš. 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/JSDH_Jablonany_-_IMZ_OOB_VU_Brezina_21-22.4.2017/ 

 
Činnost a zásahy JSDH Jabloňany 

12.4. Technická pomoc – pročištění kanalizace, pomocí CAS, kanálového 

krtka a dovážené vody jsme provedli pročištění, zprůchodnění kanalizace 

v RD. 

4.5. Technická pomoc – odstranění stromu, provedli jsme odstranění stromů 

bránících výstavbě pouličnímu osvětlení a přeložce NN na návsi obce. 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/JSDH_Jablonany_-_IMZ_OOB_VU_Brezina_21-22.4.2017/
https://www.facebook.com/hasicijablonany/photos/pcb.1902822066607459/1902819239941075/?type=3
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14.5. Zásah mimo katastr obce Velké Opatovice a blízké okolí města 

zasáhla povodeň z přívalových dešťů. Voda zaplavila sklepy a silnice. Na 

místo byla díky předurčenosti k ochraně obyvatelstva vyslána i naše JSDH.  

Na místě jsme spolupracovali s HZS JMK a JSDH Okrouhlá. Provedli jsme 

zprůchodnění kanálových vpustí a odtoků  nahromaděné vody a umožnili 

jsme odtoku vzniklého vodního toku. Společně s JSDH Okrouhlá jsme 

provedli stavbu protipovodňové hráze, následně zásah ukončen a hodinu před 

půlnocí návrat jednotek na základny. (Poznámka: Základní náklady (např. 

nafta atd.) spojené s tímto zásahem jsou následně hrazeny z JMK a tudíž 

nedochází k finančnímu zatěžování naší obce). 

15.5. Technická pomoc – náhrada el. zdroje , v době plánované odstávky el. 

proudu jsme asistovali s CAS a elektrocentrálou při údržbě obecní vodárny 

v Luhu. 

28.5. po dobu pořádání VCB v obci jsme zajišťovali výjezd naší JSDH 

z areálu v Luhu. 

31.5. Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu, na žádost uživatelů 

objektu na veřejném prostranství v sousední obci Krhov, po dohodě se 

starostou obce jsme provedli likvidaci obtížného hmyzu. 

 

Oslavy 660 let obce a 110 let SDH Jabloňany 
Sobotní hasičský program byl proložen obecními vystoupeními i pro 

„nehasičské“ diváky a odpoledne doplněno doprovodným programem a to: 

Stánek preventivně výchovné činnosti Hasík HZS JMK a SDH Jabloňany. 

Výstava hasičské techniky SDH, JSDH Jabloňany a účinkujících. Výstava  

v hasičské zbrojnici s videoprojekcí.  

Program začal ve 14 hodin. 

 Zahájení oslav: občany, rodáky obce, hasiče i širokou veřejnost přivítal 

starosta obce Roman Plch a náměstek ředitele HZS JMK plk., Ing. 

Richtr.  

Následoval průřez historií, kterou jsme představili  hasičskými  ukázkami: 

 Historické hašení pomocí „džberové“ stříkačky zapůjčené od SDH 

Drnovice, ukázku předvedli naši mladí hasiči (popis a foto výše).  

 Ruční stříkačka tažená koňmi: po deseti letech ( od výročí 100 let SDH) 

jsme nejen dětem v obci předvedli naši původní stříkačku z roku 

1907 v činnosti i s recesní scénkou pozdějšího doběhnutí dalších hasičů 

SDH Jabloňany. 

 Dopravní nehoda dvou osobních aut (se zpomaleným reálným nárazem) 

zasahoval HZS JMK PS Boskovice ve spolupráci s Českým červeným 

křížem Blansko. 
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 Parní stříkačka tažená koňmi  z roku 1912 SDH Bořitov: následovník 

ručního pohodu čerpadla, čerpadlo poháněno párou. 

 Správné i nesprávné hašení oleje v domácnosti - JSDH Jabloňany 

 Automobilová stříkačka Praga z roku 1920 SDH Bořitov. 

 Tatra  805, PS 8  SDH Skalice nad Svitavou tento typ techniky byl 

v milosti výbavou našeho sboru. 

 AS 16 (Automobilová stříkačka) Sachsenring z roku 1966 u SDH 

Jabloňany od roku 1989. 

 Disciplína požárního sportu požární  útok CTIF předvedeno MH 

Jabloňany.  

 Ocenění členů SDH Jabloňany (více viz. SDH). 

 CAS 20 (Cisternová automobilová stříkačka) Tatra JSDH Lysice 

odstranění závory pomocí rozbrušovací pily a uhašení požár střešní 

konstrukce s využitím speciální záchranářské pily. 

 AP 30 (automobilová plošina) Bumar HZS JMK PS Boskovice, CAS 30 

HZS JMK PS Blansko + hasiči lezci předvedli záchranu „plyšáka“ se 

střechy školy a slanění z plošiny. 

 CAS 15  DAF JSDH Jabloňany předvedli část technických zásahu ze 

široké škály možnosti činností a využití naší jednotky, ukázka 

zakončena recesní scénkou likvidací obtížného hmyzu v podobě obřího 

hnízda s dětmi v převlečení za hmyz. 

 Ukázka ze silové soutěže TFA simulující zásahovou činnost hasičů 

v zásahovém oděvu s použitím dýchacího přístroje předvedli SDH 

Sebranice, Olešnice, Doubravice nad Svitavou - do ukázky se následně 

zapojilo i dle Radka Tesaře z SDH Sebranice neobvykle mnoho zájemců 

nejen z řad hasičů i mládeže. 

 

Večer doplněn živou hudbou ABC rock Boskovice. 

 

Do příprav a realizace oslav se zapojili i členové JSDH, připravili techniku 

JSDH a potřebné k zajištění ukázek. Spolupracovali s SDH na průběhu 

sobotního dne. V závěru dne provedli za pomoci starších mladých hasičů 

úklid použitých věcí, techniky a vybavení, za což jim děkuji.  

Jménem velitele JSDH Jabloňany a hlavního organizátora sobotních ukázek 

děkuji Všem hasičům, zúčastněným sborům za jejich účast a nasazení, dále 

pak HZS JMK (Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje) za 

vstřícnost a spolupráci.                                                              Děkuji Petr Machač 
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Automobilová plošina HZS JMK PS Boskovice, cisternová automobilová stříkačka PS Blansko, hasiči 

lezci při ukázce slanění 

http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/, https://www.facebook.com/hasicijablonany/ 

velitel JSDH Jabloňany Petr Machač 

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

(jubilea od 55 do 85 let). 

 

 Paní Zdenka Stejskalová                           

 Pan Jan Hubený st.                

 Pan Vlastislav Ocetek 

 Pan Stanislav Přibyl 

 Pan Petr Nejez st. 

 Pan Pavel Vlach 

 Paní Eva Součková               

 Paní Věra Nečasová 

 Paní Ludmila Veselá 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!          

  

                                                Naše řady navždy opustily:     

                                                Paní Jaromíra Horáková 

                                                Paní Marie Přibylová (č. p. 90)      

   Děkujeme za tichou vzpomínku…... 

  

 Monika Fojtová 
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