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Foto opravené komunikace na „Zalitavsku“  

Co si v tomto čísle přečtete?  

  Nový chodník k Oboře                 Opravená  komunikace  

         Zatravnění hřiště                          Rok 2017 v našich spolcích 

               Co nového ve škole                         Činnost JSDH obce 

 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 12      Prosinec 2017 
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Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

rok nám utekl jako voda a máme před sebou krásné zimní období a nejhezčí 

svátky celého roku. Mnoho, nejen stavebních, akcí, o kterých jsme psali  

v našem časopisu, máme za sebou. Ty, na které nebyl čas nebo prostor píšeme 

v samostatných článcích v letošním posledním vydání časopisu Jablíčko. 

Z těch, které přesunujeme do příštího kalendářního roku vybírám jen ty větší. 

Zpracování studie a vytvoření projektu na nový chodník a odstavná parkovací 

místa v středu obce od č. p. 18 až k č. p. 3. Zbudování nové technické 

infrastruktury ke třem novým stavebním pozemkům na parcele  

č. p. 1458. Výběr a pořízení nového DA. Dokončení zatravnění hřiště  

a závlahového systému v Luhu. V jednání z VAS Boskovice je také řešení 

technického stavu a možného napojení vodovodního řádu Kocimberk na 

vodovod ve zbývající části naší obce provozovaného VAS Boskovice. Pokud 

nebudou v příštím roce žádné neplánované výdaje, tak by měl schválený 

schodkový rozpočet obce pro příští rok skončit v přebytku. 

Dovolte mi Vám popřát klidné a pohodové prožití svátku vánočních a v novém 

roce jen to nejlepší a v první řadě hodně zdraví. To vše Vám přeji za vedení 

naší obce i jménem svým.                                                                      Roman Plch   

 

Novinky z obecního úřadu 
Z jednání zastupitelstva 

Od minulého vydání zpravodaje se zastupitelstvo obce sešlo do doby uzávěrky 

tohoto čísla třikrát, a to 12. 10. 2017, 7. 11. 2017 a 13. 12. 2017. Zápisy  

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

Na těchto zasedáních bylo mimo jiné projednáno: 

 Schválení výměny kotle v místním pohostinství 

 Schválení smlouvy na financování služeb sociální prevence s Městem 

Boskovice na rok 2018 

 Smlouva o dílo na zatravnění hřiště v Luhu s firmou Pavel Král, Štarnov ve 

výši 917.059,- Kč 

 Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na 

roky 2019-2010  

 Schválení plánu inventur na rok 2017 

 Schválení výše místních poplatků a vodného na rok 2018 (viz. samostatný 

text) 
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Poplatky na rok 2018 

Na zasedání ZO Jabloňany dne 13. 12. 2017 byla schválena následující výše 

poplatků na rok 2018: 

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů se nezvyšuje a zůstává  

ve výši 550,-Kč na osobu a objekt za rok.  

2. Poplatek za provoz televizního kabelového rozvodu se nezvyšuje 

a zůstává ve výši 600,-Kč na rok.  

3. Poplatek za držení psa se nezvyšuje a zůstává ve výši 200,-Kč za jednoho 

psa za rok.  

4. Cena vodného z vodovodu provozovaného firmou VAS, a.s., Boskovice se 

upravuje následovně: zvýšení pohyblivé složky vodného na 39,90 Kč/m3  

(tj. +1,90 Kč/m3, tj. +5,0% bez DPH) a snížení pevné složky (paušálu) ve 

výši 468,- Kč/rok (-26,-Kč, tj. -5,3%). 

5. Cena vodného z místní vodárny „V Luhu“ se zvyšuje o 2,-Kč tj. na 34,-kč 

za m3. 

Občané mohou hradit poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi       

a psy od 4. 1. 2018 v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo 

bezhotovostně převodem na účet obce. Číslo účtu u České spořitelny 

Boskovice  je 1361736309/0800, jako variabilní symbol užijte číslo popisné 

Vaší nemovitosti. Za včasnou úhradu poplatků v termínu splatnosti  

tj. do  31. 5. 2018 předem děkujeme.                                          Monika Fojtová 

Opravy a údržba v rámci obce 

Během podzimu a posledních měsíců tohoto roku byly v rámci správy a údržby 

obecního majetku realizovány následující aktivity: 

 Dosazení 200 ks nových stromků (smrčků) v obecním lese na Oboře  

v Hutích. 

 Proveden ochranný nátěr nově nebo letos na jaře vysazených stromků proti 

okusu zvěří (v Hutích i v Luhu nad rybníkem). 

 Probíhá oprava (vyrovnáním podkladní vrstvy a přeložením dlaždic) 

chodníku na Konciberk (od domu čp. 1 nad čp. 123). 

 Točna na konci obce na Koncinberku byla dosypána a vyrovnána štěrkem. 

 Byla opravena část příjezdové cesty ke včelínu (spodní část s výtluky byla 

vyasfaltována). 

 Byla očištěna od bahna a omyta část cyklostezky od vjezdu do družstva  

po cestu na pastviny (prováděli členové místní JSDH). 
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 Nové veřejné osvětlení (které tomu bylo přizpůsobeno již při výstavbě) bylo 

osazeno vánočním LEDkovým osvětlením v podobě vánočních vloček.  

Při první letošní sněhové nadílce posledního listopadu byl do odhrnování sněhu 

zapojen i nový malotraktor s čelní odhrnovací radlicí na sníh. Připraveno je 

také na posyp silnic a případně chodníků nové rozmetadlo na štěrk  

za malotraktor a obě VARI frézy (1 s radlicí na chodníky a 1 se zametačem). 

Z toho plyne, že letos sněžit nebude ;-)  

 Pro zlepšení vzhledu a omezení 

vyplavování hlíny jsme během roku 

hledali vhodné technické řešení, které 

umožní osetí trávou i na prudších 

hliněných svazích, které vznikly již 

dříve v areálu hasičského cvičiště. Po 

opakovaném jednání s různými prodejci  

techniky na revitalizace a úpravy svahů 

byly vybrány speciální plastové rohože, 

které svým tvarem (vlnkami) zadržují 

hlínu ve svahu a je možné do nich vyset trávu. Na zkoušku byly pořízeny 2 role 

těch rohoží, které se částečně položily v září, ručně prohodily hlínou a osely 

trávou. Výsledek je uspokojivý, proto na jaře bude SDH pokračovat v jejich 

další aplikaci, čímž se zlepší vzhled celého areálu hasičského cvičiště. V plánu 

je také osázet svahy popínavými rostlinami.                              Jaroslav Machač  

Připravujeme 
Dotace na zatravnění hřiště v Luhu 

V červnovém vydání časopisu jsme Vás informovali o myšlence a důvodech 

zatravnění fotbalového hřiště v Luhu. V druhé polovině června Ministerstvo 

pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podání žádosti o dotace v rámci 

podprogramu ,,Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotační titul č. 6 ,,Podpora 

obnovy sportovní infrastruktury. Peníze byly určené například na rekonstrukci, 

modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen. Dotace je poskytována až do 

výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Dolní limit dotace na 

jednu akci byl 500 tis. Kč, horní limit dotace na jednu akci činil 5 mil. Kč. 

Celková alokace celého programu byla plánována na 100 mil. Kč. Převis 

požadovaných finančních prostředků v programu byl více jak 644%, proto se 

ministryně Šlechtová rozhodla navýšit částku o dalších 175 mil. Kč. MMR 

poskytlo obcím celkovou částku přesahující 275 mil. Kč. 

Termín pro podání žádosti byl ale jen do 18. srpna. Z tohoto důvodu se muselo 

zastupitelstvo obce na svém zasedání 27. 6. rozhodnout, jestli budeme žádost 
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podávat. Zastupitelstvo podání žádosti odsouhlasilo jednohlasně všemi 

přítomnými. Moc času na zpracování celé žádosti nám ale nezbývalo. 

V součinnosti s místní základní školou se nám ale podařilo připravit podklady 

potřebné k vytvoření žádosti. S administrací nám pomáhal pan Ing. Jan Dobiáš 

z Obory, se kterým jsme navázali na úspěšnou spolupráci při žádosti na opravu 

Zalitavska. 

Naše obec s žádostí uspěla a byla ji 17. října přidělena dotace ve výši 653 221,-

Kč. V celé republice byla přidělena dotace jen 131 obcím. V Jihomoravském 

kraji dotaci získalo pouze 16 obcí.  

Dalším krokem po přidělení dotace bylo výběrové řízení na zhotovitele, které 

probíhalo od 26. 10. do 2. 11.  Osloveny, i poté hodnoceny, byly tři firmy  

a rozhodující byla nejnižší nabídnutá cena. Výběrové řízení vyhrála firma pana 

Ing. Pavla Krále ze Štarnova u Šternberku s nabídnutou cenou 917 059,-Kč. 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na zasedání 7. 11.. S prvními 

pracemi se začalo 22. 11. úpravou základové desky hřiště do požadovaného 

spádu. Poté hrubé urovnání v toleranci +/-3 cm a jemné urovnání v toleranci 

+/-1,5 cm speciálním laserem řízeným graderem. Další bylo vykopání 

drenážních per pro položení drenážního potrubí a zasypání štěrkem frakce 

8/16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se na hrací plochu navezlo přes 300 tun písku frakce 0-4 mm, který bude 

sloužit jako spodní drenážní vrstva o mocnosti 15cm. Souběžně s těmito 

pracemi se začalo i s pracemi na závlahovém systému, který je rozvedený po 

okrajích hřiště. Poslední prací v letošním roce bylo hrubé urovnání písku 
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v toleranci +/-3cm. Pokračování stavebních prací a napojení závlahového 

systému bude  pokračovat až příští rok. Přesný  termín nemáme  ještě  stanoven 

s ohledem na vývoj   počasí.                                                                   Roman Plch 

 
 

Příprava projektu na výstavbu chodníku a zpevněných 
ploch „U kaple“ 

V polovině října proběhla již jedna pracovní schůzka, kde se měli občané 

možnost vyjádřit k připravovanému projektu na výstavbu chodníků a případné 

opravě komunikace od hlavní silnice (od křižovatky směrem na Oboru)  

po začátek Kocinberku.  

Byla předložena studie, která byla k dispozici i na obecním internetu a vývěsce, 

kde byly zakresleny plánované trasy chodníků, parkovacích míst a dalších 

úprav. Stejná možnost pro občany byla i k aktualizované druhé variantě studie, 

která řeší zamýšlenou výstavbu a schůzka k tomu proběhla 14. 12. na OÚ. 

Přesto pokud by měl někdo další připomínky, pak je předejte maximálně  

do konce toho roku. 

Následně bude s projektantem vytvořena finální verze studie se zapracovanými 

připomínkami s ohledem na technické a další možnosti a následně dle toho 

bude zpracováván projekt pro stavební povolení.                          Jaroslav Machač 

 

Tříkrálová sbírka 
Oznamujeme občanům, že tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu   

6. 1. 2018   od 13 hodin.                                                                    Fojtová Monika  
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Stalo se v obci  
Nový chodník k Oboře         

V zářijovém vydání našeho časopisu nebylo moc 

prostoru napsat článek o výstavbě a závěrečném 

vyhodnocení celé stavební akce. Proto se 

ohlédneme za všemi kroky, jenž jsme udělali,     

a které nás ještě čekají, aby jsme dotáhli celou 

stavbu do úplného právního konce. Před 

vydáním stavebního povolení bylo nutné uzavřít 

a zastupitelstvem schválit smlouvy o právu 

provést stavbu. Tyto smlouvy se uzavíraly 

s vlastníkem silnice JMK a také s vlastníky 

pozemků, na kterých se stavební akce 

realizovala.  

Výběrové řízení probíhalo od 15. 2. do 24. 2. 

2017 a osloveno bylo pět firem. Doručeny byly 

ale jen čtyři nabídky, ze kterých se vybíral 

zhotovitel. Klasickým kritériem byla nejnižší 

nabídnutá cena. Výběrové řízení vyhrál pan 

Roman Šumský ze Skalice nad Svitavou s cenou 

887 830 tis Kč. Celá akce byla rozdělena na tři 

stavební části. Oprava chodníku před řadovkami, 

výstavba nového chodníku a zbudování protlaku 

pod silnicí u RD č. 130. Oprava chodníku 

spočívala ve výměně starých obrubníků               

a uložení nových se stejnou výškou nad 

komunikací i v místě sjezdů. Byla naplánována 

také výměna staré dlažby za novou zámkovou. 

Druhou stavební částí byla výstavba nového 

chodníku délky 94 metrů o proměnné šíři od 1 až 

1,5 metru. Třetí a nejvíce diskutovanou stavební 

částí celé akce bylo zbudování silniční propusti 

podpovrchovým způsobem pod silnicí III. třídy. Protlak byl podmínkou 

správce komunikace SUS JMK. Je umístěn záměrně těsně za okrajem 

dlážděného sjezdu před RD č.p. 130 a má sloužit k zachycení a převedení 

srážkových vod z plochy státní silnice. Toto řešení zabrání erozi krajnice po 

výstavbě nového chodníku. 

První zdržení začátku stavby byla žádost MěÚ Boskovice odbor dopravy          

o vydání zvláštního užívaní silnice formou rozhodnutí tzn. správné dopravní 
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značení celého staveniště. Dalším problémem, který nás zdržel ve výstavbě 

nového chodníku byl zmiňovaný protlak pod silnicí III/37430. Změnily se 

legislativní podmínky vlastníka komunikace. Tato změna spočívala ve vrchní 

vrstvě krytí železné roury protlaku pod silnicí, kde bylo stanoveno min.120 cm. 

Touto změnou by naproti RD č. p.130 vznikl otevřený vybetonovaný odtokový 

příkop o hloubce 180 cm. Toto provedení bylo s ohledem na bezpečnost 

provozu na komunikaci nutné řešit změnou proti původnímu projektu.  

Okolnosti vyvolali jednání se správcem komunikace SUS JMK o možném 

zatrubnění na pozemku č. 256/1 (bývalý střepák). Souhlas správce jsme dostali 

za podmínek, že na hranici pozemku č. 256/1 a silnice III/37430 bude zřízena 

kontrolní betonová šachta a také kanalizační vpust u kraje silnice. Tato vpust 

bude zachytávat srážkovou vodu od Obory a zabrání se tak erozním vlivům 

kraje silnice. Z pracemi se započalo na začátku června před oslavami výročí 

založení naší obce. Skončilo se až po naší pouti v polovině července. Předání 

finálního díla proběhlo bez závad a nedostatků v měsíci září. Dalším krokem je 

vyhotovení geometrického plánu a zaměření skutečného provedení celé stavby. 

Tyto podklady slouží k souhlasnému prohlášení o shodě na průběhu hranic 

všech dotčených majitelů pozemků. Teď musí proběhnout majetkoprávní 

vypořádání mezi obcí a JMK,  kde proběhne bezúplatný převod částí pozemků, 

na kterých se stavba skutečně realizovala. 

Jen připomínám, že na tuhle akci byla přidělena dotace z JMK ve výši 200 tis. 

z Programu rozvoje venkova.  Žádost   se   vztahovala  na  výstavbu  nového  

chodníku a propustku.                                                                             Roman Plch 
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Oprava komunikace Zalitavsko úspěšně ukončena 

Jak jsme informovali v posledním vydání obecního časopisu, tak 18. září byla 

zahájena oprava Zalitavska, která byla úspěšně ukončena v termínu dle 

smlouvy a to do konce října firmou COLAS CZ. Kromě viditelných změn: 

nového asfaltového povrchu, zpevnění vjezdů k domům z asfaltového 

recyklátu nebo výměnu obrubníků, bylo nutné řešit i další skutečnosti, které se 

naskytly během stavby. Zejména se jednalo o zpevnění podloží, které bylo 

místy nevyhovující, doplnění či opravu současných kanalizačních vpustí nebo 

pročištění současné kanalizace v části Zalitavska (kterou prováděli místní 

hasiči z JSDH) a další.  

 
Kromě opravy komunikace došlo i k opravě chodníčku pro pěší mezi domy 

směrem od kaple právě na Zalitavsko. Nově položená zámková dlažba, 

chodník pro pěší o šířce 1,6 m, byla po obou zbývajících stranách dorovnána 

pohledovou vrstvou štěrku (proti původnímu záměru v projektu, který počítal 

s hlínou a osetím trávou, což by bylo z hlediska údržby a i vlhkosti pro okolní 

domy méně vhodné). 

Celkové náklady na opravu činily 955 tis. Kč, z toho 477 tis. Kč bylo 

financováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj na opravu komunikací. 

O výsledku se můžete přesvědčit sami procházkou v této horní části obce 

Zalitavsko - „za nádržkou“ a doufám, že na takto realizovanou opravu v naší 

obci naváží další podobné akce.                Jaroslav Machač 
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Výlet na Dolní Moravu a do Králíků 

Po kladných ohlasech k loňskému výletu do Hatí a do Znojma naše obec 

naplánovala další zájezd.  Letošní rok jsme, ve státní svátek svatého Václava  

a den české státnosti 28. září, připravili výlet na Dolní Moravu a do Králíků.  

Autobus byl plně obsazen pár dnů po vyhlášení v místním rozhlase, vyvěšení 

plakátu v obci a na internetových stránkách. Celkem nás jel vyrovnaný počet 

25 dospělých a 25 dětí hlavně z Jabloňan. Objednáno bylo stejně jako loni 

krásné slunečné počasí. To se nám náramně hodilo, protože první zastávkou 

byla Stezka v oblacích na Dolní Moravě. Za takového počasí je ze stezky, na 

kterou nás vyvezla lanovka, krásný výhled na celý masiv Králického Sněžníku, 

hlavní hřeben Jeseníků ,,Suchý vrch“ nebo na vzdálené Krkonoše. Po 

pořádném výšlapu byl naplánován oběd nedaleko města Králíky. S časovým 

předstihem, díky objednanému a připravenému obědu, jsme se vydali na další 

zastávku, kterou byla prohlídka Vojenského muzea v Králíkách. Mladší 

účastníci výletu měli muzeum prohlídnuto za pár minut. Starší účastníci, kteří 

pamatují povinnou základní vojenskou službu, s určitou nostalgií vzpomínali a 

prohlídka se trochu protáhla. Díky tipu pana řidiče, Jirky Jonáše, jsme udělali 

malou zastávku v Acrobat Parku olympijského vítěze Aleše Valenty ve Štítech. 

Jak nám řekl pan Valenta st., minuli jsme se jen o pár hodin s pětičlennou 

výpravou ruské reprezentace, která v areálu byla na soustředění.  Do areálu 

jezdí také reprezentace Švýcarska, Běloruska nebo Rakouska. Ti odvážnější 

měli možnost vystoupat na vrchol tréninkové rampy vysoké 30 metrů. Při 

rozjezdu z maximální výšky závodník padá do vody z výšky šesti metrů. Díky 

této zastávce jsme přijeli o půl hodiny později, ale doufám, že neplánovaná 

zastávka stála za tento zážitek.  

 

                                                                                       Bohužel jsem díky 

                                                                                       zranění nemohl sám 

                                                                                       projít stezku v oblacích,  

                                                                                       ani se podívat na vrchol  

                                                                                       skokanského můstku.  

                                                                                       Díky pořízeným  

                                                                                       fotografiím, které jsem 

                                                                                       mohl vidět, doufám, že  

                                                                                       letošní výlet se Vám líbil 

                                                                                       a můžeme plánovat  

                                                                                       zájezd na příští rok.   
                                                                                                                                                  Roman Plch 
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Rozsvěcování vánočního stromku 

Jako každý rok i letos jsme rozsvěcovali vánoční strom u místní kapličky. 

Oproti předchozím rokům nám přálo počasí. Za lehce promrzlého večera   

a s příjemnou sněhovou pokrývkou jsme se všichni těšili na příchod Mikuláše. 

Toto čekání nám zkrátily krásným kulturním vystoupením děti z místní 

základní školy. Za krásným představením našich žáčků byla příprava paní 

ředitelky Katky Ščudlové a paní učitelek Petry Dolníčkové, Simony 

Stloukalové a Evy Ryšavé.  

 

Letos jsme zkoušeli domluvit s Mikulášem a andělem, že by k nám dorazili bez 

doprovodu čertů, protože v Jabloňanech jsou jen hodné děti. Za pekelného 

hluku bylo jasné, že čerti si to nenechají ujít. 
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Po krátkém řádění čertů 

mezi nás přišel i 

Mikuláš s andělem. 

S pomocí dětí se nám 

podařilo až na druhý 

pokus rozsvítit krásně 

nazdobený vánoční 

strom. Děti, které se 

nebály a řekly 

Mikulášovi s andělem 

básničku nebo říkanku, 

dostaly o něj tašku se 

sladkostmi. Po celou 

dobu programu bylo 

připraveno teplé občerstvení v podobě svařáku a čaje. Všem, kdo se na 

pořádání  

a organizaci této krásné tradice účastní, moc děkuji. Poděkování patří také 

Vám všem, kteří si najdete čas a zúčastníte se jako diváci. Myslím si, že každý 

rok se Vás sejde víc a víc a to je odměna nejen pro nás, ale hlavně pro děti, 

které se účastní vystoupení.                                                                   Roman Plch 

 

Základní škola Jabloňany  
Vánoční čas 

Rok utekl jako voda a opět jsme pořádali na naší škole vánoční jarmark. 

Výrobků k prodeji žáci vyrobili hodně. Za vydatné pomoci paní Španělové 

z Obory, která každý rok pořádá pro školní děti Vánoční tvoření. Maminky 

přispěly úžasnými koláči a buchtami. Paní učitelky navařily punč pro děti  

a řidiče, vyráběly s dětmi přáníčka, paní Tomášková zajistila zdobení perníčků. 

Babičky napekly nádherné perníčky, perníkové chaloupky, rodiče přispěli 

krásnými rukodělnými výrobky.                                                                                                   

Věhlas našeho jarmarku překročil i 

hranice Jabloňan, tudíž přijeli 

návštěvníci z Boskovic, Skalice nad 

Svitavou, Obory a širokého okolí. 

Škola tento den praskala ve švech. 

Snažili jsme se navodit vánoční 

atmosféru a moc doufáme, že se nám 

to povedlo. Všem návštěvníkům i 

pomocníkům moc děkujeme.  
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Za vybraný finanční obnos žáci 

jeli na výukový program do 

vědeckého parku VIDA v Brně, 

kde také navštívili vánoční trhy.  

Mikuláš s andílky pro hodné děti 

nachystali krásné mikulášské 

boty, které byly plné dobrot. 

Čertů jsme se trochu báli, ale 

písničkou jsme je obměkčili. 

Přejeme Vám klidné prožití 

svátků vánočních a v novém roce 

moře zdraví, štěstí a pohody.     Kolektiv ZŠ 

Místní žáci odehráli  

8. 12. v kulturním domě 

na Oboře, při rozsvěco-

vání vánočního stromku, 

představení O červené 

karkulce (stejná hudební 

pohádka, kterou odehráli 

i u nás v létě při výročí). 

I přes technické problé-

my s ozvučením to malí 

zpěváčci a herci ustáli na 

jedničku a oprávněně sklidili zasloužený potlesk publika. Poděkování  

za reprezentaci školy a obce patří nejen jim, ale i paní učitelce Simoně 

Stloukalové, která přestavení na Oboře organizovala.   Jaroslav Machač 

Malá kopaná  
Hodnocení sezóny 2017 

Sezóna 2017 byla pro naše mužstva jako na houpačce. StB celou sezónu 

proplouvalo s omezeným počtem hráčů, kterým bych chtěl poděkovat, že 

nakonec zabojovali a udrželi celkové desáté místo v III. ZEAS lize okresu 

Blansko. V posledním utkání uhráli po nervy drásajícím utkání cennou remízu 

2:2, která nakonec přinesla udržení v III. ZEAS lize. Cílem sezóny 2017 bylo 

pro hráče StB udržet se v této lize a nesestoupit do 4. ligy, což se nakonec 

podařilo. Je škoda, že na podzim se uhrálo jen 6 bodů, i když z pár zápasů se 

dalo vytěžit mnohem víc. FK Jabloňany bohužel hrálo také o sestup. Musím ale 

říci, že 4. GATEMA liga Blansko byla hodně vyrovnaná. Naši hráči nakonec 

skončili na 8. místě, bod od sestupu díky dvěma vyhraným zápasům 
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v posledních dvou kolech. Vyrovnanost této soutěže byla zřejmá i z toho, že 

FK skončilo devět bodů za druhým postupujícím místem do 3. ligy. Sestupu se 

hráči vyhnuli i posílením kádru navrátivším se hráčem s mnoha zkušenostmi 

Tomášem Haluzou. Za uchování soutěží musím poděkovat oběma vedoucím, 

jak Jaroslavu Markovi za StB Jabloňany, tak i Marku Černémů za FK 

Jabloňany. 

Soutěžní ročník 2017 – konečné tabulky 

III. ZEAS LIGA 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 KMK Újezd u Kunštátu 20 15 3 2 83 31 48 

2 FC Rašov 20 14 1 5 100 50 43 

3 FC Lhota u Lysic 20 12 2 6 67 36 38 

4 FPO Blansko 20 11 4 5 62 41 37 

5 FK Holešín/Kuničky 20 11 1 8 58 55 34 

6 FC Spešov 20 10 3 7 62 53 33 

7 FC Rozsíčka 20 6 2 12 53 69 20 

8 MK Velké Opatovice 20 4 5 11 48 63 17 

9 FC Boskovice 20 5 1 14 36 97 16 

10 StB Jabloňany 20 4 4 12 31 74 16 

11 HASIČI Malá Roudka 20 3 4 13 46 77 13 

IV. GATEMA LIGA 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 FC MICROTEX Lomnice 22 14 2 6 77 52 44 

2 M.K. Louka 22 13 3 6 77 41 42 

3 SOKOL Valchov A 22 11 3 8 75 63 36 

4 TJ Rudka 22 10 5 7 69 53 35 

5 FC STARS Letovice 22 11 1 10 63 83 34 

6 FK Deštná 22 8 7 7 51 48 31 

7 SOKOL Lhota Rapotina 22 9 1 12 50 62 28 

8 FK Jabloňany 22 8 3 11 54 52 27 

9 FC Dlouhá Lhota 22 7 6 9 42 57 27 

10 SK Kněževes 2006 22 8 2 12 53 60 26 

11 SK MORAVAN Svitávka 22 7 5 10 50 59 26 

12 FC PICCOLO Černá hora 22 6 2 14 48 79 20 

Zakončení sezóny 2017 

Zakončení sezóny 2017 proběhlo 1. 12. 2017. Přítomné přivítal prezident MK 

Jabloňany pan Jaroslav Fojt a následně předal slovo vedoucím týmů, kteří 
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zhodnotili právě ukončenou sezónu 2017. Byla vyhodnocena i finanční situace 

klubu a peněžní transakce za rok 2017. Došlo k vyhlášení oceněných hráčů. 

Nejlepším střelcem za rok 2017 se stal Jirka Vorlický ml. z StB, nejlepším 

hráčem a osobností potom Pavel Hubený zvaný Pajko z FK. Poděkování, 

chvála, ale i spousta výtek se na fungování malé kopané sneslo od starosty 

Jabloňan pana Romana Plcha. Za použití projektoru byly na programu také 

informace o financování malé kopané, nejen z prostředků MK, ale i z rozpočtu 

obce Jabloňany. Na fotografiích prezentoval vylepšování a opravy v areálu 

v Luhu za rok 2017. Mezi fotbalisty byli pozváni dřívější hráči, fanoušci  

a fotbalová omladina. 

Mimofotbalová činnost 

 I v tomto období jsme pomáhali při  

                                                       prospěšných akcích, například brigádou před 

                                                       místní školou. Jednalo se o vytrhání starých  

                                                       okrasných keřů a celkovou úpravu parčíku 

                                                    před místní školou.  I 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Další    brigádnické    hodiny    jsme     potom  

                                                    odpracovali    na    celkové    úpravě      areálu  

                                                    u   hřiště  v  Luhu.  Před  zimou jsme dodělali  

                                                    zadní část  střechy, aby  nám nezačalo zatékat  

do nových  kabin.  Na  opravu  

jsme  použili  trapézový plech,  

který  vodu  odvede  do   rýny  

a  posléze  do   novodurových  

svodů,  které  byly  po  opravě  

střechy dodělány a svedeny do 

odpadních  rour.   Na    úpravě  

svodů se podíleli pan Nejez st.  

a pan Meixner. 
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Další   brigáda  byla zaměřena na   vytrhávání   soch  a   lavic naproti   

buňkám,   z   důvodu přípravy   plochy   na   začátek prací   při   zatravnění    

hřiště. Tím   se   dostávám    k   tomu nejdůležitějšímu. Po schválení dotace    

a    smlouvy   o    dílo začaly   vlastní   zemní   práce. Což bylo srovnání hřiště, 

posléze výkopy pro odvodnění a drenáže, zahrnutí a navážka patnácti 

centimetrů písku. Sami jsme si z vlastních prostředků položili 30m odpadních 

novodurových rour. Nejdříve jsme museli o 30cm prohloubit stávající výkop a 

zajistit spád. Potom podsypat prosívkou novodur a následně celých 30m 

výkopu zasypat. Týž den jsme využili starých dřevěných sloupů, které jsme 

poklidili z obce, abychom zpevnili přístupovou cestu  k buňkám a tribuně. 

Sloupy byly kaskádovitě umístěny na cestu tak, abychom znemožnili případné 

ujíždění svahu do hřiště. Proběhlo i zazimování areálu. Kluci společně s hasiči 

museli ručně vyčerpat vodu z odpadů na „sociálkách“, protože k dispozici 

nebyl jako každý rok vysavač. Práce to nebyla snadná a klukům děkuji.  

                                                                                 

 

                                                                                 MK se podílela na chystání   

                                                                                 akce „Rozsvícení vánočního   

                                                                                 stromu“ včetně přípravy  

                                                                            a vydávání čaje.  

 

 

 

Co chystáme do konce roku 

Pro fotbalisty a fotbalovou mládež byla opět zajištěna nafukovací hala 

v Boskovicích, do které se zatím chodí v hojném počtu. Na konec roku ještě 

připravujeme tradiční silvestrovský fotbálek, který by se měl na 99% sehrát na 

hřišti v Luhu. Tímto bych chtěl pozvat všechny fanoušky i občany obce na 

poslední utkání, které se na starém hřišti odehraje.  

Do nové sezóny se budeme těšit na zatravnění hrací plochy. To znamená, že 

jarní část ročníku 2018 se v Jabloňanech hrát nebude. Azyl jabloňanským 

fotbalistům poskytli hráči a obec Lhota Rapotina, kterým za to děkujeme. 

Předání zatravněného hřiště je naplánováno v termínu do 30. 6. 2018. 

Doufáme, že na pouť bude možné hřiště slavnostně otevřít.  

Na závěr bych chtěl všem popřát hodně vánoční pohody, a do nového roku 

2018 štěstí a hlavně hodně zdraví.                                                    Jaroslav Fojt  
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SH ČMS - SDH Jabloňany 
Ohlédnutí za rokem 2017 

Rok 2017 byl pro nás rokem velmi významným, protože jsme během něj 

oslavili 110 let od založení našeho sboru. 

Také byl, jak už je tomu v posledních letech zvykem, plný sportovních, 

kulturních a dalších akcí. Níže je jen stručný přehled těch hlavních událostí: 

• 28.5. Velká cena Blanenska – 6. ročník 

• 10.6. Oslavy výročí 110 let od založení SDH Jabloňany 

• 7. - 9.7. tradiční Pouťová posezení 

• 1.10. Okresní liga mládeže – 5. ročník 

Kromě těchto akcí sbor pořádal, nebo se alespoň podílel i na dalších. V obci 

provedl sběr železného šrotu, elektroodpadu a starého papíru. Nadále u nás 

funguje sportovní družstvo dospělých a kolektiv mladých hasičů. Stále 

pokračujeme ve vylepšování a udržování sportovního areálu v Luhu, kde každý 

rok odpracujeme mnoho hodin. Letos jsme zde například provedli výstavbu 

dvou nových schodišť, dokončili jsme práce na rozšíření dráhy a začali se 

zpevněním svahu na straně od lesa. 

Celkově jsme během roku doposud odpracovali více než 2000 brigádnických 

hodin, našich činností a všeho dalšího dění okolo sboru je takové množství, že 

zde nemám prostor všechny obsáhnout. Pokud by měl někdo zájem, na našich 

webových stránkách se ve Výroční zprávě můžete dozvědět více. 

V příštím roce nás čeká, co se týká soutěží které pořádáme, pauza, a to 

minimálně v případě Velké ceny Blanenska, u Okresní ligy mládeže ještě 

nejsme rozhodnuti. 

Pauza je nutná z toho důvodu, že na hřišti pro malou kopanou, kde jsme měli 

prostor k parkování pro soutěžící, se začalo se zatravňováním. 

Doufám, že se během příštího roku podaří vše dokončit a zároveň zde vznikne 

dostatek prostoru tak, abychom mohli v pořádání soutěží pokračovat. 

Závěrem mi jménem SDH Jabloňany dovolte, abych poděkoval všem, nejenom 

hasičům, kteří se podíleli na akcích a činnostech sboru, pomáhali nám  

a podporovali nás. Děkuji také našim sponzorům a partnerům. 

Zvláštní dík patří rodinám členů sboru za jejich toleranci a podporu, protože  

v dnešní době je na vše času méně a méně, a tak skloubit své vlastní povinnosti 

a ještě být aktivní jako člen sboru je velmi náročné. 

Zároveň přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí  

a zdraví do nového roku.                                                                      Jakub Ocetek 
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Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Jabloňanské Fáberky 2017 pro 300 dětí  

V neděli 1. října jsme v Jabloňanech uspořádali 5. ročník soutěže pro mladé 

hasiče zařazené do seriálu Okresní ligy mládeže Blansko. Po dvou letech jsme 

se vrátili k osvědčené disciplíně z prvních dvou ročníků, k Závodu požární 

všestrannosti („branný závod“ s 6 kontrolními stanovišti dle směrnic 

celorepublikové hry Plamen), což se projevilo i na velkém zájmu soutěžících. 

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

dorostenců v 6  kategoriích jednotlivců.  

Na hladkém průběhu celého závodu se podílelo cca 15 organizátorů včetně 

rodičů mladých hasičů a dále pak 35 rozhodčích a pomocníků na trati, z nichž 

značná část byla z širokého okolí. Všem zapojeným, kteří mohli trávit slunnou 

podzimní neděli jiným způsobem, a organizacím, které podpořily tento závod 

nebo činnost hasičů, patří velké poděkování.  

 

Název soutěže Jabloňanské Fáberky je odvozen od názvu lesa a kopce nad obcí 

Jabloňany kudy vede trasa závodu (cca 3 km pro starší, 2 km pro mladší žáky  

a 3,5 km pro dorostence) s celkovým stoupáním po trati kolem 140 metrů. Na 

trase musí žáci od věku 5 - 15 let absolvovat úkoly na 6 stanovištích (střelba ze 

vzduchovky, vodorovné lano, základy topografie a orientace v terénu, 

uzlování, poskytnutí první pomoci a základy požární ochrany). Obdobná 

stanoviště byla připravena i pro jednotlivce ve 3 věkových kategoriích 

Dorostenců nebo Dorostenkyň, tj. pro mládež ve věku 13 až 18 let.  

 Soutěž původně vznikla jako „nová tradiční akce“, která byla součástí projektu 

zbudování nového sociálního zařízení na místním hřišti v Luhu. Toto zařízení 

je využíváno kromě hasičských soutěží také fotbalisty místní malé kopané a při 

dalších kulturních akcích pořádaných v tomto sportovním areálu jako je např. 
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Rozloučení s prázdninami, Hasičské dopoledne pro místní ZŠ a MŠ Obora  

a další. Před pěti lety právě místní Sbor dobrovolných hasičů kompletně 

realizoval výstavbu nových záchodů a příslušenství za finanční podpory MAS 

Boskovicko a Obce Jabloňany. Letos dle původně nastavených podmínek 

projektu mělo být toto sociální zařízení darováno obci.  

I když pro všechny soutěžící byla připravena alespoň malá sladká odměna  

na závěr, vyhrát mohli pouze někteří. V kategorii starších žáků zhruba po ½ 

hodinovém běhu a započítání trestných bodů se na prvním místě na vteřinu 

přesně umístily 2 hlídky, a to z SDH Těchov a Drnovice. O finálním výsledku 

si následně rozhodly soutěžící děti samy následným rozstřelem ze vzduchovek, 

kde se lépe vedlo Drnovicím. Druhý Těchov doplnila na třetím místě Šošůvka. 

V mladších žácích zvítězilo SDH Horní Poříčí, Senetářov a třetí Bořitov.  

Místní mladí hasiči se v početné konkurenci neztratili, mladší žáci skončili  

5. z 22 hlídek a starší pak 10. z 25. Dařilo se nám i ve starších nebo 

mladších jednotlivcích, kde Patrik Prudký dosáhl 5. místo nebo Tomáš Straka 

skončil na nepopulárním 4. místě.               Jaroslav Machač  

 

Závěr sezóny mladých hasičů a finální výsledky OLM 2017 

7. 10. jsme soutěžili ve Velkých Opatovicích v okresním kole celorepublikové 

hry  Plamen ročníku 2017/2018. Soutěž provázelo deštivé a sychravé počasí, 

nastoupili jsme v kategorii mladší, starší žáci a dorost. Našemu výsledku mimo 

jiné nepříznivě nahrál start v závěru soutěže na již značně rozblácené trati. Do 

druhého jarního kola naši mladší žáci nastoupí z 21. místa z 54 hlídek, starší 

žáci 22. z 43 hlídek a dorostenci z poloviny výsledkové listiny. 

18. 11. jsme zavítali do Drnovic, kde nás čekala soutěž v uzlování, mladší žáci 

obsadili 10. a starší žáci 11. místo. Následně po soutěži proběhlo vyhlášení 

výsledků soutěže OLM Blansko ročník 2017  

V celém ročním seriálu Okresní ligy mládeže Blansko 2017 naši starší žáci 

obsadili celkové 8. místo z 44 sborů a mladší žáci 7. místo z 45 sborů. 

V soutěžích  dorostu jednotlivců byly bodovány všechny zařazené soutěže 

(kde se naši dorostenci neúčastnili všech) s následujícím umístněním dle 

kategorií:  

 mladší dorostenky Tereza M. 7. z 24 soutěžících, 

 mladší dorostenci Tomáš S. 7. z 21 soutěžících 

a dále pak Lukáš P. 17. a František Z. 20. místo, 

 střední dorostenci Radek T. 16. příčka 

 starší dorostenci Patrik P. 12. místo 
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31. 10. jsme do podzimní přípravy zařadili i Laser Arénu v Boskovicích, kde  

mládež opět svedla bitvy „o život“ 

2. 12. jsme se zúčastnili pohárového klání: Mikulášské soutěže ve vázání uzlů 

v Doubravici. V kategorii mladší i starší žáci jsme obsadili první místa.  

Sběr papíru a elektroodpadu 

V již zmíněnou sobotu 2. 12. jsme 

provedli v naší obci Sběr starého papíru 

a elektroodpadu svozem z celé obce. 

Občané využili příležitosti, zbavili se 

nepotřebného papíru a elektrozařízení. 

Udělali si doma místo a Ježíšek třeba 

nadělí něco nového… 

Mladým hasičům děkuji nejen za 

sportovní úspěchy, spolupráci a nasazení, podobně jako jejich aktivním 

rodičům za pomoc a našim sponzorům  

a partnerům za podporu. Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, školních/ 

studijních i životních úspěchů a pohodu v novém roce.        Petr Machač 

JSDH Jabloňany čtvrté čtvrtletí 2017 
Mimozásahová činnosti  
pro zřizovatele (obec) a občany 
Při rekonstrukci zpevněných ploch v místní části 

Zalitavsko jsme provedli 

 6. 10. vyčerpání studny a vytažení spadeného 

poklopu ze dna studny 

 15. 10. postupné pročištění / propláchnutí 

kanalizace od zatrubněného vodního toku v 

délce cca 40 metrů kanalizace směrem ke kapli.  
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Dále pak na základě požadavku starosty obce   

 27. 11. od 14:30 oplach cyklostezky a odstranění nánosu bahna. Očistili 

jsme úsek od „bytovky“ po odbočku ke kravínu. 

 9. 12. od 8:09 vyčerpání studny ve spodní části obce. Studna vyčerpána  

a zdokumentována pro další záměry obce.  

Zásahy JSDH Jabloňany při vichřici Heward 29.10.2017 

V pátek 27. 10., ve večerních hodinách, jsme obdrželi od HZS Jmk informaci, 

že území České republiky zasáhne velmi silná vichřice. ČHMÚ vyhlásil na 

neděli extrémní stupeň nebezpečí, proto jsme jako jednotka předurčená pro 

ochranu obyvatelstva dostali pokyn od HZS JMK k přípravě vybavení 

určeného pro tyto typy zásahů. Přípravu a kontrolu vybavení, přívěsu pro 

OOB jsme provedli v sobotu navečer. Dle informací jsme měli očekávat 

aktivaci naší jednotky do pohotovosti od sobotní půlnoci. 

Vítr na Blanensku udeřil v plné síle v neděli po 8. hodině ranní. Se sílícím 

větrem se začal zvedat i počet výjezdů hasičských jednotek k likvidaci 

následků.  

 

Naše jednotka byla aktivována v neděli v  11:30 operačním střediskem HZS 

JMK. V 11:50 následovalo vyhlášení a výjezd jednotky k technické pomoci 

do Boskovic, kde vítr strhl plechovou střechu na zámeckém skleníku. Po 

příjezdu naší jednotky se na místě nacházela jednotka HZS Jmk Boskovice  

a JSDH Boskovice I., dále pak pracovníci technických služeb. Na příkaz 

velitele zásahu bylo provedeno opakované uzavření okolí skleníku včetně 

přilehlého parku a sousedních prostor. Po příjezdu JSDH Okrouhlá byly 

jednotky z Boskovic odeslány k řešení dalších událostí v okolí. Po částečném 

uklidnění vichru byla zahájena provizorní oprava střechy za pomoci plachet  

a dalšího materiálů. Tento zásah trval více jak tři hodiny, část zásahu probíhala 

i za sílícího deště a nástupu další intenzivní části vichřice.  
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Po likvidaci události na skleníku jsme byli vysláni k další. Tentokrát vítr 

poškodil střechu tělocvičny na SOU a SOŠ André Citroena na náměstí 9. 

května. Zde jednotky OOB zůstaly v záloze na místě události. Protože rozsah 

poškození nebyl tak velký, následně jsme byly odeslány na základny. 

Během návratu jsme provedli likvidaci spadeného stromu na silnici 1/43 na 

úrovni čerpací stanice na Krhově, který zasahoval do jízdního pruhu.  

 

Společný výcvik JSDH okrsku Benešov a cvičení na ovčíně 

Pokračovali jsme v prohlubování odborné přípravy, údržbě techniky  

a vybavení, mimo jiné jsme absolvovali dvě větší zdokonalovací akce: 

Nejvíc se lze naučit praxí, proto jsme využili pozvání na výcvik jednotek 

sboru dobrovolných hasičů okrsku Benešov, který se konal v pátek 27. října.  

Sraz zúčastněných JSDH byl v 17. hodinu na hasičské zbrojnici v Benešově.  

V průběhu úvodního seznámení velitelů a strojníků s organizací cvičení museli 

ostatní členové napsat test zaměřený na hasičskou problematiku. 

Následovaly jednotlivá stanoviště v Benešově a Okrouhlé, které jsme plnili ve 

dvojici jednotek - naše jednotka spolupracovala s JSDH Okrouhlá.  

Celkově jsme řešili čtyři modelové situace, kde nikdo dopředu nevěděl, co nás 

čeká. 

První byla náhodná dopravní nehoda osobního automobilu a cyklisty. Cyklista 

v bezvědomí, částečné zaklíněný pod vozidlem. V prostoru nehody se nacházel 

ještě jeden chlapec, který byl otřesen z celé události. Řidička vozidla při 

vědomí, stěžovala si však na bolest zad. Cyklistu jsme vyprostili z pod 

automobilu  za pomoci páteřní desky a zahájili jeho resuscitaci. Řidička byla 

ponechána v automobilu do příjezdu ZZS pod dozorem. Třetí osobě, chlapci, 

jsme poskytli posttraumatickou psychologickou péči zajistili tepelný komfort  

v naší cisterně. Situace byla simulována tak, že dojezd zdravotnické záchranné 

služby trval 20 minut, což dávalo všem zúčastněným prostor si vyzkoušet, že 

poskytnout kvalitní pomoc není vůbec nic jednoduchého.  Toto stanoviště bylo 

do výcviku zařazeno i přesto, že zúčastněné jednotky nejsou předurčeny  

k dopravním nehodám - situace byla nastíněna jako naše jízda kolem právě 

vzniklé náhodné dopravní nehody, což v praxi nikdy nelze vyloučit. 

Na druhém stanovišti, dle prvotní informace se jednalo o požáry hořlavé 

kapaliny . Jednotky hasily pomocí ručních hasicích přístrojů. Následně strojník 

(řidič) dostal za úkol zvednout naší cisternu pomocí heveru tak, že jedno kolo 

se musí volně protočit. Druhý úkol: strojník ústně navigoval neznalou osobu  

k obsluze našeho čerpadla, aniž by strojník viděl na místo, z kterého se ovládá 

čerpadlo vozidla. V obou těchto úkolech Franta obstál bez závažnějších chyb.  
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Na dalších dvou stanovištích pak byly podobně simulovány situace jako pád 

osoby do hloubky asi tří metrů (které vyžadovalo osvětlení celého prostoru  

a slanění našich členů do hloubky ke zraněné osobě) nebo požár fotbalových 

kabin (kde jsme „prováděli“ hašení střechy z výsuvného žebříku, zatímco 

JSDH Okrouhlá „zasahovala“ zevnitř včetně použití dýchací techniky). 

 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Měli jsme tak jedinečnou možnost si 

vyzkoušet výše zmíněné činnosti v praxi. Jmenovitě se jedná o tyto členy 

JSDH Jabloňany: Machač Jaroslav, Petržela František, Vlach Lukáš, Horák 

Jan, Horák Jiří a v roli pozorovatele nezasahujícího do výcviku Machač Petr. 

V sobotu 2. 12. proběhlo pro naši jednotku taktické cvičení s následujícím 

zadáním: „Požár většího rozsahu zasáhl“ skladovací objekt nedaleko obce 

Jabloňany. Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár většího rozsahu, vznikla 

potřeba vybudování týlového zázemí pro zasahující jednotky.  

Tudíž v 15:55 byla naše jednotka vyslána HZS JMK k místu události, výjezd s 

CAS 15 DAF a přívěsem vybaveným pro potřeby ochrany obyvatelstva včetně 

našeho týlového vybavení. 

Dle plánu taktického cvičení jsme zbudovali „pro ostatní nasazené jednotky“ 

týlové zázemí. Vytvořili jsme prostor pro přípravu, výdej jídla, pití a vytápěný 

stan pro odpočinek. Před 17 hodinou jsme měli připravenu k výdeji teplou 

stravu a nápoje, s touto konzumací nám pomohli přítomní figuranti, návrat v 19 

hodin. Následující den jsme připravili zázemí pro rozsvěcení vánočního 

stromu. 

Děkujeme členům JSDH Jabloňany za aktivní přístup a pomoc v tomto 

roce a těšíme se na další spolupráci i v roce 2018.    Petr Machač, Jan Horák 
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Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve IV. čtvrtletí 2017 oslavili 

(jubilea od 50 do 75 let). 

 Paní Ivana Ocetková                           

 Paní Hana Zachovalová                

 Paní Hana Horáková                            

 Pan Miroslav Kříž 

 Pan Musil Josef                           

 Pan Nečas Bohumil 

 Pan Josef Zachoval (č. p.4) 

 Pan Vlastimil Zachoval 

 Paní Marie Křížová (č. p. 36)                    

 Paní Ludmila Janíčková (č. p. 95)                 Všem oslavencům přejeme 

 Pan Antonín Kala                                                   všechno nejlepší!    

 

 

                                                       Naše řady navždy opustili: 

                                                                  Paní Libuše Ocetková  

                                                                  Pan Zdeněk Vaněk 

                                                       Děkujeme za tichou vzpomínku…... 
                                     

 

 

Ve IV. čtvrtletí se narodila:                      Denisa Ondráčková 

                       Přejeme mnoho štěstí a zdraví  do života!              Monika Fojtová                     
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