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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

Dovolte mi Vám všem představit letošní první vydání našeho časopisu. Po pár 

sněhových dnech na začátku března nám, doufám, začíná opravdu jaro.  

V zimních měsících jste si určitě všimli využívání našeho traktoru při odklízení 

sněhové nadílky. Doufám, že jste prohrnuté silnice a chodníky všichni uvítali. 

Bohužel se nám nepodařilo sehnat na zimní údržbu člověka, který by byl 

k dispozici ihned při padání sněhu. Z tohoto důvodu jsme se museli soustředit 

na vlastní síly. V tomto případě jsme ale limitovaní našimi pracovními 

povinnostmi a údržbu jsme museli řešit operativně. Kdo z občanů bude mít 

zájem pro obec pracovat, nejen na další zimní sezonu, ale i přes léto, je vítán. 

Podrobnější informace rádi sdělíme v úřední hodiny na obecním úřadě.    

Rád bych Vám přiblížil, co vedení naší obce připravuje pro letošní rok a také 

projekty, které budou na delší časové období. Připravujeme projekt na 

výstavbu chodníku a celkovou úpravu v okolí kapličky. Čeká nás výstavba 

infrastruktury na pozemku obce p. č. 1481. Řešit budeme muset také stav 

střechy nad základní školou a další rozsah oprav. Další připravované projekty 

jsme již zmiňovali minule nebo o nich píšeme v samostatných článcích. 

Chci Vám popřát krásné prožití velikonočních svátků a mnoho pěkných jarních 

dnů.                                                                                                         Roman Plch   

 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

Od minulého vydání zpravodaje se zastupitelstvo obce sešlo dvakrát, a to  

6. 2. 2018 a 20. 3. 2018. Zápisy z  jednání jsou průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách obce www.jablonany.cz. 

Na zasedání dne 6. 2. 2018 bylo mimo jiné projednáno (druhé zasedání se 

uskutečnilo až po uzávěrce tohoto vydání časopisu): 

 Inventarizace majetku a závazků obce Jabloňany za rok 2017 

 Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

pořízení travního žacího traktoru (pojezdová sekačka)  

 Přijetí záměru na dlouhodobou bezplatnou výpůjčku požární zbrojnice  

a skladu Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany                    Monika Fojtová 
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Vývoj rozpočtu Obce Jabloňany 2015 – 2018  

V souvislosti se startem nového roku, posledního roku našeho funkčního 

období, se stojí za to ohlédnout z hlediska finančního řízení obce i na poslední 

3 roky zpět. Našim cílem nebylo pouze rozdělovat prostředky, které obdržíme 

ze státního rozpočtu a daní, ale i aktivně zajistit další finanční zdroje, ať již 

spolufinancování z dotací nebo výnosy z obecního majetku, což se nám 

dlouhodobě daří.  

Roční rozpočty obce Jabloňany  

 v milionech Kč 
2014 2015 2016 2017 

2018 

schv. 

Příjmy do rozpočtu obce 

 

5,15 5,05 6,04 4,85 

Výdaje obce 

 

3,04 4,24 6,21 5,25 

Saldo (zůstatek) aktuálního roku 

 

2,10 0,81 -0,17 -0,41 

Kumul. zůstatek fin. prostředků 

obce 4,19 6,29 7,10 6,94 6,53 

Množství realizovaných akcí v minulých letech můžete posoudit sami a ani 

schválený rozpočet a plánované akce v přípravě na rok 2018 nenasvědčují 

tomu, že bychom na posledního půl roku zmírnili naše současné tempo.  

I když rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový, tak po započítání 

očekávaných příjmů (které ještě nemohly být zahrnuty do plánovaného 

rozpočtu - jako dotace na hřiště a DA – celkem přes více jak 1 mio Kč) nebo 

naopak některých, zatím finálně nepotvrzených, výdajů (jako případná 

projektová dokumentace na další připravované akce nebo výstavba 

infrastruktury pro nové RD) neočekávám z tohoto pohledu výrazný negativní 

zůstatek za rok 2018.  
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Přesto důležitější je dlouhodobý pohled, kde právě i přes množství 

realizovaných akcí v obci, nebylo našeho hospodaření "na dluh" a celkový 

zůstatek finančních prostředků obce se naopak ještě zvýšil. Tento stav 

umožňuje v příštích letech realizovat další akce nebo stavby, na které je nutné 

být ale připraven a zajistit jejich zdárnou realizaci. 

                                                                                                                                    Jaroslav Machač 

Připravujeme 
Pořízení travního žacího traktoru 

Na zasedání zastupitelstva 6. 2. 2018 jsme se rozhodli podat žádost o dotaci 

z JMK dotační program Podpora rozvoje venkova, dotační titul č. 7  

,,Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné 

zeleně‘‘. Minimální výše dotace je 25tis a maximální výše dotace je 250tis. Kč. 

Termín pro podání žádostí byl do 28. 2. 2018 a vyhodnocení žádostí se 

předpokládá do 30. 6. 2018. 

Společně s pořízením travního žacího traktoru jsme se rozhodli přidat do 

žádosti příslušenství, které by ulehčilo práci brigádníkům nejen při sekání 

trávy. Jedná se o vertikutátor, sklopný vozík, rozmetadlo na umělá hnojiva 

(nebo sůl pro zimní údržbu) a deflektor. 

Travní žací traktor bude požadován se záběrem sečení min. 102cm                    

a maximální svahovou dostupností 15°. Dalším požadavkem bude automatická 

uzávěrka diferenciálu, sběrný koš o objemu 320 litrů a nastavitelnou výškou 

sečení. Tyto parametry budou požadovány s ohledem na nesourodost terénu     

a rozsah ploch určených k sečení.   
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Vertikutátor bude sloužit k částečnému odstranění mechu a zbytků starého 

porostu trávy a zároveň k provzdušňování do maximální hloubky 30 mm. 

Sklopný vozík bude sloužit na odvoz posekané trávy nebo na převoz 

křovinořezů a nářadí potřebných k dosekání ploch, na které se traktor 

nedostane. Při zimní údržbě bude sloužit pro dovoz posypového materiálu.  

Tažné rozmetadlo se bude používat na 

přihnojování travnatých ploch v letním období 

a v zimním období bude sloužit k posypu 

chodníků a cest solí. 

Deflektor bude sloužit k sekání ploch 

s přerostlou trávou bez sběrného koše. Traktor 

bude využíván brigádníky na sekání větších 

travnatých ploch v celé obci, které se dosud 

sekaly malými pojezdovými sekačkami. Bude 

také sloužit místním spolkům na údržbu jejich 

sportovišť, která využívají ke své činnosti.  

Pořízení příslušenství bude závislé na přidělení dotace z JMK. Pokud naše obec 

dotaci nezíská, budeme pořizovat samotný travní žací traktor bez příslušenství. 

S částkou na pořízení traktoru jsme již počítali při sestavování rozpočtu na 

letošní rok.                                                                                              Roman Plch 

 

Pořízení nového dopravního automobilu 

V březnu 2017, po opakovaném projednávání na zastupitelstvu obce, se 

podařilo schválit žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu 

(dále jen DA). Žádost o dotaci byla v roce 2017 Generálním ředitelstvím HZS 

ČR kladně vyřízena podobně jako i žádost o další část dotace 

z Jihomoravského kraje, kterou jsme podávali letos. Z hlediska kritérií 

vhodnosti dotace jsme na 2. místě z 55 obcí JMK, které budou v roce 2018 

opět pořizovat nová DA. DA je určeno pro JSDH s využitím i pro zajištění 

dopravy MH na soutěže a další potřeby sboru nebo obce.  

V současné době probíhá příprava výběrového řízení pro výběr dodavatele, 

kterému vzhledem k podmínkám dotací předchází několikakolové schvalování 

technické dokumentace požadovaného vozidla. Doufejme, že vše poběží hladce 

a nový automobil, který usnadní práci místním hasičům a přispěje i ke zlepšení  

činnosti s místní mládeží, se podaří pořídit do Jabloňan co nejdříve.   
                                                                                                   Jaroslav Machač 
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Velikonoční výšlap na Malý Chlum 

V sobotu 31. 3. od 13 hodin pořádáme velikonoční výšlap na Malý Chlum. 

Můžeme se těšit i na odborný výklad o historii Chlumu a okolí. 

Více informací na vývěsce nebo na internetu. 

 
                                                                                                             Roman Plch 

 

Termín pouťového veselí v naší obci  

Letošní pouťové veselí vychází po státních svátcích sv. Cyrila a sv. Metoděje 

na sobotu 7. 7. a neděli 8. 7. 2018. Tento termín je daný příjezdem kolotočů až 

na tento víkend. Po domluvě s panem Pilerem, bude každoroční nedělní mše 

svatá v místní kapličce pro letošní rok odsloužena mimořádně                

v sobotu 7. 7. v 18.00 hod.               
                      Roman Plch  
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Stalo se v obci 
Tříkrálová sbírka 

 

Dne 6. 1. 2018 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, jejímž 

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

charitativní účely vybráno rekordních 11.192,-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 Sáře Diblíkové, Matyáši Haluzovi, Elišce Kejíkové, Jiřímu 

Machačovi, Kateřině Machačové a Tobiáši Plchovi.                         Monika Fojtová 

 

 

Základní škola 
Námořnický zpravodaj 

Jako správní námořníci jsme se museli naučit plavat. Proto jsme se rozjeli do 

plaveckého bazénu v Blansku, kde nás naučili nebát se vody, zdatnější plavci 

se zdokonalili v plavání a skocích do vody. A to vše jenom v deseti lekcích. 

V novém roce nečekaně zamrzly všechny řeky, tudíž námořníci vyměnili lodě 

za brusle a pololetní vysvědčení oslavili na zimním stadionu a kině. Díky panu 

Šebkovi jsme oprášili a zdokonalovali své dovednosti na bruslích. 
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Každou volnou chvilku jsme využili k zimním radovánkám na různých 

„sněhových prostředcích“. 

V době Masopustu jsme na naší „lodi“ pořádali Karneval nejen pro školní děti. 

Účast byla veliká a loď praskala ve švech. Na příští rok si pořídíme zaoceánský 

parník. 

Správný námořník nikdy nezahálí. Proto i my na jaře budeme opět upravovat 

okolí lodi. V rámci oslav narození pana Andersena na lodi přespíme a zapojíme 

se do akce „Ukliďme Česko“. 

Těšíme se na příchod nových námořníků. Zápis se bude konat 5. dubna. 

Kapitánova posádka vytváří galerii všech žáků, kteří kdy chodili do 

jabloňanské školy. Proto moc všechny prosíme o dodání fotografie (malá 

průkazková nebo i z barevné tiskárny). U bývalých žákyň i příjmení za 

svobodna. 

Slunečné a teplé jaro přejí všichni plavčíci a hlavně Hup a Hop 
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Malá kopaná 
Chtěl bych na tomto místě věnovat pár řádků našemu kamarádovi a spoluhráči 

panu Zdeňku Vaňkovi, který nás v prosinci 2017 navždy opustil po těžké 

nemoci. Zdeněk přišel do Jabloňan v roce 2002. Velice brzy začal 

spolupracovat s naším spolkem a zařadil se mezi aktivní členy a hráče malé 

kopané. Postupem času se zapojoval do všech akcí a společenského dění v naší 

obci. Nechyběl na žádné brigádě, ať pro náš spolek, nebo pro obec. Vždy jsme 

se na něho mohli spolehnout, protože pomoc nikdy neodmítl. Se Zdeňkem 

jsme prožili i spoustu veselých chvil. Nezapomenutelným se stal jeho 

masopustní kostým pandy, podle kterého se mu i chvíli stejně přezdívalo.     

Jako fotbalista byl znám po celém okrese nejen jako hráč malé kopané, ale 

především jeho působením ve velkém fotbale v dresu TJ Sokolu Skalice nad 

Svitavou. Mrzí mě, že už si spolu nezahrajeme na novém trávníku v Luhu, 

protože s námi stál u zrodu myšlenky na zatravnění hrací plochy. I jedna z jeho 

posledních fotek je u znaku malé kopané, který vytvořili učitelky a žáci naší 

základní školy na nové buňce v Luhu.                                                                                                  

 
Během své nemoci byl stále aktivní, což dokazuje jeho obrovská pomoc při 

pouťovém turnaji, který Zdeněk prakticky sám odrozhodcoval. Pomohl nám     

i při pořádání Rozloučení s prázdninami a dokonce i při brigádě na úpravě 

parčíku před místní školou. Bohužel na podzim se začal Zdeňkův zdravotní 

stav zhoršovat a svůj největší boj s těžkou nemocí dne 12. 12. 2017 nakonec 

prohrál. Zdeněk nás opustil ve svých 38 letech. Nebylo snad nikoho, kdo by se 

na chvilku nezastavil a nevzpomněl na něho. Vznikla i dvě pietní místa 
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v Jabloňanech a ve Skalici na hřišti, kam mohli kamarádi a všichni, kdo měli 

Zdeňka rádi, přijít zapálit svíčku.    

Chtěl bych ti Zdeňku naposledy poděkovat za tvoje nejbližší a za všechny 

kamarády, za to, čím si pro nás byl, za to co jsme spolu prožili a vzkázat ti tam 

„nahoru“, že nám moc chybíš a že na tebe nezapomeneme… 

 

 

Společenská rubrika 

Chtěl bych za celou Malou kopanou Jabloňany poblahopřát našemu hráči 

Andreasi Schulzemu a jeho přítelkyni Monice Barvové k narození syna 

Maxmiliána. Další blahopřání patří našemu bývalému trenérovi panu Josefu 

Meluzínovi, známému pod přezdívkou „Uhrin“, který oslavil 7. února krásné 

70. narozeniny.  

 

Silvestrovský fotbálek 

Konec roku jsme zakončili tradičním silvestrovským fotbalem. Fotbal si mohli 

přijít zahrát úplně všichni, kdo měli chuť a náladu. Ti ostatní se mohli posilnit 

výborným svařákem, který jsme pro naše diváky a hráče připravili v buňce. 

V tradičně špatném počasí (na což jsme si tak nějak za ty roky už zvykli), kdy 

celý zápas poprchalo, se sešlo mnoho hráčů, zvlášť těch mladších, kteří by měli 

být našimi nástupci. Před samotným zápasem jsme uctili minutou ticha 

památku Zdendy Vaňka. V zápase o výsledek vůbec nešlo a na závěr si všichni 

hráči kopli penaltu na naše promočené brankáře. Jednalo se o úplně poslední 

utkání sehrané na našem starém hřišti. 
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Zájezd na bowling 

Nový rok jsme zahájili zájezdem na bowling. Patronem 

této akce byla malá kopaná a Obecní úřad Jabloňany. 

Obec zaplatila cestu a menší odměny pro výherce, 

fotbalisté platili pronájem pěti drah na 2 hodiny. Oproti 

minulosti jsme zavítali na Bowling do Blanska. Myslím si, 

že akce splnila svůj účel a všichni, co se zúčastnili, si 

zahráli a pobavili se. Účast byla asi 35 lidí. 
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Masopustní průvod 

10. února proběhl v naší obci masopustní průvod. Sraz masek byl opět              

u Mrázků na Kocimberku, kde se v jejich garáži zúčastnění převlékli do 

různorodých kostýmů. Paní Hanka Mrázková nám nachystala menší pohoštění, 

za což ji moc děkuji. Celkem se do průvodu zapojilo 32 masek, což je 

úctyhodné číslo. Masky byly letos velmi rozmanité a pestré i z toho důvodu, že 

jsme si 11 masek zapůjčili v půjčovně v Boskovicích u paní Ryšavé, která 

působí jako vychovatelka v družině naší školy. Masky paní Ryšavé byly 

opravdu nápadité a krásné. Celý masopustní průvod byl zakončen na obecním 

úřadě, kde bylo pro masky nachystáno občerstvení. 

 

Plánované akce 

Nejbližší akce, které fotbalisty čekají, je pálení ohňů. Jak „Čarodějnice“ tak i 

„Mírová vatra“ se uskuteční za školou z důvodu rekonstrukce plochy hřiště 

v Luhu. O dalších akcích, které máme nachystané, bych chtěl informovat až 

v příštím čísle Jablíčka, neboť se můžou ještě nějakým způsobem upravit, nebo 

časově posunout. Jedná se o jednu akci spolupořádanou s hasiči a obcí, 

zakončení školního roku za školou a zakončení prázdnin. O jedné akci ale už 

předem vím, že se neuskuteční. Jedná se o tradiční pouťový turnaj o pohár 

starosty obce a prezidenta MK Jabloňany. Hřiště ještě nebude způsobilé na 

takovýto turnaj. Otevření hřiště se plánuje na konec července. Vše bude 

upřesněno v dalším čísle časopisu. 

 

A konečně také něco o fotbale 

Po zaplacení startovného se do nové sezóny 2018 přihlásily dva jabloňanské 

týmy. Do třetí ligy St.B Jabloňany a do čtvrté ligy FK Jabloňany. Domácí 

utkání na jaře odehrají obě mužstva, po předchozí domluvě, v azylu na hřišti ve 

Lhotě Rapotině. Po otevření hřiště bychom chtěli podzimní část soutěže 

odehrát již na hřišti v Luhu. Prvními zápasy bude pro obě mužstva pohárový 

zápas v sobotu 7. dubna od 16 hodin. Jedná se o první kolo poháru Senátorky 

2018, kdy St.B zajíždí na tradičně horkou půdu do Karolína a FK změří své 

síly v domácím zápase (sehraném ve Lhotě Rapotině) s týmem KMK Újezd     

u Kunštátu. Rozlosování soutěží pro JARO 2018: 
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III. DOZBOS liga 

So 14. 4. 18:00 Mikrotex Lomnice – St.B Jabloňany 

So 21. 4. 16:00 St.B Jabloňany – FC Spešov 

So 28. 4. 16:00 OREL ROCK Boskovice - St.B Jabloňany 

So   5. 5. 17:00 St.B Jabloňany – HASIČI Malá Roudka 

Ne 13. 5. 10:00 FPO Blansko - St.B Jabloňany 

So 19. 5. 17:00 St.B Jabloňany – M.K. Louka 

So 26. 5. 17:00 SOKOL Valchov „A“ - St.B Jabloňany 

So   2. 6. 17:00 FC Velenov/Žďárná - St.B Jabloňany 

So   9. 6. 17:00 St.B Jabloňany – BC Červánky Rájec 

So 16. 6. 17:00 FC Lhota u Lysic - St.B Jabloňany 

So 30. 6. 17:00 St.B Jabloňany – FK Holešín/Kuničky 

IV. PÍRO DSO liga 

So 14. 4. 16:00 FK Jabloňany – PANTHERS Vanovice 

So 21. 4. 16:00  TJ Šerkovice - FK Jabloňany 

So 28. 4. 16:00 FK Jabloňany  - FC Lysice 

Ne   6. 5. 10:00 TJ Rudka – FK Jabloňany 

So 12. 5. 17:00 FK Jabloňany – STARS Letovice 

Ne 20. 5. 10:00 FK Deštná - FK Jabloňany 

So 26. 5. 17:00  FK Jabloňany– FC Dlouhá Lhota 

So   2. 6. 17:00  FK Jabloňany- FC Sebranice 2002 

Ne 10. 6. 10:00 SOKOL Lhota Rapotina – FK Jabloňany 

So 16. 6. 17:00 FK Jabloňany– SK JKP Olešná 

So 30. 6. 17:00 SK Moravan Svitávka – FK Jabloňany 

Jaroslav Fojt 

SH ČMS - SDH Jabloňany 
Plán akcí na rok 2018 

V letošním roce opět budeme pořádat, nebo se budeme podílet na pořádání 

několika větších či menších akcí tak jako v minulých letech. Z důvodů,            

o kterých jsem psal minule, se letos neuskuteční soutěž v  požárním útoku 

(VCB) a podzimní soutěž mladých hasičů (OLM) je zatím také s otazníkem. 

Uspořádáme tradiční pouťové posezení od 6. do 8. července, dále se rádi 

budeme podílet ve spolupráci s ostatními spolky a obcí na Rozloučení               

s prázdninami. Během roku provedeme v obci sběry například starého papíru 

nebo elektroodpadu. 

V oblasti požárního sportu bude náš sbor, ale i obec, v rámci VCB a dalších 

soutěží reprezentovat družstvo mužů, doufejme, že s větším úspěchem něž        

v minulé sezoně. Stejně tak kolektiv mladých hasičů, který se opět zapojí do 
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Okresní ligy mládeže a mnoha dalších aktivit (více se dozvíte v samostatných 

částech Jablíčka). 

Samozřejmostí zůstává účast na výročích, výstavách a podobných akcích, kde 

nejčastěji předvádíme naše historické vozidlo AS 16. 

Nesmím také opomenout běžný chod sboru, kdy se formou různých brigád 

staráme o funkci SDH jako takovou, provádíme údržbu a neustále vylepšování 

např. dráhy v Luhu a další.                                                                    Jakub Ocetek 

 

Požární sport - muži 
Předem bych chtěl poděkovat za možnost napsat pár řádků o požárním sportu.  

I když je zimní období a zdá se, že netrénujeme, opak je pravdou. Tak jako 

minulý rok jezdíme do Černé Hory, kde máme pronajatou tělocvičnu školy. 

Trénovat chodíme od října do března každou středu. V první polovině jsme se 

zaměřili na posílení dolních končetin a zefektivnění běhu a od nového roku 

hrajeme florbal. Někteří z nás se věnují i jiným sportovním aktivitám, což 

hodnotím velice kladně. Doufáme, že se počasí co nejdříve umoudří a my 

začneme trénovat na dráze v Luhu. Právě toto je pro nás nejdůležitější, protože 

můžeme cvičit náběhy k základně, cvakat spoje a především trénovat celé 

požární útoky. V roce 2018 bude pro nás velice důležité zrychlit na proudech   

a pokusit se o co nejlepší sestřiky. Opět odjedeme kompletní počet soutěží       

v rámci Velké ceny Blanenska a k tomu vybrané závody v jiných okresech. 

Cílem nadále zůstává umístění v TOP 10 družstev na jednotlivých soutěžích     

i v celkovém pořadí na konci sezony.                                                                                                          

 

Soutěže Velké ceny 
Blanenska v  roce 2018 

 Žernovník 20. 5. 

 Senetářov 10. 6. 

 Žďár 16. 6.  

 Ostrov u Macochy 24. 6.  

 Velké Opatovice 15. 7.  

 Pamětice 22. 7. 

 Černovice 29. 7. 

 Němčice 12. 8.  

 Rudice 19. 8.  

 Sychotín 26. 8. 

 Lysice 2. 9.  

 Sudice 8. 9. 
Josef Zachoval 
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SH ČMS – SDH Jabloňany 
Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Sportovní činnost MH v roce 2017 

Ve sportovní činnosti MH (po generační obměně) se daří sportovní výsledky 

žáků držet v popředí výsledkových listin (v OLM obsadili mladší žáci 7. místo 

z 45 sborů a starší žáci 8. místo z 44 sborů v Plamenu 2016/2017 skončili 

mladší žáci 7. z 41., starší žáci 11. z 36), celkem jsme se účastnili 30 

soutěží.Na těchto soutěžích jsme byli celkově 17 krát na stupních vítězů.  

Přesto stojí za zmínku hostování našeho Tomáše Straky v družstvu Bořitova na 

krajském kole celostátní hry Plamen, s vybojovaným postupem i do 

republikového kola, kterého se pak následně z osobních důvodů vzdal. 

V oblasti jednotlivců dorostu byly výsledky poznamenány provizorními 

podmínkami pro trénink (na svažité louce nad rybníkem) a nepravidelnými 

starty našich členů na soutěžích, tak zde jen doufám, že se v letošním roce 

zlepší. Přesto i zde MH SDH Jabloňany ve výsledkových listinách nezapadlo. 

V neděli 1. října jsme pořádali soutěž OLM v disciplíně Závodu požární 

všestrannosti „branný závod“ s 6 kontrolními stanovišti dle směrnic 

celorepublikové hry Plamen. Loni již pátý ročník soutěže zařazené do OLM 

začínaly první dva ročníky s touto disciplínou, proti 2 rokům, kdy SDH 

upřednostňovalo požární útok. To se odrazilo i v zájmu 300 soutěžících, kde 

startovalo 25 starších a 22 mladších 5ti členných hlídek žáků a dále 57 

dorostenců v 6 kategoriích jednotlivců. 

Z okrsku naše družstvo mužů doplněné o dorostence postoupilo na Okresní 

kolo soutěže mužů v požárním sportu, kde jsme skončili na 9. místě z             

12 postupujících sborů z celého okresu Blansko. 

Při výročí sboru a obce se do oslav aktivně zapojili MH s ukázkou historického 

hašení. Kromě ostatního jste měli možnost se seznámit i s ukázkou soutěže 

TFA, kterou si měli možnost vyzkoušet i místní. Tato disciplína zaujala i naše 

dorostence, kteří se následně účastnili několika dalších tréninků.  

Na hasičském sportovišti v Luhu se podařilo ukončit hrubé terénní práce na 

rozšíření současného prostoru (pro 100 m trať jednotlivců včetně založení 

nového trávníků) a na přípravě nové dráhy na štafetu 4x60m za rybníkem. 

V letošním rocenás čekají „jen“ dokončovací práce, osetí nové dráhy travou     

a okolí. 

Pro MH jsme uspořádali již každoroční „Minisoustředění“  výlety a exkurze. 

Již pravidelně jsme provedli jarní úklid okolí obce, sběry elektroodpadu a 

starého papíru. 
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Foto kolektivu MH Jabloňany z květena 2017. 

Co nás čeká? 

 Návštěva zábavného vědeckého parku Vida Brno (březen) 

 Jarní úklid okolí obce, sběr elektroodpadu a starého papír (duben) 

 Tréninky a činnost venku – jak počasí dovolí  

 Soutěže ve vázání uzlů: 17.3. Sychotín, 31.3. Drnovice, 7.4 Šošůvka 

 Od 1. 5. soutěže venku v požárním útoku a další disciplíny požárního sportu 

Více průběžných informací na www.hasicijablonany.cz 

MH nám odrůstají a nejen pro to vítáme nové děti, přijďte se podívat mezi nás 

a vyzkoušet nové. 

Zajištění činnosti MH 

Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval dětem a dorostu za 

reprezentaci sboru a obce a všem instruktorům i rodičům za 

spolupráci při zajištění činnosti. 

Speciální poděkování členům JSDH, SDH, rodičům a rozhodčím 

z okolních sborů za pomoc při spolupořádaní místní soutěže 

MH JabloňanskéFáberky. 

Doufáme, že dosažené výsledky, ale především zájem dětí a výše 

uvedená činnost, jsou alespoň malou odměnou pro naše nejen 

dlouhodobé partnery a sponzory. Bez jejich podpory bychom 

nemohli pracovat na tak vysoké úrovni a mít možnost se rozvíjet ve sportovní  

a volnočasové činnosti mládeže a požární ochraně. Děkujeme, společně to stojí 

za to.  

       Vedoucí kolektivu MH SDH Jabloňany - Petr Machač 
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První letošní soutěž MH Sychotínsky uzlík 

V sobotu 17. března jsme zahájili soutěžní sezónu 2018 ve sportovní hale v 

Kunštátě na soutěži Sychotínský uzlík. Soutěž v uzlování, která má kromě 

základního bodovaného kola do Okresní ligy mládeže ještě vyřazovací 

„playoff“ pro 16 nejlepších v dané kategorii.  

Mladší žáci zabojovali a v základním kole z 23 soutěžících hlídek obsadili  

nádherné 3. místo. Tímto jsme i postoupili do finálového vyřazovacího 

rozstřelu pro 16 nejlepších hlídek, kde se soutěžilo od začátku. V osmifinále 

jsme porazili Bořitov C, ve čtvrtfinále zdolali hlídku Sychotín B, v semifinále 

jsme nestačili na Drnovice A a čekal nás poslední boj o 3. místo s Bořitovem 

A. Zde naši mladší žáci potvrdili svoji formu a opět vybojovali skvělé 3. místo.  

Starším žákům se moc nedařilo, v obou pokusech základního kola získali       

10 trestných sekund za chybně uvázaný uzel a obsadili 22. místo z 27 

pětičlenných hlídek. 

Další úspěch jsme slavili v doplňkové soutěži  jednotlivců v kategorii  Mladší 

žáci jednotlivci, kde  Terka K. postoupila do vyřazovacího osmifinále, kde 

skončila až ve čtvrtfinále na 8. místě z 71 soutěžících. Další umístění mladších 

žáků pak 21. místo Ondřej K., 46. místo Adam P. , 66. místo Matěj M. z 71. Ve 

starších žácích jednotlivci pak 37. místo Lukáš P., 40. místo Tereza M., 44. 

místo Nikol Č. a 45. místo Tomáš S. z celkem 85 soutěžících.   

Petr Machač 

 

JSDH Jabloňany  
Jednotka SDH obce Jabloňany v roce 2017 

O činnosti naší Jednotky SDH obce Jabloňany (výjezdové jednotky) v roce 

2017 jste měli možnost dozvědět se průběžně nejen z článků v minulých 

číslech časopisu. Detailní popis naší činnosti včetně fotografií je pak k 

dispozici v každoroční Zprávě o činnosti JSDH, která je k dispozici na 

www.hasicijablonany.cz.Přesto stojí za to udělat ještě krátké ohlédnutí             

a rekapitulaci celého loňského roku 2017: 

 Počet členů v jednotce ke konci roku je 20, z toho ukončenou povinnou 

odbornou přípravu za loňský rok má 9 členů.  

 V průběhu roku 2017 došlo k doplnění o dalších 7 nových členů, kde se 

většina aktivně zapojila do činnosti. 

 6 členů se během roku účastnilo nově nebo v rámci povinného periodického 

obnovení specializačních kurzů v rozsahu 1 nebo 2 dny na stanicích HZS 

JMK. 
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 Kromě jiné činnosti, školení nebo zásahů, JSDH se pravidelně schází 

zpravidla každé první nebo druhé pondělí v měsíci k údržbě techniky nebo 

výcviku a školení. 

 Během roku 2017 jsme měli 46 akcí, tj. zásahů na výzvu IZS 

prostřednictvím KOPIS (Krajského operačního střediska HZS JMK), 

činností pro zřizovatele (obec) nebo na vyžádání pro občany a školení nebo 

výcviků.  

 Na těchto akcích bylo stráveno včetně údržby techniky a vybavení 1176 

hodin. Detail níže v tabulce. 

JSDH Jabloňany 

Rok 2017 

Zásahy 

(výjezdy) 

Činnost 

pro obec 

nebo 

občany 

Odborná 

příprava 

(školení, 

výcviky) 

Údržba 
Celkem 

JSDH 

Počet akcí 10 16 20 individ. 46 

Průměrná účast členů 6,4 5,1 7,8   6,6 

Počet strávených hodin 160 215 625 176 1176 

Podíl stráveného času 14% 18% 53% 15% 100% 

 

 Loni jsme měli 10 zásahů: 4 v rámci obce nebo okolí (z toho 1 povinné 

neohlášené prověřovací cvičení) a zbývajících 6 v rámci naší předurčenosti 

k OOB po celém okrese (z toho nejvíce 29. 10. 2017 přivichřici Heward).  

 (Pozn. Za výjezdy mimo katastr zřizovatele je obci poskytována z JMK 

náhrada souvisejících nákladů jako je PHM apod. Tudíž v této souvislosti 

nedochází k zatěžování obecního rozpočtu.) 

 Kromě zásahů nebo ostatní činnosti jsme se loni aktivně zapojili do 

spolupořádání kulturních nebo sportovních akcí v obci, ať již oslava výročí 

hasičů a obce, rozloučení s prázdninami, příprava a pomoc při rozsvěcování 

vánočního stromku nebo soutěž mládeže apod. 

 V loňském roce jsme za pomoci dotace z JMK na Podporu JSDH obcí 

pořídili nové ochranné pomůcky (3x zásahový oděv, 4x zásahovou obuv 

dále pak zásahové ochranné rukavice 

nebo kukly pod zásahové přilby (i do 

chladného počasí), rozdělovač               

a specifické vybavení pro OOB.  

 Dále nám bylo z HZS JMK bezplatně převedeno 6 kompletů (spacák, 

lehátko, …) pro přespání nebo ubytování při dlouhotrvajícím nasazení naší 

jednotky v rámci OOB.  

 Od 1. 1. 2017 došlo ke změně ve vedení jednotky, kdy jsem byl nově 

jmenován velitelem naší JSDH na návrh Jana Horáka, který již nechtěl 
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pokračovat v této funkci (velitele vykonával bezchybně od roku 2012). 

Jsem rád, že i nadále zůstává jako zástupce velitele. 

Mezi největší úkoly na rok 2018 patří spolupráce s obcí na pořízení nového 

dopravního automobilu pro JSDH (včetně využití pro SDH např. na dopravu 

mládeže na soutěže apod.), dále celoroční udržení činnosti a akceschopnosti 

naší JSDH.  

Touto cestou bych chtěl poděkovat především aktivním členům JSDH za jejich 

celoroční nasazení a pomoc. Vedení obce, spoluobčanům, našim partnerům      

a rodinám za podporu v naší činnosti.    Petr Machač, Jaroslav Machač. 

Výjezd k požáru v Šebetově v prosinci 2017 

Kdo je připraven, není překvapen. V minulém čísle Jablíčka jsme psali o našem 

realizovaném taktickém cvičení na vytvoření týlového zázemí při požáru 

většího rozsahu, které proběhlo 2. prosince na ovčíně. Tyto nacvičené               

a ověřené postupy jsme využili ještě ve stejném měsíci na konci loňského roku, 

kdy jsme byli 29. 12. 2017 v rámci vyhlášeného III. stupně požárního poplachu 

povoláni do Šebetova k rozsáhlému požáru 3 hospodářských stavení v centru 

obce. 

Našim úkolem v rámci OOB bylo po příjezdu připravit týl pro více jak 100 

zasahujících hasičů včetně přípravy a výdeje teplých nápojů a drobného 

občerstvení (tatranky, müsli tyčinky), které je součástí naší standardní výbavy.   
Mimo jiné (v případě požadavku IZS) jsme schopni do 30 min. po příjezdu k 

mimořádné události připravit a vydat kdekoliv 30 porcí připravené 

plnohodnotné teplé stravy pro dlouhodobě zasahující nebo postižené osoby, 

včetně zajištění zázemí ve vyhřívaném stanu. 

Zbudování týlového zázemí je pouze jednou z mnoha specializací naší 

jednotky v rámci předurčenosti k ochraně obyvatelstva pro Boskovicko a JMK. 

Mezi další úkoly OOB patří mimo jiné: technická pomoc při odstraňování 

následků mimořádných událostí (včetně např. plachtování poškozených střech 

atd.), protipovodňová ochrana nebo odstraňování následků povodní, evakuace 

obyvatel, vyhledávání osob, zajištění nouzového přežití obyvatel apod. 

Petr Machač 

www.hasicijablonany.cz 

Aktuální informace o naší činnosti máte možnost sledovat na našem FaceBook 

@hasicijablonany . Pro ty, kteří nemají FB, ale i pro ostatní jsme připravili 

internetové stránky www.hasicijablonany.cz.  

Zde budete nacházet aktuální informace o našich aktivitách včetně fotografií, 

podobně jako např. detailní zprávu o naší činnosti za rok 2017.  Jan Horák 

http://www.hasicijablonany.cz/
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Z obecní matriky 
Významná životní jubilea v I. čtvrtletí 2018 oslavili 

(jubilea od 60 do 75 let). 

 

 Pan Alois Vlach 

 Pan Vladimír Hladký 

 Paní Drahomíra Hladká 

 Paní Martina Mosaad 

 PaníAnežka Zachovalová 

 Pan Josef Meluzín 

 Pan Josef Havlíček st. 

 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!    

 

V prosinci 2017 se narodila:  

Magdaléna Petrželová 

V I. čtvrtletí 2018 se narodili:   

Denis Morávek 

Maxmilián Schulze 

 

 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví  do života!            Monika Fojtová 
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