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Foto z 1. školního dne v místní ZŠ – naši noví prvňáčci 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 15      Září 2018 



Úvodní slovo starosty 
 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

rád bych Vám představil zářijové a poslední číslo našeho časopisu. Když říkám 

poslední číslo, myslím tím poslední pod vedením naší stávající redakční rady  

a poslední z mé pozice starosty obce. Pevně věřím, že po volbách bude náš 

oblíbený časopis dále pokračovat. Většina z Vás již zná můj postoj k dalšímu 

působení ve vedení obce. Ve funkci starosty obce nemám v plánu dále 

pokračovat. Původně byl můj záměr vůbec nekandidovat a nepokračovat ani 

jako řadový zastupitel. Poslední čtyři roky byly opravdu hodně náročné. Nejen 

ve vedení obce, ale také po soukromé a pracovní stránce. Změna nastala při 

debatě se současnými členy zastupitelstva a s ostatními lidmi, kteří hodlají 

kandidovat do vedení obce. Pro následující komunální volby, které se budou 

konat příští týden 5. a 6. října, jsme připravili dvě kandidátní listiny. Konkrétní 

jména na „kandidátkách“ možná dostanete do Vašich schránek s tímto číslem 

našeho časopisu, nejpozději však v úterý 2. října. V nedávné minulosti byly 

„kandidátky“ rozděleny na zástupce hasičů, fotbalistů a ostatních našich 

sousedů. Složení následujících 18 jmen je trochu jiné.  

 

Rádi bychom Vás informovali o tom, že neplánujeme dělat rozdíly, jestli je 

někdo hasič, fotbalista a nebo není členem žádného spolku. Z tohoto důvodu 

máme sice složeny dvě „kandidátky“, ale rád bych je prezentoval jako jeden 

celek, který bude působit bez rozdílu na danou situaci. Z těchto 18 lidí rádi 

poskládáme nové zastupitelstvo, které bude zastupovat a naslouchat občanům 

naší obce. Osobně bych chtěl využít získaných informací a kontaktů za 

poslední čtyři roky a zastávat funkci místostarosty. Tímto bych pomáhal 

novému starostovi obce v jeho pozici. Výběr také máte v podobě třetí 

„kandidátky“ složené z členů JSDH. Jak se příští týden rozhodnete, to nechám 

jen a jen na Vás.  

 

Rád bych Vás ale požádal, aby jste se voleb zúčastnili v co největší míře, 

protože rozhodujete, kterým směrem se bude naše obec ubírat dále. 

                                                                                                                                                      Roman Plch   

 

   



Slovo místostarosty 
Vážení spoluobčané,  

přesto, že funkci místostarosty vykonávám velmi krátkou dobu, rád bych Vám 

touto cestou poděkoval za Váš zájem, účast a spolupráci během čtyř let, které 

jsem strávil jako zastupitel obce. Jsem přesvědčen, že se nám společně podařilo 

provést nespočet investičních, sportovních a kulturních akcí. Díky vstřícnému 

přístupu všech zastupitelů i vás občanů, jsme vybudovali mnoho nového a díky 

každému z nás se Jabloňany posunuly o velký krok kupředu. 

Velké poděkování patří zastupitelům obce za jejich pracovní nasazení  

a profesionalitu během zasedání a rozhodování ve věcech týkajících se rozvoje 

naší vesničky.  

Všichni před sebou vidíme další budoucí úkoly a výzvy způsobené 

vnitropolitickými i životními podmínkami v našem regionu i vyšších územních 

celcích. To všechno bude muset příští zastupitelstvo řešit s nejlepším vědomím 

rozvoje Jabloňan. 

Na závěr Vám předem děkuji za aktivní účast na říjnových volbách do 

obecních zastupitelstev.                                                                    Miroslav Ocetek 

 

Novinky z obecního úřadu 
 

Komunální volby 

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 

do 22:00 a v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00. Volební místnost se 

bude jako vždy nacházet v zasedací místnosti obecního úřadu. Upozorňujeme 

občany na povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost platným občanským 

průkazem nebo cestovním pasem.                                                     Monika Fojtová 

 

Zasedání zastupitelstva obce 

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

18. 9. 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.                                                                                  Monika Fojtová 

http://www.jablonany.cz/


Stalo se v obci  
Finanční ohlédnutí za poslední čtyři roky 

Při mém zvolení do funkce starosty obce dne 7. 11. 2014 bylo na účtu u České 

spořitelny 4,03 mil. Kč a na účtu u ČNB 65,9 tis. Kč. Celková částka na 

začátku našeho volebního období byla tedy téměř 4,1 mil. Kč. Tyto finance 

nám velice pomohly při přípravě projektů a při samotné realizaci stavebních 

prací v následujících letech. Investovaná částka za poslední čtyři roky, nejen do 

stavebních projektů, činila 7,24 mil. Kč. Z této částky se nám podařilo získat 

z různých dotačních titulů 2,04 mil. Kč. 

 

Název stavební akce  Investice v tis. 
kč 

Dotace Rok 

Sociální zařízení a podlaha ve třídě ve škole 530 200 2015 

Sociální zařízení v pohostinství Hasička   348  2015 

Cyklostezka Jabloňany - Skalice nad Svitavou  517 310 2016 

Cesta kolem mlýna  83  2016 

Kanalizace ve středu obce 314  2016 

Odstavná parkovací plocha ve středu obce 42  2016 

Oprava cesty recyklátem ve středu obce 83  2016 

Chodba, zabezpečení a dovybavení nábytkem ve škole  471 200 2016 

Kříž u kapličky 130  2016 

Opěrná stěna v Luhu  130  2017 

Pořízení malotraktoru a příslušenství  804  2017 

Veřejné osvětlení 739  2017 

Chodník směr Obora 826 200 2017 

Zalitavsko 955 477 2017 

Hřiště v Luhu 917 654 2018 

Infrastruktura k novým pozemkům 354  2018 

 7243 2041  

 

S ohledem na částku, která odešla z rozpočtu obce, máme k 17. 9. 2018 na účtu 

u České spořitelny částku 7,29 mil. Kč a na účtu u ČNB 1,57 mil. Kč. Celková 

částka pro další vedení obce je 8,86 mil. Kč. 

Co se nám za poslední čtyři roky podařilo (řečí čísel) naleznete v samostatné 

tabulce. Co máme v plánu realizovat nebo alespoň připravit pro další roky jsou 

tyto následující stavební akce. Na prvním místě bude zbudování nového 

vodovodního řádů v horní části obce Kocimberk. Nově zbudovaná část počítá 

s napojením na stávající vodovod ve spodní části obce. S touto akcí bude také 

spojena možnost výstavby další etapy veřejného osvětlení. Budeme řešit 

poslední etapu VO ve spodní části obce a opravu chodníků a cest. Dále máme 

rozpracovanou akci na chodník ve středu obce a s ním spojené cesty v okolí 

kapličky. Mnoho z Vás mě také upozorňovalo na špatný stav obecních cest. 



Mohu slíbit, že se tento problém budeme snažit řešit co možná nejdříve. Další 

akcí bude oprava střechy na místní základní škole, zde vyvstane otázka do jaké 

míry využít velké prostory pod půdní vestavbou. Dalším krokem bude hledání 

chybějících stavebních míst a s tím bude spojeno řešení změny územního plánu 

obce. 

Rád bych poděkoval stávajícím členům zastupitelstva za dosavadní spolupráci 

za poslední čtyři roky. Poděkování patří také občanům, kteří nás ty roky 

podporovali.  

                                                                                                                                                      Roman Plch 

 

Rozloučení s prázdninami 

Obec Jabloňany společně s fotbalisty, hasiči a zásahovou jednotkou obce 

uspořádali v sobotu 25. 8. 2018 od 14 hodin v areálu v Luhu tradiční akci 

Rozloučení s prázdninami. Letos bylo rozloučení s létem spojeno s otevřením 

nového zatravněného hřiště v Luhu.  Za příjemného počasí náš areál navštívilo 

95 dětí. Děti se mohly letos opět těšit z atrakcí jako je malování na obličej,   

skákací hrad, elektrická autíčka pro menší děti, lanová dráha   a  aquazorbing 

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

a opatřená zipem. Program byl doplněn bohatou  tombolou.  Děti byly po 

splnění soutěžních úkolů odměněny medailí, párkem v rohlíku, limonádou a 

nanukem. 
                                                                                                            Monika Fojtová 

                                                 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                               

 

  

 

 

 

 

 



Malá kopaná Jabloňany 
Slavnostní  otevření  hřiště 

25. srpna se konečně slavnostně otevřelo naše hřiště pořízené za pomocí dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celá akce byla spojena s ukončením 

prázdnin, které proběhlo na dolní hasičské dráze. V 15 hodin došlo ke 

slavnostnímu přestřižení pásky, kterého se zúčastnili starosta obce, ředitelka 

místní školy, prezident malé kopané a speciální host mistr Evropy 2018 a mistr 

světa 2017 v malém fotbale Ondřej Paděra z Boskovic.  

Po přestřižení pásky vyzpovídal starosta obce čerstvého mistra Evropy  

a zároveň nejlepšího střelce tohoto šampionátu. Ondra nám, ale hlavně malým 

příznivcům fotbalu, dovezl ukázat svůj dres, medaili a pohár pro nejlepšího 

střelce z mistrovství Evropy v Kyjevě. Při autogramiádě se ochotně 

podepisoval na promo kartičky v dresu ČR. S dětmi, které měly zájem, se rád 

vyfotil a zapůjčil jim svůj reprezentační dres. V 15:30 otevřelo hřiště utkání 

družstev fotbalových přípravek z Boskovic, ve kterém nastoupili i hráči z naší 

vesnice Tobiáš Plch a Matyáš a Sebastián Haluzovi. A náhoda tomu chtěla, že 

první gól na novém hřišti vstřelil právě Toba Plch, kterému se dokonce 

podařilo nastřílet hattrick. Musím poděkovat všem malým aktérům na hřišti, 

protože bojovali doslova jako lvi. Byla to krásná podívaná pro všechny diváky, 

kteří přišli hojně povzbudit naše fotbalové naděje. Po zápase se kluci vrhli na 

plnění úkolů a různých soutěží, které měli pod svou záštitou převážně kluci 

z SDH a zástupci obce a JSDH, kteří se na organizaci zakončení prázdnin 

podíleli. Hlavně lanová dráha měla u dětí velký ohlas.  

Po zápase naší omladiny následovalo utkání místních družstev StB proti FK. 

Překvapením bylo, že Ondra Paděra sehrál jeden poločas za hráče FK a druhý 

za hráče StB. Hlavně pro naše mladší hráče to byla velká škola. Ondra je jistě 

velkým fotbalovým vzorem pro nejednoho z nich. Utkání nakonec skončilo 

nerozhodně, na čemž se velkou měrou podílel právě Ondra Paděra. Malá 

kopaná se podílela jako vždy na sponzorování zakončení prázdnin i na 

tombole. Myslím, že akce se vydařila a doufám, že návštěvníci byli spokojeni. 

Rozhodli jsme se, že nový trávník, který jsme otevřeli, pro dokončení podzimní 

části sezóny 2018 nepoužijeme. Hřiště ještě není v takové kondici, aby zvládlo 

každý týden mistrovské utkání. Po vzájemné domluvě odehraje Stb a FK na 

novém trávníku pouze jeden mistrovský zápas. Předběžně, ale zdůrazňuji, že 

vše záleží na nadcházejícím počasí, by to bylo  

6. října derby FK proti Lhotě Rapotině a týden nato zápas StB versus Lhota  

u Lysic. 



Hřiště navštěvuje a přes prázdniny navštěvovala spousta dětí, za což jsme rádi, 

protože hlavně pro děti by měl nový trávník sloužit.  

Bohužel tady chci zmínit i negativa, která nás, kteří se o hřiště staráme, 

potkala. Každý ví, že tento rok byl výjimečně suchý. Chtěli jsme citlivě 

zavlažovat, což jsme i mohli. Bohužel se našel někdo, kdo nám vypnul 

čerpadlo a nově zasetý trávník na hřišti se po hnojení spálil. Stálo nás to mnoho 

úsilí a nemalých fotbalových prostředků, abychom hřiště dali do pořádku. 

Bohužel tento člověk si neuvědomil, že potom jsme museli použít vody jednou 

tolik, aby se podařilo hřiště zachránit a trávník se znovu zazelenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosavadní průběh sezóny 

 

Mužstva FK a StB jsou teď na úplně jiných vlnách. Mužstvo StB bojuje  

o záchranu v 3. lize. Věříme, že záchrana se povede. Mužstvo FK okupuje 

přední příčky tabulky 4. ligy i když podzimní zápasy jsou zatím tristní. 

 

3. liga po 17. kole 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 FC MICROTEX Lomnice 17 12 3 2 82 39 39 

2 M.K. Louka 17 12 1 4 98 38 37 

3 FC Lhota u Lysic 16 12 1 3 86 37 37 

4 HASIČI Malá Roudka 16 11 0 5 58 52 33 

5 FPO Blansko 17 9 2 6 52 42 29 

6 FC Spešov 17 8 4 5 39 36 28 

7 SOKOL Valchov A 17 7 1 9 50 57 22 

8 FK Holešín/Kuničky 17 6 1 10 45 44 19 

9 BC-ČERVÁNKY Rájec 17 4 4 9 32 54 16 

10 StB Jabloňany 17 4 2 11 30 70 14 

11 FC Velenov/Žďárná 17 2 3 12 36 95 9 

12 OREL ROCK Boskovice 17 2 2 13 33 77 8 

 

4. liga po 17. kole 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 TJ Šerkovice 16 13 1 2 71 31 40 

2 FC Lysice 16 11 2 3 85 48 35 

3 FK Deštná 16 10 1 5 55 28 31 

4 FC Sebranice 2002 17 9 1 7 43 38 28 

5 FK Jabloňany 16 8 3 5 44 34 27 

6 SK JKP Olešná 17 7 2 8 51 46 23 

7 FC Dlouhá Lhota 17 7 2 8 29 38 23 

8 SOKOL Lhota Rapotina 17 7 1 9 49 66 22 

9 SK MORAVAN Svitávka 16 6 3 7 43 41 21 

10 STARS Letovice 17 4 2 11 38 84 14 

11 PANTHERS Vanovice 17 2 4 11 21 46 10 

12 TJ Rudka 16 2 4 10 26 55 10 

 

 

 



Společenská kronika 

Oženili se naši bývalí hráči Antonín Kužela a Zdeněk Sekanina. Tímto jim 

přejeme hodně štěstí v manželském životě. Našemu bývalému hráči Radku 

Sekaninovi se narodil syn Robin. Smutnou událostí je červencové úmrtí našeho 

fanouška pana Stanislava Janíčka. Pozůstalým vyslovujeme za MK upřímnou 

soustrast. 

Závěrem bych chtěl poděkovat fanouškům i ostatním za spolupráci a chtěl 

bych všechny pozvat na příští fotbalovou sezónu. Na jaře následujícího roku se 

budou domácí zápasy již hrát na našem hřišti. Velké poděkování patří klukům 

ze Lhoty Rapotiny, že nám poskytli azyl a umožnili nám sehrát naše domácí 

zápasy na jejich hřišti. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!  Jarda Fojt 

                                                                                                                    

SDH Jabloňany 
Požární sport 

Milí čtenáři místního časopisu. Chtěl bych vás seznámit s aktivitami 

sportovního družstva mužů za rok 2018. 

Sestava: David Jonáš - koš, Michal Dvořák - narážka, Jiří Horák, Pavel 

Hubený - stroj, Jakub Ocetek - béčka, Marek Vlach - rozdělovač, Jakub Štarha, 

Vojtěch Lžíčař, Josef Zachoval - proud.  

 

Velká cena Blanenska 2018 

    čas pořadí body 

20.5.2018 Žernovník 19,92 24. 0 

10.6.2018 Senetářov 18,41 16. 6 

16.6.2018 Žďár NP 

  24.6.2018 Ostrov u Macochy 18,65 12. 10 

15.7.2018 Velké Opatovice 18,51 6. 16 

22.7.2018 Pamětice 18,71 8. 14 

29.7.2018 Černovice NP 

  12.8.2018 Němčice 18,66 10. 12 

19.8.2018 Rudice 17,62 9. 13 

26.8.2018 Sychotín 19,60 19. 3 

2.9.2018 Lysice NP 

  8.9.2018 Sudice 19,41 11. 11 

 

Nejlepší čas letošní sezóny, který měl hodnotu 17,62 s se nám podařilo 

zaběhnout v Rudici. Celkem jsme se zúčastnili dvanácti soutěží Velké ceny 

Blanenska a  obsadili celkové 11. místo se ziskem  85 bodů. 



Zavítali jsme i na závody prostějovské a vyškovské ligy, kde se nám příliš 

nedařilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinkou pro nás byla účast na závodech v Sychotíně v kategorii veteráni. 

Podmínkou účasti byl minimální věk 35 let nebo aktivní účast ve VCB před 

ročníkem 2008. Proto jsme oslovili legendy našeho týmu - Zdeňka Horáka, 

Lukáše Zachovala, Romana Vlacha a Michala Musila. Oproti mužské kategorii 

byla zkrácena dráha o 20 metrů. Útok byl bohužel neplatný z důvodu 

nesešroubování savic, ale časomíra se zastavila pod hranicí 17s, což by 

znamenalo celkové 3. místo. 

Naše tréninky probíhají minimálně jednou týdně na dráze v Luhu. Na další 

ročníky se snažíme zaběhat nové členy sportovního družstva - Michala Kováře 

a Radka Tomáška.                                                  Josef Zachoval                                           
                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 



JSDH Jabloňany 
Dopravní automobil v Jabloňanech pořízen nebude 

V nedávných měsících zastupitelstvo obce i po opakovaném projednání 

rozhodlo o zastavení nákupu dopravního automobilu (DA) pro JSDH obce. 

Jednalo se o dodávku splňující podmínky dle vyhlášky pro hasičské dopravní 

automobily určenou k přepravě 9 osob, která mohla být využívána i pro 

přepravu mladých hasičů na soutěže a pro další potřeby obce. 

Bohužel nebyl schválen poslední krok k pořízení a to kupní smlouva 

s dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení dle schválené technické 

specifikace.  

Požadavky a technická specifikace nového DA v sobě zahrnovaly i zkušenosti 

od okolních sborů, které tyto dodávky pořizovaly nedávno, a případná 

doporučení co by řešily nyní jinak. Tato specifikace do výběrového řízení byla 

v lednu projednána s vedením obce včetně silnější motorizace a vyšších 

užitných vlastností vozidla s důrazem na bezpečnost přepravovaných osob. 

Následně celková cena z výběrového řízení ve výši 1,06 mil. Kč měla být pak 

většinově hrazena z dotací nebo případně dalších zdrojů s tím, že obec by 

hradila ze svého pouze 220 tisíc Kč, což bylo o 20 tis. Kč více než bylo 

schváleno již na začátku roku v rozpočtu obce. Podobně byly zastupitelstvem 

schvalovány i jednotlivé dílčí kroky jako např. smlouva o přijetí dotace apod. 

 

Částky financování po výběru nového DA pro obec Jabloňany byly následující: 

Dotace Hasičského záchranného sboru ČR 450 000 Kč  

Dotace Jihomoravského kraje    300 000 Kč  

Finance obce Jabloňany na DA schválené v rozpočtu 2018  200 000 Kč  

Dojednané dary soukromých firem na pořízení DA         50 000 Kč  

Doplnění financování (dar) členů jednotky JSDH          40 000 Kč  

Potřeba navýšeného financování obce Jabloňany            20 000 Kč  

Celková kupní cena        1 060 000 Kč  

Jan Horák, Petr Machač  

 

 

 



Činnost, zásahy údržba techniky a agregátů, výcvik  
a školení jednotky 

V minulých měsících jsme se věnovali zdokonalování v odborné přípravě, 

údržbě techniky, agregátů a připravenosti vybavení pro ochranu obyvatelstva. 

Hasiči řidiči absolvovali kondiční jízdy s cisternovou automobilovou 

stříkačkou.  

Na žádost občanů a po dohodě se starostou obce jsme prováděli činnosti 

a zásahy na území naší obce. 

4.7.  Likvidace obtížného hmyzu – sršni v komíně v RD 

30.7. Likvidace obtížného hmyzu – vosy na nádvoří RD 

Likvidace obtížného hmyzu – vosy nad vstupem do RD a u uzávěru plynu 

8.8.  Odstranění stromu – strom s poškozenými kořeny v blízkosti RD 

8.8.  Likvidace obtížného hmyzu – sršni nad vstupem do RD 

14.9. Likvidace obtížného hmyzu – sršní ve střeše  RD 

Jan Horák, Petr Machač  

Rozloučení s prázdninami  

25. srpna jsme se již tradičně zapojili do spolupořádání akce a nejen pro děti 

jsme s kolektivem mládeže a SDH připravili lanovou dráhu, stříkání z hasičské 

proudnice do terče, stánek s úkoly z preventivně výchovné činnosti Hasík  

a ukázku vybavení JSDH. Lanovkou se svezli od nejmenších po dospělé, 

většina jela i opakovaně, pro velký zájem jsme vydrželi do úplného závěru 

akce.  

 

Poslední prázdninový týden jsme poskytli týlové vybavení: stany  

a „kuchyňské“ vybavení pro ohřev a výdej stravy na minisoustředění kolektivu 

mládeže SDH Jabloňany. (více se dozvíte v části SDH kolektiv mládeže).  



Více aktuálních informací o naší činnosti:  

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

Jan Horák, Petr Machač  

 

 

Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Cyklistický výlet  Maska jede 

V sobotu 17. června jsme vynechali soutěž bodovanou do OLM a dali jsme 

přednost cyklovýletu pořádaného místní akční skupinou MAS Boskovicko 

plus. V osm ráno jsme vyráželi z Jabloňan na kolech do Boskovic, kde byl start 

akce. Po naší registraci a zahájení jsme pokračovali vražedným stoupáním na 

Újezd u Boskovic, užili jsme si sjezd do Doubravice a opět kopec na Oboru, 

následně Jabloňany, kde jsme prodloužili původní záměr skončit a pokračovali 

na Svitávku, Bačov, dále cestou necestou do Boskovic. Občerstvili jsme se 

kebabem, odevzdali kartičky s razítky z průjezdných míst a pokračovali do 

našeho cíle, domů. Za slunečný den jsme zmákli 49 km, což byl pro většinu 

z nás moc často nejezdících na kole řekněme super výkon. V následujících 

dnech 3 vylosovaní z nás získali odměnu v podobě dárku z tomboly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                Petr Machač 

Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora 

Ve středu 27. června jsme pořádali s JSDH tradiční hasičské dopoledne.  

V areálu v Luhu jsme přivítali žáčky z místní základní školy, děti z mateřské 

školky na Oboře a i dříve narozené, kteří doprovázeli, nebo se přišli kouknout. 

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


Pro zúčastněné jsme si připravili stanoviště preventivně výchovné činnosti 

Hasík. Zde si přítomní formou her osvěžili znalosti o IZS. Na dalších 

stanovištích proběhla střelba ze vzduchovek a sestřik nástřikového terče.  

Svoji fyzickou zdatnost si přítomní měli možnost vyzkoušet při improvizované 

štafetě s překážkami. Pod dohledem členů kolektivu mládeže SDH Jabloňany 

si ti odvážnější s velkým zájmem vyzkoušeli i požární útok. 

Svoji techniku prezentovali členové JSDH Jabloňany. Po uhašení požáru 

popelnice pomocí vysokotlakého proudu z CAS 15 DAF si děti se zájmem 

prohlédly techniku a vybavení jednotky.  

Děti si opekly párek a na závěr programu získaly účastnický certifikát  

o úspěšném absolvování hasičského kurzu pro děti ZŠ Jabloňany a MŠ Obora. 

 

 

 
 

Na závěr patří poděkování všem, kteří si i přes dopolední čas udělali volno  

a pomohli s organizací této akce.                                             Jan Horák, Petr Machač 

 



V našem kolektivu mládeže SDH máme mistra ČR 2018 
v královské disciplíně požárního sportu, v požárním útoku 

Stal se jim Michal Kovář, společně s družstvem SDH Bořitov.  

Michal využil nabídky SDH Bořitov a zapojil se do společné přípravy na 

krajské kolo požárního sportu v kategorii dorostenci družstva konané v Brně 

17. června.  

Krajské kolo vyhráli a 3. - 5. července v Plzni na republikovém kole i s jedním 

zraněným členem obsadili celkově krásné 4. místo. V právem označované 

královské disciplíně v požárním útoku obsadili nádherné 1. místo a stali se 

v této disciplíně mistry ČR pro rok 2018. 

Michal je členem našeho kolektivu od roku 2011, kdy jsme obnovili činnost  

s mládeží. I s pár poleveními patří mezi „tahouny“ kolektivu, nyní příležitostně 

pomáhá s vedením mládeže. Trénuje a příležitostně soutěží s muži ve Velké 

ceně Blanenska, nebo okolních ligách. 

Michalovi blahopřeji ještě jednou a přeji mu více podobných úspěchů nejen  

v hasičské činnosti, ale i osobním životě.                                              Petr Machač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noční soutěž v Senetářově  

Sobota 30.6. byla pro nás opět po roce dlouhá a náročná. Po sedmé ranní jsme 

vyrazili i za pomoci zapůjčeného elektromobilu pro dopravu stanů a vybavení 

od firmy Bambas Elektroodpady na soutěž ve štafetách do Bukoviny, zde 

obsadili starší žáci 7. místo a mladší žáci 4. místo.   



Do Senetářova jsme dorazili z Bukoviny kolem 15 hodiny, připravili  jsme vše 

pro potřebný odpočinek a noční přespání. Po nástupu v 17 hodin zahájily 

soutěž přípravky (děti do cca 6 let) v požárním útoku následovali mladší žáci, 

naši šli na start před 19 hodinou v silné konkurenci 29 družstev i po zakopnutí 

proudaře jsme získali 13. místo. 

Následovalo vyhlášení výsledků soutěže a exhibice Václava Koláře z Blanska 

9 ti násobného mistra světa a mistra ČR ve free stylovém skákání na kole.  

Po setmění krátce před 22 hodinou následovala kategorie starších žáků.  Naši 

startovali po 23  hodině, proudaři  se nepodařil spoj hadic na základně  

a i s tímto hendikepem   jsme dokončili a získali 11. místo z 25 družstev. 

Přerušili jsme tak tříletou éru „na bendě“ dvakrát první, loni třetí. 

Vyhlášení této kategorie proběhlo před jednou hodinou ranní. Po probuzení 

jsme jako ranní ptáčata, vše sbalili, posnídali a po osmé hodině jsme vyráželi 

k domovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme rodičům a firmě Bambas za podporu, pomoc při dopravě  

a trpělivosti na časově náročných akcích.                                              Petr Machač 

 

Minisoustředění kolektivu mládeže SDH Jabloňany 

Již tradičně jsme pro kolektiv mládeže připravili na poslední prázdninový 

týden minisoustředění. Od neděle 26. srpna do středy jsme nejen pro mládež 

připravili každý večer promítání filmů v „našem letním kině“ v Luhu, 

přespávali jsme ve stanech, opékali párky, snědli spoustu popcornu a v úterý 

připravili celodenní stravu a to i díky týlovému zázemí zapůjčeném od místní 

JSDH.  



Během dne jsme trávili společně čas a trénovali na následující soutěže v Luhu 

a okolí. Poseděli jsme dlouho u ohýnku a středeční večer jsme doplnili stezkou 

odvahy, kterou zvládli s respektem i ti nejmenší. Počasí nám ze začátku moc 

nepřálo, pondělí ráno 5°C, ale nedali jsme se a dočkali jsme se i sluníčka. 

 
To vše jsme zvládli za pomoci mladých hasičů, vedoucích, rodičů a našich 

příznivců, za což jim velice děkuji.                                                        Petr Machač 

 

Byli jsme na divokém západě  

Naše minisoustředění kolektivu mládeže SDH Jabloňany jsme završili ve 

čtvrtek celodenním výletem. 

Vyrazili jsme po sedmé hodině ranní tréninkově „školákem“ a ve Western 

parku Boskovice jsme vydrželi nečekaně od devíti až do závěru programu před 

18 hodinou.  

Povodili jsme si po areálu kozu z půjčovny a nejvíce času zabralo přesévání 

písku a hledání drobných pokladů neboli zlatá horečka. Den nám doplnila 

herecká vystoupení i různé scénky, poseděli jsme v salonu. Vše jsme z bohaté 

nabídky atrakcí nezvládli, tak třeba příště. 

Všem našim členům kolektivu mládeže děkuji za reprezentaci SDH, ale i obce 

Jabloňany. Děkuji všem našim příznivcům, partnerům za pomoc a podporu, 

poskytnutí vstupu zdarma do Western Parku.  

Děkuji pomocníkům, aktivním rodičům za pomoc při dopravě a pomoc při 

časově náročných akcích kolektivu mládeže. 

Více informací i s dokumentací námi realizovaných akcí a činností se dozvíte: 

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

                    Petr Machač 

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


Základní škola Jabloňany 
Zpět ve školních lavicích 

Po teplých letních prázdninách jsme odpočatí a plni sil zasedli do školních 

lavic. 3. září nastoupilo do školy pět prvňáčků za doprovodu rodičů. Pro 

všechny žáky a jejich rodiče sehrálo Divadlo Úsměv velice vtipné představení 

O Budulínkovi. Prvňáčky slavnostně pasovali pohádkoví Kašpárci. Nejen 

prvňáčci byli ve škole poprvé, ale i jejich paní učitelka Květoslava 

Adamčíková. Doufám, že všem se bude ve škole líbit. 

Nově je v  tomto školním roce  pro děti zajištěno stravování ze ZEAS Lysice, 

které odpovídá normám školního stravování a je velice dobré.  

Jako každý rok i letos jsme pro žáky připravily spoustu zajímavých projektů, 

výukových programů, výletů, plavání, bruslení, dopravní výchovu atd. 

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat kroužky pod SVČ Boskovice 

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

V rámci školní družiny bude probíhat rukodělný kroužek. Z výzvy MŠMT 

Šablony II. jsme pro žáky naší školy zřídili Klub zábavné logiky a deskových 

her, který je zcela zdarma.  

Na škole bude opět probíhat sběr papíru, tonerů, baterií, víček od piva, Alu 

plechovek a použitého fritovacího oleje. Výtěžek ze sběrů všech surovin je na 

potřeby žáků naší školy (cestovné, kino, divadlo). Proto nás moc mrzí, že se 

nám odevzdané suroviny ztrácí ze sběrných nádob. 

O prázdninách proběhlo malování třídy s tělocvičnou.  

Žákům přeji hodně úspěchů, rodičům pevné nervy a kolektivu ZŠ spokojené 

žáky a rodiče.                                                       Za celý kolektiv ZŠ Kateřina Ščudlová 

 

 



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve III. čtvrtletí 2018 oslavili 

(jubilea od 60 do 70 let): 

 

                             Paní Jana Nečasová 

                             Pan Jindřich Vlček 

                             Pan Josef Richter 

                             Paní Anna Vlachová                    

                             Paní Ludmila Vlachová  

 

                                          Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!    

                                               

 

 

Ve III. čtvrtletí 2018 se narodil:  

   

                                                        Marek Stejskal 

                                                                      Přejeme mnoho štěstí  

                                                                                    a zdraví do života! 

          

  

Naše řady navždy opustil: 

                  Pan Stanislav Janíček 

                          Upřímnou soustrast pozůstalým.  
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