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Foto z akce „Ukliďme Česko, ukliďme si doma Jabloňany“ 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 14      Červen 2018 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych začal úvodní slovo trochu netradičně, a to ohlédnutím za 

tím, co se událo v posledních měsících. Jedná se o kontrolu, nejen našich 

občanů, z institucí, které mají kompetence k nahlédnutí do budov soukromých 

vlastníků. Vedení naší obce sice nebylo přímým účastníkem šetření a mohli 

jsme veškeré informace ignorovat a ani se k nim nijak nevyjadřovat. Bohužel 

okolnosti, které se okolo celé kauzy točí, se dotýkají jak vedení obce, tak 

občanů samotných. Každý z nás, kdo má pocit, že se v jeho okolí něco děje, má 

možnost nechat celou věc prošetřit. Nebo ji zkusit vyřešit domluvou. Bohužel 

způsob, jakým bylo vše řešeno v tomto případě, mi připadá velice smutný. 

Smutný z toho důvodu, že někdo podal podnět na prošetření cizím jménem. 

Celou věc odsuzuji a považuji za nešťastnou o to více, jestli ji má na svědomí 

člověk       z naší obce. 

Otevřené projekty prozatím běží podle plánu. O jednotlivých akcích se jako 

vždy dočtete v samostatných článcích. Na ostatních plánovaných projektech 

stále pracujeme, ale s ohledem na blížící se volby nechystáme nové větší 

projekty. Mezi nejbližší očekávané akce patří samozřejmě i naše pouť, která 

vychází na neděli 8. července. 

Chtěl bych Vám popřát hezké léto, krásně strávenou dovolenou a dětem pěkné 

slunečné počasí o prázdninách. 

                                                                                                                Roman Plch       

 

Novinky z obecního úřadu 
Rezignace místostarosty obce 

K poslednímu květnu skončil na vlastní žádost ve funkci místostarosty naší 

obce pan Ing. Jaroslav Machač. Tímto bude zastávat funkci řadového člena 

zastupitelstva až do řádných voleb. Na zasedání dne 21. 6. bylo nutné zvolit 

nového místostarostu. S ohledem na zkušenost z minulého vedení obce jsem 

navrhl do funkce pana Miroslava Ocetka. Další protinávrh nebyl podán, proto 

byl pan Ocetek po hlasování zvolen do funkce neuvolněného místostarosty. 

Chtěl bych poděkovat Jaroslavu Machačovi za skoro čtyři roky spolupráce 

nejen ve vedení obce, ale i mimo dění obecního úřadu. Hodnocení jeho 

působení, a hlavně vykonané práce v naší obci, nechám na posouzení Vás 

občanů. 

                                                                                                                                                      Roman Plch 



Místní poplatky 2018 

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili místní poplatky za rok 2018, 

aby tak neprodleně učinili buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu, nebo 

bezhotovostně na účet obce vedený u České spořitelny, a. s., č. ú.: 

1361736309/0800, jako VS uveďte číslo popisné vašeho domu. Splatnost 

těchto poplatků byla 31. 5. 2018. 

Zasedání zastupitelstva obce 

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

24. 4. 2018, 10. 5. 2018 a 21. 6. 2018. Zápisy z  jednání jsou průběžně 

zveřejňovány na webových stránkách obce www.jablonany.cz. Do zápisů je 

rovněž možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Jabloňany v úředních 

hodinách tj. každý čtvrtek od 18:00 do 20:00. 

Komunální volby 2018 

Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční v pátek 5. října a v sobotu  

6. října. Informace k těmto volbám budou postupně zveřejňovány na úřední 

desce našeho úřadu. Registračním úřadem pro kandidátní listiny je pro naši 

obec Městský úřad Boskovice. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na 

www.boskovice.cz v sekci „KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018“.           Monika Fojtová 

Stalo se v obci  
Úpravy v garáži obecního úřadu 

Při pořizování nového traktoru v loňském roce jsme počítali s nutnými 

opravami garáže pod obecním úřadem. Výška podlahy v garáži byla necelé dva 

metry a většina poptávaných traktorů měla výšku právě kolem dvou metrů. 

Volba mezi koupí traktoru bez kabiny a s kabinou pro nás byla jasná, a proto 

byla nutná úprava podlahy. S pracemi se začalo bohužel opožděně, z důvodu 

vytrvalých mrazů. Jednalo se o odstranění 20 m
2 

starého betonu  

a odkopání zeminy pod betonem o 30 cm. Dále podsypání    a zhutnění štěrku 

před instalováním nových odpadních trubek vč. nového kanálku. Bylo také 

namontováno nové umyvadlo do garáže vč. obkladů. Velkou část práce bylo 

nutné provést na nájezdu do garáže. Byl rozebrán  a odkopán celý nájezd až k 

chodníku. Nutné bylo napojení dešťové vody ze střechy do nové kanalizace. 

Před vraty byl osazen sběrný kanál pro zachycení srážkové vody. S ohledem na 

hloubku odkopané zeminy bylo nutné osazení palisádových kůlů po obou 

stranách nájezdu. Celková cena oprav v garáži  i venkovní části je 130 tis. Kč.                                                                                                      

Další krok je zbudování nové vodovodní přípojky pro obecní úřad. Bude nutné 

vypracovat projekt, uzavřít smlouvu na věcné břemeno s Jmk atd. V tuto chvíli 

http://www.jablonany.cz/
http://www.boskovice.cz/


je   přípojka  řešena  starou  železnou  trubkou  z  místní  školy  přes  pozemky 

soukromých vlastníků.                                                                            Roman Plch 

Dokončení zatravnění hřiště v Luhu 

Další stavební akcí, kterou můžeme uzavřít, je zatravnění hřiště v Luhu. Začalo 

se 9. - 11. května dovozem hlíny a písku do Skalice nad Svitavou. V areálu sila 

proběhlo smíchání na požadovanou propustnost a vzdušnost. Tento pozdější 

termín začátku prací jsme si dohodli se zhotovitelem akce z důvodu 

klimatických podmínek. Měsíc duben byl předpovídán jako srážkově 

podprůměrný a teplotně nadprůměrný. Tato prognóza se vyplnila, protože 

letošní duben byl 2. teplotně nejteplejší od roku 1775.  

Stavební práce v Luhu začaly od 14. 5. zpevněním valu po celé délce hřiště 

v místě stávajícího plotu. Pokračovalo se také na přívodu elektriky z vodárny 

k rybníku pro závlahový systém. V pátek 18. května proběhlo navezení            

a rozhrnutí namíchaného substrátu na hrací plochu. V pondělí 21. května 

proběhla montáž 8 ks postřikovačů a osazení čerpadel v rybníku a v zásobníku 

na vodu. O den později proběhlo strojové osetí celé plochy dvěma druhy 

travního semínka a zprovoznění závlahového systému. První sekání a převzetí 

travnaté plochy proběhlo už 11. června.  

S výrobou substrátu byl spojen problém z důvodu chybějícího kvalitního písku 

a hlíny v blízkém okolí. Většina písku se navážela až od Třeboně a zbylá část 

z Kunštátu. Kvalitní hlína, to byl také problém, protože se dovážela až od 

Šumperku. Tato skutečnost žádným způsobem neprodražila celou stavbu             

a nakonec se částka proti původnímu rozpočtu nezměnila. Celková osetá 

plocha proti plánovaným 1000 m
2
 je 1450 m

2
. Kompletní cena díla je 917 059,- 

Kč. Z této částky je hrazeno 641 941,-Kč v rámci dotace z Ministerstva pro 

místní rozvoj a podíl obce je 275 117,-Kč.                                            Roman Plch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vítání občánků 

Dne 22. 4. 2018 proběhla na obecním úřadě malá slavnost a to uvítání nových 

občánků do života. Za krásného jarního počasí byli mezi občany Jabloňan  

uvítáni dvě holčičky a čtyři chlapečci: Filip Štarha, Denisa Ondráčková, 

Magdaléna Petrželová, Jakub Pleva, Denis Morávek a  Maxmilián Schulze. 

Věříme, že tato malá slavnost bude pro všechny zúčastněné milou vzpomínkou 

a jsme moc rádi, že jsme na obecním úřadě mohli přivítat tolik nových 

občánků.  Dětem přejeme spokojený život a ať se jim v naší obci líbí.  Rovněž 

bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě vítání podíleli.   
                                                                                                            Monika Fojtová                                                   

 
 

 



Malá kopaná Jabloňany 
Dosavadní průběh sezóny 

Fotbalové jaro je zatím pro oba týmy hodně rozdílné, zatímco po půl sezóně 

mužstvo FK pod vedením Máry Černého bojuje na druhém místě o postup do 

třetí ligy, tak StB míří pod vedením Jardy Marka na opačný konec soutěže  

a sestup do ligy čtvrté. StB se momentálně nachází na 10. místě tj. 8 bodů od 

sestupu. Myslím, že to není úplně marné s ohledem na to, že se tvoří hodně 

mladý a zatím nezkušený tým. Jdeme cestou omlazení a chtěl bych některým 

„rýpalům“ za fotbalisty sdělit, že se žádné zrušení ani jednoho celku nechystá 

teď, ani v dohledné době. V Jabloňanech nám rostou mladí fotbalisté, kterým 

se v případě jejich zájmu budeme snažit vyjít maximálně vstříc. 

Tabulky po 10. kole 

3. liga 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 FC MICROTEX Lomnice 9 8 1 0 51 19 25 

2 FC Lhota u Lysic 10 7 0 3 53 30 21 

3 HASIČI Malá Roudka 8 6 0 2 33 18 18 

4 FC Spešov 10 5 3 2 26 15 18 

5 M.K. Louka 9 5 1 3 45 23 16 

6 FK Holešín/Kuničky 9 5 1 3 31 15 16 

7 FPO Blansko 10 4 2 4 27 28 14 

8 SOKOL Valchov A 10 3 1 6 26 37 10 

9 BC-ČERVÁNKY Rájec 10 2 4 4 17 30 10 

10 StB Jabloňany 10 3 1 6 20 45 10 

11 OREL ROCK Boskovice 9 0 2 7 14 44 2 

12 FC Velenov/Žďárná 10 0 2 8 20 59 2 

4. liga 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 FC Lysice 10 7 1 2 45 27 22 

2 FK Jabloňany 10 7 0 3 31 17 21 

3 FC Sebranice 2002 10 7 0 3 28 18 21 

4 TJ Šerkovice 9 6 1 2 37 24 19 

5 FK Deštná 10 5 1 4 33 20 16 

6 FC Dlouhá Lhota 10 4 2 4 19 21 14 

7 SK JKP Olešná 10 4 1 5 31 25 13 

8 SK MORAVAN Svitávka 10 3 3 4 33 26 12 

9 SOKOL Lhota Rapotina 10 4 0 6 23 36 12 

10 TJ Rudka 9 2 1 6 11 30 7 

11 STARS Letovice 10 2 1 7 23 52 7 

12 PANTHERS Vanovice 10 1 3 6 17 35 6 



Společenská kronika 

Ve společenské kronice bych chtěl poblahopřát našim jubilantům panu 

Antonínu Plchovi, který oslavil 70. narozeniny a panu Jiřímu Jonášovi, který 

oslavil 50 let. 

Mimofotbalová činnost 

Jarní sezónu jsme zahájili kulturními akcemi. V pondělí 30. dubna jsme 

uspořádali netradičně v areálu za obecní školou v prostoru „U hasičky“ tradiční 

akci Pálení čarodějnic a o týden později společně s obcí Pálení mírové vatry  

a lampionový průvod. Na pálení obou ohňů byla fotbalistům zapůjčena 

provozovatelkou p. Buenovou místní hospoda, za což jí moc děkuji. Odpadlo 

nám tak stavění stanů a půjčování chlazení. Vše bylo nachystáno a domluva 

s paní provozní byla  na výborné úrovni. Na oba ohně zavítalo mnoho občanů a 

rodičů s dětmi. Určitě nám přispělo jak počasí, které po dlouhé době vyšlo na 

oba ohně velmi dobře, tak i lokalita, kde byly ohně pořádány.  
                                                                                                                   Jarda Fojt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDH Jabloňany 
 

Víkend otevřených dveří v depozitáři Technického muzea 
Brno Řečkovice  

Ve dnech 28. - 29. 4. 2018 se naši členové, jeden řidič Josef Zachoval a dva 

členové Kamil Havlíček a Josef Havlíček ml., 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. Josef 

Havlíček ml. se podílel na stánku PVČ Hasík HZS Jmk. Během víkendu si 

Sachsenring prohlédlo nad 5000 návštěvníků a také Brněnská televize Btv.  

                                                                                                         Josef Havlíček ml. 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival re:publika 1918-2018 defilé praporečníků SH ČMS, 
ZZS, IZS, HZS 

Dne 26. května 2018 se konalo celostátní setkání hasičských slavnostních  

a historických praporů na výstavišti  BVV v Brně. Tohoto setkání se zúčastnili 

3 členové, praporečník Josef Havlíček ml., Josef Havlíček st. a Kamil 

Havlíček. Po skončení slavnostního zahájení akce a průvodu praporů, každý 

praporečník obdržel na prapor stuhu SH ČMS k stému výročí založení 

Československé republiky. Dohromady se zúčastnilo přes 350 praporů.  

                                                                                    Josef Havlíček ml. 



 

 

 

JSDH Jabloňany 
Instrukčně metodické zaměstnání pro jednotky předurčené 
k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva  20. - 21. 4. 
2018 

Již čtvrtým rokem se naše jednotka JSDH Jabloňany (předurčená k ochraně 

obyvatelstva pro ORP Boskovice a JMK) zúčastnila výcviku zaměřeného na 

ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Tématem letošního výcviku 

byly povodně a ochrana před nimi. Letošní ročník proběhl v Pasohlávkách  

v autokempu Merkur u vodní nádrže Nové Mlýny. Z Jabloňan jsme odjížděli  

v pátek 20. 4. 2018 před třináctou hodinou. Po příjezdu do kempu a vstupním 

školení bezpečnosti práce na nás čekal první úkol. Tím bylo postavení zázemí 

pro nocování jednotek. Týl byl řešen pomocí nafukovacích stanů, které jsou 

určeny např. pro nouzové ubytování nebo provizorní nemocnice. Všech 

osmnáct jednotek se rozdělilo do šesti týmů. Pět týmů následně začalo plnit 

zadané úkoly, šestý tým měl po celou dobu na starost týlové zázemí. Zajišťoval 

ohřev a výdej stravy, dohled nad prostorem výcviku a na závěr výcviku měl za 

úkol i sbalení zázemí jednotek. 

Naše jednotka začala po svačině okolo 18 hodiny plnit první zadaný úkol. Tím 

byla stavba protipovodňových stěn ze systémů firem Gumotex a Rubena – 

mobilní hráze plněné vodou a systém hliníkových prvků používaných 

například na pražských nábřežích, ale i v záplavových oblastech jižní Moravy 

jako ochrana proti povodni. Jedná se o efektivní alternativy ke standardní stěně 

z pytlů s pískem. 



Druhé páteční stanoviště bylo seznámení s čerpadlovým kontejnerem  

a obsluhou jeho čerpadel. Během padesáti minut jsme museli za pomocí 

čerpadel z kontejneru vytvořit čerpací stanoviště a zamezit tak přelivu hráze 

vodní nádrže. Zde jsme již pracovali za tmy, proto jsme řešili i osvětlení 

prostoru pomocí osvětlovacího balonu. Po ukončení tohoto stanoviště v 21 

hodin následoval úklid materiálu a přesun na večeři připravenou týlovými 

jednotkami. Po večeři již následoval zasloužený odpočinek po náročném  

a velmi slunném dni a diskuze zúčastněných k výbavě OOB nebo výcviku. 

Druhý den po snídani jsme pokračovali na třetím stanovišti, kde jsme za 

pomocí našeho vybavení měli provést nasvětlení místa události. Po splnění 

úkolu jsme měli možnost porovnat různé druhy osvětlení, případně se 

inspirovat. Dále nám zde operační důstojníci předvedli mobilní operační 

středisko, včetně nahlášení fiktivní události a její následné řešení. 

Na čtvrtém stanovišti jsme se seznámili s prací na vodě. Procvičili jme si práci 

s člunem, základy pádlování, záchranu tonoucího a způsoby jeho bezpečného 

vytažení do člunu. Zde jsme využili vybavení z druhého povodňového 

kontejneru. Mnozí z nás poprvé vyzkoušeli práci ve vodě v suchém obleku  

a letos poprvé se tak v suchu vykoupali v přírodní vodě. 

Jako poslední jsme měli možnost procvičit si základy lanové techniky, sebe 

jištění, práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Závěrem proběhl úklid 

materiálu, vyhodnocení  celého  cvičení  a  před  14  hodinou  postupný  odjezd  

jednotek domů.

 

Výcviku se zúčastnili: Petr Machač, Lukáš Vlach, Jan Horák, Jaroslav Machač 

a František Petržela. Po oba dny jsme spolupracovali ve skupině s jednotkami z 

Bořitova a Okrouhlé. 



Údržba vozidla CAS 15 DAF, techniky a agregátů, výcvik  
a školení jednotky 

V minulých měsících někteří členové JSDH  provedli servis naší cisternové 

automobilové stříkačky DAF. Proběhla kompletní výměna všech filtrů, výměna 

motorového oleje a doplnění provozních kapalin. Dále pak čištění motorové 

brzdy a přetěsnění drobných úniků vzduchu. V současné době je v běhu 

svépomocná výroba hliníkové bedny na nástavbu vozidla pro uložení vybavení.  

Pravidelně se jednou měsíčně fungující členové scházejí při teoretických 

školeních a při praktických výcvicích. V březnu jsme se věnovali první pomoci 

a tématům ochrany obyvatelstva. V měsíci dubnu jsme provedli pročištění 

ucpané dešťové kanalizace před OÚ a kácení dřevin  v obci zasahujících do el. 

vedení na žádost starosty obce, provedli jsme demontáž vánočního osvětlení 

z pouličních lamp. Dále řidiči / strojníci absolvovali povinné kondiční jízdy  

s cisternou. Na žádost občana obce jsme též provedli pokácení stromu  

v zahradě u rodinného domu. V měsíci květnu jsme se věnovali praktickému 

výcviku zaměřenému na hadicové vedení, práci s vodními proudy, hasební 

zásah a obsluhu čerpadla cisterny.  

V jarních měsících členové individuálně provedli opravu, seřízení brzd na 

vozidle Sachs AS 16 a jeho údržbu. Ve spolupráci s členy SDH byla provedena 

příprava vozidla a odvoz 28. 4. na akci: Dny otevřených dveří v depozitáři 

Technického muzea Brno, 29. 4.  večer dovoz vozidla do Jabloňan. V květnu 

jsme absolvovali pravidelnou kontrolu STK a měření emisí. 

Více aktuálních informací o naší činnosti 

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

Jan Horák, Petr Machač 

 

Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 

Vida,  vida…  

Využili jsme nabídky SDH Lysice ke společné autobusové dopravě a v pátek  

9. 3. odpoledne jsme se vydali na společný výlet do zábavního vědeckého 

parku Vida Brno.  V parku jsme měli možnost zjistit, vyzkoušet jak a proč vše 

funguje nejen v přírodě, ale i kolem nás. Akci jsme uspořádali pro MH, rodiče, 

a účast jsme nabídli i nečlenům MH. 

 

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


Celostátní hra Plamen ročník 2017/2018  

Tentokráte ve Velkých Opatovicích 19. 5. v žákovských kategoriích a v neděli 

20. 5. v kategoriích dorostu.  Do druhého jarního kola jsme vstupovali  po 

předchozím podzimním  kole v kategorii mladší žáci z 21. místa z 54 hlídek, 

straší žáci z 22. z 43 hlídek.  

V této soutěži jsme uspěli lépe, a to i přes jedno zranění kotníku při plnění 

disciplíny a „doběhnutí“ štafety, ve zbývajících disciplínách byla zastoupena 

z kategorie mladší. Celkově jsme tento ročník soutěže zakončili: mladší žáci  7. 

místo z 42 sborů, starší žáci 14. místo z 34 sborů.  

V nedělní soutěži dorostu nastoupil pouze jeden náš jednotlivec, soutěžil  100m 

s překážkami a dvojboji, kde obsadil v silné konkurenci šesté místo, díky jedné 

chybě v písemném testu a po přičtení 7. místa z podzimu celkově obsadil  

9. místo z 15 soutěžících ve své věkové kategorii. 

Sobota 7. 4. byla pro MH náročná  

Od rána do pozdního odpoledne jsme se zapojili do tří akcí. V 8 hodin ráno 

jsme se vydali na soutěž do Šošůvky ve vázání uzlů v žákovských kategoriích. 

Po návratu ze soutěže mladé hasiče za pomoci svých vedoucích, ve spolupráci 

s členy JSDH a SDH, čekal sběr elektroodpadu a starého papíru svozem po 

obci. Ke svozu byl použit obecní traktůrek a hasičská cisterna s přívěsem. 

 

Kolektiv mládeže SDH Jabloňany se zapojil již do čtvrtého ročníku akce: 

Ukliďme Česko, ukliďme si doma Jabloňany. V pátek se do úklidu zapojili 

žáci místní základní školy. Ti uklidili cyklotrasu směrem ke Skalici a od 



Jabloňan po Jabloňany rozcestí a okolí místní základní školy. Celkem sebrali 

5 pytlů odpadů, tento počet odpovídá přibližně 75 kilogramům odpadu.  

V sobotu po sběru elektroodpadu a papíru od 16 hodiny jsme pokračovali  

v úklidu. Za pomocí svých vedoucích a členů JSDH a SDH, provedli mladí 

hasiči sběr odpadů směrem k Oboře po ovčín. Další skupina sbírala nepořádek 

v příkopech od Jabloňany rozcestí směrem po začátek Skalice. A druhým 

směrem pak ke Krhovu po zastávku na rozcestí. Tento úsek Skalice / Krhov 

jsme sbírali prvně a bylo to znát ve větším množství odpadků. Mladí hasiči 

sebrali celkem dvacet pytlů odpadků. Toto množství odpovídá 300 kilogramům 

odpadu. Podařilo se též vyseparovat 50 kilogramů železného odpadu a plastů.  

Na závěr tohoto pro mladé hasiče a zúčastněné dlouhého dne si přítomní opekli 

špekáčky a postupně se rozešli domů. Děkujeme všem, kteří se těchto 

akcí zúčastnili a pomohli tak svému okolí a přírodě. Těšíme se na další 

spolupráci nejen při podobných příležitostech. 

Hasičský areál v Luhu 

Koncem dubna jsme za pomoci zapůjčené techniky dokončili terénní úpravy za 

rybníkem na dráze pro štafetu 4x60 m a blízkého okolí. Provedli jsme 

vytvarování a urovnání terénu. Zmírnili a zpevnili jsme sjezdy k rybníku. 

Vytvořili jsme pěší cestičku k rybníku, spodní terasu u rybníka a plochu „pro 

odpočinek“. Opakovaně jsme prováděli sběr kamení. Začátkem června jsme se 

blížili do finále, zajistili jsme návoz 16 tun travního substrátu a provedli jeho 

ruční rozhození, rozhrnutí, oseli jsme připravené plochy travním semenem. 

„Objednali jsme déšť“ (vše jsme stihli do očekávaného deště). Následně jsme 

dle možností zalévali. Již proběhlo první sečení. Na dráze 100m s překážkami 

jsme provedli začištění paty meze. 

Tyto časově náročné práce se podařilo realizovat členům aktivně podílejícím se 

na činnosti mládeže ve spolupráci s mládeží samotnou, ale i za pomoci nečlenů 

SDH,… Františka Petržely, Jana Musila a dalších, za což jim děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní činnost 

17. 3. Sychotín - uzlování – ml. ž. 3. místo z 23 hlídek, st. ž. 22. z 27 hlídek 

31. 3. Drnovice - uzlování - ml. ž. 5. místo z 13 hlídek, st. ž. 18. z 22 hlídek 

7. 4. Šošůvka – uzlování- ml. ž. 4. místo z 14 sborů, st. ž. 10. z 12 sborů 

1. 5. Velké Opatovice – dorost jednotlivci - 100m překážek, dvojboj, testy  - 

soutěžili David J., Michal K., Lukáš P. 

5. 5. Vavřinec - požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60 m -  ml. ž. 8. místo 

z 21 sborů, st. ž. 8. z 13 sborů 

2.6. Šebetov  – žáci – požární útok štafeta CTIF - ml. ž. 7. místo z 16 sborů, 

st. ž. 8. z 13 sborů 

   - dorost - 100m překážek, dvojboj – Michal K. 

9. 6. Březina – žáci – požární útok, štafeta dvojic - ml. ž. 7. místo z 13 sborů, 

st. ž. 7. z 13 sborů 

9. 6. Sudice – žáci - požární útok štafeta CTIF - ml. ž. 4. místo z 9 sborů, st. ž. 

2. z 5 sborů 

9. 6. Ostrov u Macochy – dorost - 100m překážek, dvojboj – Michal K. 

 

Více aktuálních informací o naší činnosti 

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

                                                                                                                                                     Petr Machač 

 

 

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


Základní škola Jabloňany 
Námořníci se chystají na prázdniny 

Letošní jaro bylo opravdu teplé a slunečné. Proto se námořníci často učili na 

čerstvém vzduchu, poznávali faunu a floru v okolí školy a Jabloňan a výuku 

měli proloženou zajímavými aktivitami. 

Jednou z nejoblíbenějších jsou Čarodějnice. Škola a její okolí se proměnily na 

strašidelný brloh starých a ošklivých ježibab a čarodějnic. Ty musely plnit 

záludné úkoly, a protože byly šikovné, mohly si opékat špekáček. 

V květnu jsme opět zavítali do našeho hlavního města, kde jsme se seznámili 

s pamětihodnostmi Staré Prahy. Výlet jsme zakončili plavbou po Vltavě.  

Mladší námořníci si pro maminky na Den matek nachystali krásné divadelní 

představení O kůzlátkách a ti starší vtipnou scénku Ze školních lavic, kde si 

rodiče zavzpomínali na svá školní léta. Maminky za svou trpělivost a péči byly 

odměněny ručně vyrobenými brožemi a květinou. 

Všechny děti naší školy byly pozvány do Westernového městečka 

v Boskovicích, kde se seznámily s historií indiánů, viděly drezúru koní, hledaly 

poklad, pásly kozy a celý den si náramně užily. 

V červnu jsou již námořníci nedočkaví prázdnin, snažíme se tedy jejich čekání 

zkrátit s Hasíkem – prohlídkou boskovické hasičské zbrojnice, záchranné 

služby. Na návštěvu přijedou děti z Obory, proto pro ně nachystáme sportovní 

olympiádu. 

Konec školního roku je opět naplánován V Luhu. Zde opět dopoledne budou 

námořníci hledat poklad, odpoledne proběhne turnaj v přehazované 

s posezením a občerstvením. Nejstatečnější námořníci mohou přespat ve 

stanech a druhý den budou za svoji odvahu odměněni vysvědčením. 

Všem moc děkujeme za podporu, trpělivost a spolupráci a přejeme Vám klidné 

prázdniny a slunečnou dovolenou.                                                   Kolektiv ZŠ 

 



Z obecní matriky 
Vážení spoluobčané, 

dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení EU o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679 tzv. GDPR. V souladu s tímto nařízením  

a stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů budeme i nadále zveřejňovat 

jména jubilantů a nově narozených občánků. Bude zveřejňováno pouze jméno 

a příjmení těchto osob bez jakýchkoliv dalších identifikačních údajů. Pokud by 

i přes to, některý občan se zveřejněním svého jména v našem zpravodaji 

nesouhlasil, prosím, ať tuto skutečnost oznámí na obecní úřad.       Monika Fojtová 

Významná životní jubilea ve II. čtvrtletí 2018 oslavili 

(jubilea od 50 do 75 let). 

 Pan Luboš Stejskal 

 Pan Jiří Jonáš 

 Pan Petr Přibyl 

 Paní Hana Mrázková                    

 Paní Alena Vlachová 

 Pan Antonín Plch 

 Paní Antonie Fojtová 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!    

                                              Ve II. čtvrtletí 2018 se narodili:   

                                                        Tatiana Staňková 

                                                                Jakub Horák 

                                                                             Přejeme mnoho štěstí  

                                                                                       a zdraví do života! 

          

 Naše řady navždy opustil: 

                  Pan Milan Zachoval 

                          Upřímnou soustrast pozůstalým.  
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