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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

rád Vám představuji třetí číslo našeho časopisu Jablíčko v tomto roce. 

Léto končí a my máme za sebou spoustu práce, dovolené i naše společné 

akce. Děkuji Vám za Vaši účast. Už jen na našem společně stráveném 

Rozloučení s prázdninami bylo vidět, že se nás schází víc a víc a stává se 

z těchto setkání tradice, což mě osobně těší. I z tohoto důvodu jsme se 

rozhodli uspořádat další výlet, který se konal 28. září.  

V souvislosti s naší činností bych Vás také rád informoval, že byla úspěšně 

dokončena oprava chodníku před řadovkami a stavba chodníku k Oboře. Ještě 

dříve než proběhne závěrečné řízení stavby, tak nás čeká kolaudace opěrné 

stěny na hřišti v Luhu a nového veřejného osvětlení. Děkujeme Vám za 

trpělivost při různých omezeních při těchto stavbách. Obec také nainstalovala 

nový stůl na ping pong, ale více v samostatném článku.                                                                                                           

S dalšími provozními informacemi z obce se seznámíte na dalších stránkách. 

Já přeji dětem úspěšný začátek nového školního roku a všem, ať se ještě chvíli 

dočkáme babího léta. 

                                                                                                                                                   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 27. 6. 2017 a 12. 9. 2017. Zápisy  

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

Na těchto zasedáních bylo mimo jiné projednáno: 

 Schválení smlouvy na dotaci z Jihomoravského kraje na dovybavení 

JSDH ve výši 60 tis. Kč 

 Schválení smlouvy na dotaci z Jihomoravského kraje na „Prodloužení 

chodníku směr Obora“ ve výši 200 tis. Kč 

 Smlouva o dílo na opravu komunikace na Zalitavsku s firmou COLAS 

CZ a. s., Praha ve výši 984.845,61 Kč 

 Schválení podání žádosti o dotaci na zatravnění fotbalového hřiště 

v Luhu na Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Zamítnutí příspěvku MSSS Boskovice na sociální služby 
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 Schválení dodatku ke zřizovací listině základní školy, kterým se zřizuje 

školní družina 

 Schválení darovací smlouvy na lajnovačku spolku MK Jabloňany 

 Schváleny smlouvy o smlouvách budoucích s E.ON, GasNet a JMK na 

inženýrské sítě pro tři nové rodinné domy 

 Přijaty záměry na odprodej pozemku p. č. 1132/29 a části pozemku       

p. č. 1132/6 

 Schváleno pořízení projektové dokumentace na chodník ve středu obce 

(u kaple), na parková stání a zpevnění ploch v této lokalitě  
                                                                                                                            Monika Fojtová 

Investice (nejen) stavebních projektů 

Bilancování a hodnocení patří většinou ke konci kalendářního roku. Rád bych 

tímto článkem udělal trochu změnu. V tuto dobu za sebou máme skoro tři 

roky volebního období a ještě jeden rok před námi. Jak bylo uvedeno v článku 

pana místostarosty v minulém čísle Jablíčka: „Další akce k realizaci v naší 

obci“, máme finanční možnosti na další projekty. Ve zmíněném článku bylo 

ohlédnutí za částkami, které obec získala v rámci různých dotačních titulů. 

Mimo tyto dotační tituly jsme dělali také spoustu stavebních prací z vlastních 

zdrojů.  

   Investice v tis. Kč Rok 

Rekonstrukce sociálního zařízení a podlahy ve třídě ve škole 530 2015 

Sociální zařízení v pohostinství Hasička   348 2015 

Cyklostezka Jabloňany - Skalice nad Svitavou  517 2016 

Cesta kolem mlýna  83 2016 

Kanalizace ve středu obce 314 2016 

Odstavná parkovací plocha ve středu obce 42 2016 

Oprava cesty recyklátem ve středu obce 83 2016 

Oprava chodeb, zabezpečení a dovybavení nábytkem ve škole  370 2016 

Kříž u kapličky 130 2016 

Opěrná stěna v Luhu  130 2017 

Pořízení malotraktoru a příslušenství  804 2017 

Veřejné osvětlení 730 2017 

Oprava chodníků i mimo lokality dotčené výstavbou veřejného 
osvětlení 

80 2017 

Chodník směr Obora a oprava chodníku před řadovkami 820 2017 

Zalitavsko 1100 2017 

 6081  

 

I přes značný objem investic se nám dařilo v předchozích dvou letech držet 

přebytkový rozpočet (roční výdaje byly nižší než roční příjmy obce proti 

naplánovaným schodkovým rozpočtům). Pouze v letošním roce budou ve 

větší míře použity přebytky z hospodaření minulých let. Některé z uvedených 
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stavebních akcí v tabulce byly realizovány z projektů od minulého vedení 

obce.  Tyto projekty jsme ,,oprášili“ a připravili jsme je pro stavební řízení     

a povolení. Bohužel tyto plány jsme neměli většinou v elektronické podobě    

a byly projektovány podle legislativy a podmínek z daných let. Tyto okolnosti 

nám přípravu pro stavební povolení nebo výběrová řízení značně 

komplikovaly a prodlužovaly. S ohledem na naše končící volební období 

bychom se tomuto rádi vyhnuli a na příští rok budeme připravovat pouze 

jednu stavební akci. Tuto budeme chtít také dle možností zrealizovat do 

nastávajících voleb. 

Na zastupitelstvu 12. 9. jsme si  potvrdili, že budeme připravovat jeden 

projekt na výstavbu chodníku ve středu obce od  č. p. 128 až k č. p. 3. Tento 

projekt bude rozdělen do tří stavebních částí: výstavba nového chybějícího 

chodníku, odvodnění a oprava stávajícího povrchu na náměstíčku u kaple       

a vybudování nových parkovacích míst v dané lokalitě. V případě přidělení 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj bude  v roce 2018 realizováno 

zatravnění fotbalového hřiště v Luhu. Další možnosti rozvoje  nebo zlepšení 

vzhledu naší obce jsou na zamyšlenou do nového volebního období jako např. 

oprava chodníku a komunikace na Kocimberk nebo v ulici k bytovce ke 

Skalici.                                                                                                     Roman Plch 

Opravy a údržba v rámci obce 

Během léta se kromě běžné údržby obce jako je sečení zelených ploch 

realizovaly i další práce s využitím nové obecní techniky nebo se zapojením 

nových brigádníků, jako např.: 

 sečení obecních ploch novým malotraktorem s mulčovačem 

v Zahradském (pod včelínem) nebo na Babě a další 

 oprava skládacích lavic a stolů (pivních setů) 

 osetí travou po stavbě propustku směrem na Oboru („Střepáku“              

a navazující příkopy) 

 vyčištění lapolu (odvodňovacího překopu a příkopy) na cestě na 

pastviny  u bytovky 

 odstranění bahenních nánosů a vyčištění koryta potůčku před nádržkou 

v horní části obce 

 příprava a oprava děr v místních komunikacích v obci (vystříkání           

a očištění děr vodou provedli členové místní hasičské jednotky, opravu 

děr pak realizovala firma za přispění členů malé kopané) 

 obsekávání nově vysazených stromků v Luhu a v Hutích.     Jaroslav Machač 
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Oprava místní komunikace Zalitavsko startuje 

18. září se rozběhly naplno stavební práce na opravě Zalitavska dodavatelskou 

firmou Colas CZ z pobočky Bystřice nad Pernštejnem. Prvnímu kopnutí do 

země předcházelo vytyčení inženýrských sítí a dolaďování detailů řešení, 

které vychází z původního projektu a smluvního rozsahu. 

Pokud půjde vše bez komplikací, tak stavební práce by neměly přesáhnout 

maximálně 1,5 měsíce a pokládka nového asfaltového povrchu a navazujících 

prací by měla skončit maximálně do konce října. 

Komunikace není zcela uzavřena, přesto při pohybu v této části obce dbejte 

zvýšené opatrnosti – pohybujete se po staveništi. Myslím, že dočasné omezení 

např. při pokládce asfaltu (kdy bude komunikace krátkodobě uzavřena) bude 

určitě stát za to. Výsledkem bude nejen nový asfaltový povrch komunikace 

(nebo případně obecní vjezdy a přístupy k domům z asfaltového recyklátu), 

ale i nový chodník ze zámkové dlažby „v uličce“ spojující pro pěší Zalitavsko 

se středem obce u kaple.                                                                 Jaroslav Machač 

 

 

Fotografie komuni-

kace na Zalitavsku 

po základním srov-

nání původního již 

narušeného 

asfaltového povrchu 

a zpevnění podklad-

ních vrstev. 

 

 

Již nově položené 

obrubníky (náhrada 

původních, které 

byly částečně „vy-

valené“).  

Okraj komunikace 

doplněn přídlažbou 

pro lepší odvod 

povrchové vody. 
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Připravujeme 
Infrastruktura k novým pozemkům                                      

Na zasedání zastupitelstva 21. 6. loňského roku bylo vedení naší obce 

osloveno s dotazem o možnosti zasíťování pozemků v soukromém vlastnictví 

žadatelů. Jednalo se o zastavitelnou lokalitu č. 8 dle územního plánu obce. 

Problematiku infrastruktury u těchto pozemků jsme řešili ještě několikrát na 

zastupitelstvu, ale i na pracovních schůzkách s žadateli. Se zasíťováním 

pozemků se také řešilo technické provedení příjezdové komunikace k novým 

pozemkům. Tato komunikace byla důležitá pro stavebníky pro povolení jejich 

staveb. Nejen za tímto účelem naše obec zřídila pasport komunikací, který byl 

mj. podmínkou při získání dotace u probíhající stavební akce na Zalitavsku. 

Po projednání a odsouhlasení podmínek a spolufinancování žadatelů a obce 

jsme přistoupili k oslovení projektanta. Na zasedání zastupitelstva obce 7. 3. 

jsme schválili pořízení projektové a inženýrské dokumentace na uzemní 

rozhodnutí a stavební povolení. Po vyjádření všech dotčených orgánů             

a organizací správců veřejné technické a dopravní infrastruktury bude 

vyhotoven projekt a položkový rozpočet. Veškeré smlouvy, administrativní 

činnost a velkou časovou zátěž spojenou s touto stavební akcí bude mít naše 

obec, která bude také žadatelem o stavební povolení. Pořízení každého 

nového stavebního projektu se počítá na měsíce, v případě legislativních 

problémů možná na roky. Jedná se o velký projekt, který počítá  

s vybudováním nového veřejného osvětlení, plynovodních přípojek, 

vodovodních přípojek a potřebné komunikace pro plánované tři nové rodinné 

domy.                                                                                                    Roman Plch 

 

Příprava stavebních akcí – chodník u kaple a další 

V souvislosti s  přípravou této akce bych chtěl upozornit, že i Vy jako občané 

máte možnost se zapojit do přípravy výsledného řešení jednotlivých projektů. 

Tímto můžete ovlivnit, jak bude vypadat celková podoba naší obce. Podobně 

byla tato možnosti u většiny připravovaných stavebních akcí.  

Možnost vyjádřit se k chodníkům a dalšímu kolem kapličky bude 

v polovině října (pokud půjde vše dle plánu) a o této možnosti budete opět 

informováni.  

Bohužel požadovat větší změny při samotné realizaci až na stavbě (kromě 

drobných zpřesnění nezbytných „na místě“) není, i přes naši maximální snahu 

vyjít vstříc, ve všech případech možné.  
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Je to dáno především stavebními předpisy (schválený rozsah projektu, ke 

kterému se vyjadřuje předem několik institucí), vhodností požadovaného 

technického řešení nebo uvolněným rozpočtem pro stavbu. V neposlední řádě 

je třeba si uvědomit, že dle toho je již vybrána firma a především předem již 

objednaný materiál na stavbu dle projektu, který se připravoval již dříve  

i s možností se k němu vyjádřit před jeho realizací.  Proto využijte této 

možnosti včas, tj. ve fázi přípravy projektu.                                    Jaroslav Machač 

Stalo se v obci  
Nový stůl na ping pong 

Jak si již většina z Vás všimla, tak obec nainstalovala v areálu za školou nový  

stůl na ping pong. Je složen z kvalitního kovového rámu, který je žárově 

zinkovaný, z pevných robustních nohou z jeklu 80/80mm. Desky stolu jsou 

vyrobené z lisované pryskyřice a křemičitého písku o tloušťce 30 mm.  

Mohou být celoročně vystaveny povětrnostním vlivům počasí a UV záření. 

Stůl splňuje požadavky normy pro Stolní tenis ČSN EN 14468-1 třída D. Stůl 

na ping pong byl pořízen Dobrovolným svazkem obcí Svitava z dotace JMK 

program rozvoje venkova  „Pořízení venkovního mobiliáře, infotabulí             

a značení mikroregionu“. Naše obec v rámci dotačního titulu pořídila také 

infotabuli, betonový odpadkový koš a čtyři kusy betonových stojanů na kola. 

Jeden stojan na kola, infotabule a odpadkový koš jsou umístěny u odpočívadla 

na začátku cyklotrasy ke Skalici nad Svitavou. Další  stojan je v areálu za 

školou u stolu na ping pong.  Poslední stojan je umístěn na hřišti v Luhu u 

sociálního zařízení. Celkové náklady na pořízení všech věcí jsou 60 tis. Z toho 

bylo 30 tis. z dotace od JMK. Věřím, že se Vám nové věci líbí a doufám, že 

budou sloužit v naší obci co nejdéle.                                                    Roman Plch 
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Rozloučení s prázdninami 

Obec Jabloňany společně s fotbalisty a hasiči uspořádali v neděli 27. 8. 2017 

od 14 hodin v areálu v Luhu tradiční akci Rozloučení s prázdninami.  Za 

velmi horkého počasí nás svou návštěvou poctilo neuvěřitelných 98 dětí. Co 

do počtu soutěžících (zaregistrovaných) dětí, byl tento rok naprosto rekordní. 

Již tradiční soutěže a atrakce pro děti jako je malování na obličej, skákací boty 

a skákací hrad doplnily letos elektrická autíčka pro menší děti, lanová dráha   

a aquazorbing na místním rybníce. Jedná se o nafukovací kouli, která je 

neprodyšná a opatřená zipem. V kouli se odvážlivci snažili pohybovat po 

vodní hladině místního rybníku. Na atrakci stála až do ukončení  akce fronta. 

Program byl doplněn tradiční menší tombolou a vystoupením s ukázkami 

silové akrobacie.  Děti byly odměněny medailí, párkem v rohlíku, limonádou 

a spoustou reklamních předmětů se znakem obce. Protože se dětí letos 

dostavilo opravdu rekordní množství, museli jsme při odměňování 

improvizovat. Počet medailí i párků byl omezený, tak se nedostalo na 

všechny. Ale když je hlad přijde k dobru i rohlík s kečupem . Tak snad 

příští rok.                                                                                         Monika Fojtová 
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Základní škola Jabloňany 
Vyplouváme 

                                                 Po krásných letních prázdninách jsme  

                                                        odpočatí a plni sil vypluli do nového  

                                                        školního roku. 4. září nastoupilo do školy  

                                                        sedm prvňáčků za doprovodu rodičů. Pro  

                                                        všechny žáky a jejich rodiče bylo  

                                                        připraveno zábavné divadlo „Hup a Hop 

                                                        jdou do školy“ (z dílny paní učitelek), pro 

                                                        prvňáčky slavnostní pasování a bohaté 

                                                        občerstvení.  

                                                        I v tomto školním roce je pro děti  

                                                        zajištěno stravování ze ZŠ Svitávka, které  

                                                         odpovídá normám školního stravování, jen   

                                                        managerské vedení zajišťuje firma  

                                                        Scolarest. 

                                                        Jako každý rok i letos jsme pro žáky  

                                                        připravily spoustu zajímavých projektů,  

                                                        výukových programů, výletů, plavání,  

                                                        bruslení.  

 

Již jsme stihli Prázdninové putování s mapou a Zvířátkový den, kdy nás 

navštívil pan Michal Krátký z Boskovic se svými mazlíčky – krajtou 

tygrovitou a krajtou královskou.  

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat kroužky pod SVČ 

Boskovice (anglický, sportovní, hru na kytaru), které vedou naše paní 

učitelky. 

Pro letošní rok jsme otevřeli školní družinu, kde probíhají oblíbené rukodělky 

s paní učitelkou. 

Na škole bude opět probíhat sběr papíru, tonerů, baterií. Víčka od piva a Alu 

plechovky sbíráme ve spolupráci s MŠ Obora pro Jožínka Vydru. 

O prázdninách proběhlo malování a výzdoba herny a třídy pro starší ročníky. 

Zde se také po letech opravila okna. 

Do pedagogického sboru nám přibyla nová paní učitelka Marie Gazdíková. 

Doufáme, že se ji v Jabloňanech bude líbit.                                      Kolektiv ZŠ 
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Malá kopaná  
Mimofotbalová činnost 

29. června jsme pomohli paní ředitelce místní školy připravit pro děti 

ukončení školního roku 2016/2017. Zajistili jsme dětem a rodičům něco k pití 

a k snědku. Největším překvapením pro děti ale bylo, že se nám podařilo se 

souhlasem p. Kováře Petra, který má rybník v pronájmu, sehnat do rybníka 

opravdového vodníka. Vodník souhlasil, že v rybníku zůstane a tak věříme, že 

se z vyvolávání vodníka z rybníka stane taková milá tradice. Chtěl bych paní 

ředitelce, učitelkám a hlavně dětem poděkovat za krásnou venkovní výzdobu 

nově zrekonstruovaných buněk v podobě fotbalového znaku, který na kabiny 

namalovaly. Dále musím zmínit, že celá akce nám bude nápomocna při 

podání žádosti o zatravnění hřiště. Děti za přispění učitelek i rodičů udělaly 

věrohodnou maketu travnatého hřiště. Součástí projektu je i zavlažovací 

systém. Podání žádosti o dotaci muselo samozřejmě schválit zastupitelstvo 

obce, za což touto cestou za fotbalisty děkuji. O dotaci bude na Ministerstvu 

pro místní rozvoj rozhodnuto do konce září, maximálně začátkem října. 

Doufám, že vše dobře dopadne a travnaté hřiště bude v naší obci po 30 letech 

realitou a nebudeme muset my ani naše děti hrát na prašné a nebezpečné 

prosívce, kde některá zranění jsou opravdu velmi bolestivá. 

 

27. srpna proběhlo v areálu hřiště v Luhu zakončení prázdnin, kde jsme spolu 

s obcí a SDH pomohli s přípravou a úklidem. Připravili jsme občerstvení (jak 

pití tak pochutiny z udírny). Myslím, že akce, kterou řídil osobně starosta 

obce p. Plch se vydařila. Přišel rekordní počet dětí a co bylo také hlavní, bylo 

překrásné počasí. Fotbalisté věnovali dětem pití a jídlo a do tomboly hodnotné 
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ceny hlavně pro ty menší, byly totiž zaměřeny na vybavení do začátku 

školního roku. 

Společenská rubrika 

Dne 23. 9. se oženil hráč FK Jabloňany Zdeněk Polák s Gabrielou Plchovou, 

dcerou našeho dlouholetého hráče Leoše Plcha. Novomanželům přejeme do 

společného života hodně štěstí! 

Co chystáme do konce roku 

Dodělání zadní střechy a odtoku vody z buněk, koncem října zazimování 

sociálního zařízení a buněk, vypuštění vody a v průběhu měsíce listopadu 

potom zakončení sezóny 2017. 

Pouťový turnaj 

Dne 8. července  byl netradičně v sobotu uspořádán pouťový turnaj. Tato 

varianta byla vyzkoušena poprvé od dob pořádání pouťových turnajů což je 

již minimálně 40 let, a zdá se, že nám vyšla. Na zpestření byla připravena 

nejen tombola, ale hlavně utkání našich hráčů do 15 let. Ti přilákali rodiče  

a fanoušky malé kopané. Mladí fotbalisté nastoupili proti tradičnímu soupeři 

stejné věkové kategorie z Valchova. Sestavu jsem omladil o náš nejmenší 

fotbalový potěr kluky Haluzovi a Tobiáše Plcha. Právě Toba se postaral         

o nejkrásnější gól turnaje a střelou do pravého horního rohu brány se podílel 

na vysokém vítězství domácího týmu, kdy mladíci v tomto utkání smetli hosty 

z Valchova 5:1. Za zmínku stojí, že kvůli přetlaku hráčů v týmu Jabloňan       

a menšímu počtu hráčů z Valchova byl valchovským hráčům zapůjčen starší 

hráč Patrik Prudký zvaný Ďas, který dával čestný gól za Valchov. Za nás se 

kromě Toby Plcha trefili také dvakrát Marek Maňoušek, jednou Tadeáš 

Všianský a Štěpán Dvorský.  
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Samotný turnaj o pohár starosty obce a prezidenta malé kopané vyhrálo 

mužstvo St.B Jabloňany, druzí byli borci z Obory, třetí Lhota Rapotina           

a čtvrté místo obsadili domácí FK Jabloňany. Nejlepším střelcem byl po 

zásluze hráč St.B Jabloňany Jirka Vorlický ml., nejlepším hráčem byl 

jednomyslně zvolen po dohodě vedoucích týmů Luba Janíček z Obory  

a nejlepší golman Jan Kužela (Harapes) z týmu FK Jabloňany. Myslím, že 

turnaj byl dobře připraven a děkuji za organizaci Zdeňku Vaňkovi, který měl 

na starost časový sled turnaje. Rovněž děkuji rozhodčím a naší obsluze jak 

v buňce, tak v udírně. 

 

 

 

Soutěžní ročník 2017 

Bohužel fotbalisty jak FK, tak St.B trápí 4 kola před koncem strašák sestupu. 

St.B je 4 body od sestupu a FK dokonce 2 body. Doufám, že u konce soutěže 

oba dva týmy zaberou a dokáží se ve své soutěži udržet, i když rozlosování 

mají oba dva celky hodně těžké. FK se momentálně nachází na 8. místě s 21 

body, St.B rovněž na 8. místě s 15 body. 
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III. ZEAS LIGA 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 
KMK Újezd u Kunštátu 17 13 2 2 69 27 41 

2 
FC Rašov 16 11 1 4 77 38 34 

3 
FPO Blansko 16 9 3 4 47 26 30 

4 
FC Spešov 16 10 0 6 52 42 30 

5 
FC Lhota u Lysic 16 9 2 5 46 29 29 

6 
FK Holešín/Kuničky 16 9 1 6 50 43 28 

7 
FC Boskovice 17 5 1 11 32 69 16 

8 
StB Jabloňany 16 4 3 9 27 57 15 

9 
FC Rozsíčka 17 4 2 11 37 63 14 

10 
MK Velké Opatovice 16 3 3 10 33 50 12 

11 
HASIČI Malá Roudka 17 3 2 12 41 67 11 

IV. GATEMA LIGA 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 
M.K. Louka 18 11 2 5 66 37 35 

2 
FC MICROTEX Lomnice 18 11 2 5 66 44 35 

3 
TJ Rudka 18 10 4 4 62 39 34 

4 
SOKOL Valchov A 18 9 3 6 63 53 30 

5 
FC STARS Letovice 18 9 1 8 51 68 28 

6 
FK Deštná 18 6 6 6 39 39 24 

7 
SOKOL Lhota Rapotina 18 7 1 10 38 48 22 

8 
FK Jabloňany 18 6 3 9 47 42 21 

9 
SK Kněževes 2006 18 6 2 10 40 51 20 

10 
FC PICCOLO Černá hora 18 6 2 10 43 64 20 

11 
SK MORAVAN Svitávka 18 5 4 9 34 46 19 

12 
FC Dlouhá Lhota 18 5 4 9 28 46 19 

 

Zbývající zápasy podzimní části ročníku 2017 

III. ZEAS LIGA 

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 22.10.2017     16:00 St.B Jabloňany - KMK Újezd u Kunštátu  

IV. GATEMA LIGA 

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 
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SDH Jabloňany 
Požární sport 2017 

Rok 2017 nebyl pro nás nijak uspěšný. Změnili jsme sestavu týmu a bylo to 

znát na výsledcích. Ve Velké ceně Blanenska, která byla pro nás prioritou, 

jsme se umístili až na 21. místě. Nejlepší soutěž se nám povedla na domácí 

trati, kde se nám podařil výsledný čas 17:71. (7. místo). Zúčastnili jsme se 

Velké ceny Prostějovska, kde jsme odjeli jen 2 závody. V Bílovicích s časem 

18:57 jsme obsadili 10. místo. Další soutěží byla Niva, na které jsme obsadili 

až 16. místo za čas 21:99. Soutěž probíhala v nočních hodinách a běželo se na 

kratší dráze. Celkem letos tedy odjedeme 18 soutěží. 

Sestava týmu: David Jonáš (koš), Michal Dvořák (narážka), Pavel Hubený, 

Jiří Horák (stroj), Jakub Ocetek (béčka), Marek Vlach (rozdělovač), Jakub 

Štarha, Vojtěch Lžíčař a Josef Zachoval (proudy). 

 

Na konci července byla pořízena nová sportovní mašina o obsahu 2080 ccm. 

Je to stroj s větším výkonem, který byl pro nás samozřejmě přínosem, ale 

budeme muset přes zimu zabrat, abychom mu v roce 2018 stačili. Děkujeme 

všem, kteří se na pořízení stroje podíleli. 

Tréninky míváme 2 krát týdně na hasičské dráze v Luhu formou 3-4 

požárních útoků. Až nám nedovolí počasí trénovat na dráze, tak budeme jezdit 

do tělocvičny v Černé Hoře v rámci zimní přípravy. 
                                                                                         Josef  Zachoval 
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Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 

Pokračování činnosti kolektivu mládeže 

Prázdninová pauzička nám utekla jak voda a od poloviny srpna jsme 

pokračovali v naší činnosti a přípravě na soutěže, které nás čekaly již od 26. 8. 

v Šošůvce. Následovaly soutěže: 2. 9. Borotín, 9. 9. Petrovice, 9. 9. 

Doubravice nad Svitavou, 10. 9. Sychotín, 23. 9. Sebranice,  … 

Již tradičně jsme v posledním prázdninovém týdnu uspořádali 

minisoustředění naší mládeže v areálu v Luhu. První den jsme věnovali 

požárnímu útoku, štafetám a přípravě na podzimní závody požární 

všestrannosti, tento den jsme zakončili „kulturním zážitkem“ v letním kině 

v Boskovicích na filmu Hurvínek a kouzelné muzeum.  

Druhý den jsme měli v plánu pokračovat v našem zdokonalování zakončení 

posezením u ohně s rodinnými příslušníky a následným očekávaným 

přespáním, tyto plány nám bohužel zkazil déšť, ale my se nedáme a již máme 

v plánu přespání ve 

stanech při nejbližším 

vhodném počasí. 

Fotografie z prázdni-
nového minisoustře-
dění (šplh a střelba ze 
vzduchovky). 
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Soutěž okrsku Skalice 

Na 17. června byla v plánu 

soutěž okrsku Skalice, 

soutěže se každoročně účastní 

družstvo našich mužů (lze  

i kategorie ženy). Letos pro 

kolizi termínu s jinou soutěží 

nemohli a proto jsme museli 

připravit nové družstvo mužů 

doplněné dorostenci od 15 let.  

Sobotní dopoledne nás všechny potrápilo razantním ochlazením  
a nepříznivým počasím. Soutěž byla pořádána na dva soutěžní pokusy a v této 
soutěži na Oboře jsme obsadili první místo. 

Tentýž den se v Blansku konala krajská soutěž mladých hasičů. Z našeho 

okresu postoupil Bořitov, kterému jsme půjčili našeho Tomáše S., a proto 

jsme jeli odpoledne Toma a Bořitov podpořit. I přes nevlídné počasí při 

soutěži Bořitov obstál a obsadil první místo, z tohoto kola Bořitov postoupil 

na republikové kolo do Zlína. 

 

Okresní soutěž v požárním sportu 

Z vítězství v okrskovém kole pro nás vznikla „povinnost“ reprezentovat 

okrsek Skalice na okresní soutěži 1. 7. v Blansku.  

Soutěž se skládala z požárního útoku na 100 m (2 pokusy), 100 metrů 

překážek (6 soutěžících x 2 pokusy) a štafety 4x 100 m (dva rozběhy po 4 

soutěžících). Využili jsme možnosti, vstřícnosti a družstvo Jabloňany jsme 

doplnili čtyřmi soutěžícími ze Skalice. Na přípravu a trénink v novém složení 

jsme měli pouze 14 dní.  

Okresní soutěž byla pro nás hlavně o získání zkušeností z doposud pro nás 

„osobně neznámým“ druhem soutěže. Potrápily nás nástřikové plnící terče     

a jedno zranění po dopadu z bariéry. I tak jsme obstáli a obsadili 9. místo z 12 

sborů, které se kvalifikovaly v rámci okrskových kol ze všech sborů v našem 

okresu. 

Děkuji zúčastněným soutěžícím za reprezentaci a nasazení v obou soutěžích  

a zástupcům SDH Skalice nad Svitavou za výpomoc a spolupráci.   Petr Machač 



17 

 

Fotografie: Soutěžní 
družstvo Jabloňany 
za Okrsek Skalice 
na okresní soutěži 
v požárním sportu 
mužů.  

Družstvo Jabloňan 
doplněno o 4 členy 
ze Skalice. 

http://sdhjablonany.rajce.id

nes.cz/, 

https://www.facebook.com

/hasicijablonany/ 

vedoucí kolektivu 

mládeže SDH Jabloňany 

Petr Machač 

 

JSDH třetí čtvrtletí 2017 
JSDH činnost pro zřizovatele 

V době předpouťové ve čtvrtek 6. 7. od 17 do 20 hod jsme na žádost vedení 

obce provedli v rámci činnosti JSDH vykácení náletových dřevin 

prorostlých na povrch mostku při příjezdu do obce na spodním konci obce      

a našim dalším hlavním úkolem byl úklid, vymetení a omytí komunikací      

v obci před následnou páteční vysprávkou očištěných nerovností a výtluků ve 

vozovce novým asfaltem.  

Fotografie: Příprava vozovky na opravu děr asfaltem, čištění vysokotlakem 

z cisterny.  

 

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

Následující den v pátek 

7. 7. při vydatných 

deštích doprovázených 

silným větrem v 19:13 

byl naší jednotce 

krajským operačním 

střediskem HZS JMK 

vyhlášen poplach: 

zásah - technická 

pomoc odstranění 
stromů Jabloňany směr Krhov. Následoval výjezd s CAS (cisternová 

automobilová stříkačka) v počtu 1+5 (velitel + pět hasičů) z provizorního 

parkování v areálu „družstva“ na hraně časového limitu do 10 min od 

ohlášení. Po příjezdu na místo události zjištěn zlomený strom a odlomené 

větve z dalších dvou jabloní spadené do vozovky. Pomocí motorové řetězové 

pily provedeno rozřezání a odstranění větví z komunikace, úklid komunikace 

od nečistot a zprůjezdnění silnice. Po dobu zásahu jsme prováděli usměrnění 

provozu na silnici v místě události. Návrat na „základnu“. 

 

Ve čtvrtek 10. 8. v 04:49 byl naší jednotce krajským operačním střediskem 

HZS JMK vyhlášen poplach: zásah - technická pomoc odstranění stromu 

Jabloňany směr Skalice. Vyjeli jsme s CAS v počtu 1+2. Po příjezdu na místo 

události zjištěna zlomená větev jabloně ležící na vozovce. Pomocí motorové 

řetězové pily provedeno odstranění větve z komunikace, úklid komunikace od 

nečistot a zprůjezdnění silnice. Po dobu zásahu jsme prováděli usměrnění 

provozu na komunikaci v místě události. Návrat na základnu. 

 

Odborná příprava 

Pokračovali jsme v prohlubování 

odborné přípravy, kterou jsme  

zaměřili na praktické výcviky v 

terénu s vybavením jednotky 

čerpadly a agregáty. 

Zdokonalovali jsme práci 

s lanem, slanění, osobní jištění a 

používání prostředků v naší výbavě, věnovali jsme se údržbě a akceschopnosti 

našeho vybavení a techniky. 
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Hasiči určení k řízení a obsluze hasičského vozidla (strojníci) absolvovali 

kondiční jízdy s CAS 15 Daf (cisternová automobilová stříkačka). 

JSDH spolupráce s obcí a spolky 

V neděli 27. 8. jsme spolupořádali Rozloučení s prázdninami ve 

sportovním areálu v Luhu. 

Připravili jsme lanovku dlouhou cca 30 metrů, o kterou byl velký zájem, 

nebáli se ani ti nejmenší, někteří si svezeníčko užili opakovaně. V průběhu 

akce si přítomné děti i rodiče mohli prohlédnout a vyzkoušet ochranné 

prostředky a vybavení našeho hasičského vozidla a jednotky, se kterým 

realizujeme zásahy a činnosti nejen pro občany naší obce, ale i mimo katastr 

naší obce v rámci požárně poplachového plánu JMK. 

V areálu bylo pro děti a mládež připraveno spoustu dalších atrakcí. Starší 

mládež kolektivu mládeže SDH zajišťovala stříkání ze džberové stříkačky  

a držela dozor u skákacího hradu. 

V závěru odpoledne mladí hasiči (žákovská kategorie) předvedli požární 

útoky a následně si to samé vyzkoušely přítomné děti "nehasiči". 

Děkuji za spolupráci a pomoc členům zásahové jednotky i našim mladým 

hasičům při zajištění této akce. 

Fotografie: Lanová dráha připravená pro děti na rozloučení s prázdninami. 

 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 III. čtvrtletí 2017 oslavili 

(jubilea od 50 do 75 let). 

 

 Paní Marcela Musilová                           

 Pan Jaromír Horák                

 Pan Karel Mrázek                            

 Pan Antonín Málek 

 Paní Hana Ottová 

 Paní Miroslava Horáková 

 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!          

  

 

                                                Naše řady navždy opustila:     

                                                           Paní Helena Ocetková 

                                                 

   Děkujeme za tichou vzpomínku…... 

  

 Monika Fojtová 
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