
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             V tomto vydání si přečtete: 

 Slovo starosty a místostarosty obce 

 Co se připravuje 

 Kulturní akce v obci 

 Naše spolky a JSDH         

 Vánoční čas v místní škole 

 

 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 16      Prosinec 2018 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

je mi velkou ctí vás oslovit v tomto čísle Jablíčka jako nově zvolený starosta 

obce.  

Především mi dovolte, abych vám poděkoval za vysokou účast ve volbách do 

zastupitelstva obce Jabloňany ve dnech 5. a 6. října 2018, ve kterých jste pro 

mne odevzdali nejvíce hlasů. Je to pro mě nejen odměnou za moji dosavadní 

práci na obecním úřadě, ale především velkým závazkem do tohoto volebního 

období, které, jak předpokládám, nebude jednoduché z hlediska 

připravovaných investičních akcí. 

Přijal jsem zvolení starostou obce, protože bych chtěl připravit a zrealizovat 

projekty, které jsou nezbytné pro váš spokojený život v obci a zároveň jsou 

nutné pro rozvoj a fungování infrastruktury. Těmito projekty mám na mysli 

zásobování všech obyvatel obce kvalitní pitnou vodou, jejíž dostatek bude 

v budoucnosti jedním z klíčových požadavků. Dále vnímám jako nutnost ke 

zlepšení kvality bydlení úmysl rekonstrukce středu obce v okolí kaple Sv. 

Cyrila a Metoděje, který je zatím pouze v počáteční fázi úvah. V neposlední 

řadě stojí úprava místní komunikace a chodníků v dolní části obce směrem ke 

Skalici nad Svitavou a oprava střechy místní základní školy. V plánu máme  

i další menší akce.  

I když příprava a realizace jednotlivých investičních záměrů nebude 

jednoduchá, v žádném případě nechci zapomínat na vaše každodenní potřeby, 

které jsou prostřednictvím obecního úřadu zajišťovány. Proto budu rád, když se 

na mě budete obracet s připomínkami i návrhy řešení problémů, které vás tíží, 

ať již přímo, nebo prostřednictvím zastupitelstva Jabloňan, protože, jak jsem 

přesvědčen, nové zastupitelstvo obce bude pracovat jako tým ve prospěch 

všech obyvatel. 

Nastává období roku, ve kterém by se měl každý z nás na chvíli zastavit, 

zamyslet se nad tím, co končí a připravit se na rok budoucí. Osobně jsem 

přesvědčen, že mi nepřísluší hodnotit končící rok 2018 z pohledu obecního 

úřadu, ale chci se připravit na úkoly roku následujícího. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi na závěr, abych vám popřál jménem svým  

i jménem Zastupitelstva obce Jabloňany klidné a spokojené prožití svátků 

vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v soukromém  

i společenském životě. 

 

                                                                                                                                               Miroslav Ocetek   



Slovo místostarosty 
Vážení a milí spoluobčané,  

rád bych vám všem poděkoval za účast ve volbách do zastupitelstva obce, které 

proběhly v říjnu 2018. Děkuji hlavně občanům, kteří dali své hlasy naší straně. 

Pevně věřím, že vaši důvěru nezklameme. Účast ve volbách v naší obci dosáhla 

73,12 procent. Toto číslo nám dává znát, že dění v Jabloňanech vám není 

lhostejné a zajímáte se o aktuální záležitosti. Především o to, jakým směrem se 

bude naše obec ubírat v dalších letech.  

Hlavním tématem pro nově zvolené vedení obce je problematika zásobování 

vodou, kanalizace a veřejné osvětlení na Kocimberku. Dalším bodem bude 

oprava střechy na místní základní škole. Více o tomto projektu si přečtete 

v samostatném článku. 

Dovolte mi, abych vám všem popřál klidné vánoční svátky plné pohody, štěstí, 

radosti a příjemných setkání. V novém roce přeji především zdraví a mnoho 

úspěchů.                                                                                                  Roman Plch 

Novinky z obecního úřadu 
Volby do obecního zastupitelstva 

Chtěli bychom velmi poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili voleb do 

Zastupitelstva obce Jabloňany a především těm, kteří vyjádřili podporu našim 

kandidátům.  Na základě výsledků voleb byli zvoleni tři zástupci našeho 

sdružení. Přesto, že každá ze tří stran získala rovněž tři mandáty, nedá se 

bohužel hovořit o rovnosti stran. Již z ustavujícího zasedání je zřejmé, že dvě 

strany jednaly společně a bez zájmu o naše nabídnuté jednání – ať už volbou 

uvolněného starosty nebo místostarosty.  Důkazem je také hlasování ohledně 

členství v kontrolním a finančním výboru, jejichž naši členové nejsou součástí. 

I přesto pevně věříme, že budou naplněna slova nového starosty o společných 

silách a nám se podaří zastupovat i ty, kteří nám dali svůj hlas důstojně  

a budeme tak mít možnost vám poděkovat za projevenou důvěru.  

Iva Kučerová, František Petržela, Petr Machač 

Zasedání zastupitelstva obce 

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

21. 11. 2018 a 13. 12. 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/


Poplatky na rok 2019 

Na zasedání Zastupitelstva obce Jabloňany dne 13. 12. 2018 byla schválena 

následující výše poplatků na rok 2019: 

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 o 5,2 % (bez DPH) 

tj. 41,90 Kč/m3 +2,00 Kč/m3, pevná složka 468,- Kč/rok zůstává beze 

změn. 

5. Cena vodného z místní vodárny „V Luhu“ se zvyšuje o 2,-Kč tj. na 36,- Kč 

za m
3
. 

Občané mohou hradit poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi       

a psy od 10. 1. 2019 v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo 

bezhotovostně převodem na účet obce. Číslo účtu u České spořitelny, a. s.  je 

1361736309/0800, jako variabilní symbol užijte číslo popisné  vaší 

nemovitosti. Za včasnou úhradu poplatků v termínu splatnosti  

tj. do  31. 5. 2019 předem děkujeme.                                          Monika Fojtová 

 

Připravujeme 
Rozsah opravy střechy základní školy 

Aktuálním tématem je pro nás rozsah opravy střechy na místní základní škole. 

Krytina střechy a také krovy jsou původní, již z roku 1910. Dle informací 

odborné firmy má krytina, a hlavně střešní latě, životnost 5, maximálně 10 let. 

V posledních letech se stávalo, že se vikýři na střeše dostala voda nebo sníh na 

půdu školy. Proto se vlhkost dostávala do dřevotřískových desek, které slouží 

jako záklop pro tepelnou izolaci. Desky se společně s izolací montovaly při 

rekonstrukci a opravě školy v roce 2012. Tyto okolnosti nás staví před otázku, 

do jakého rozsahu se pouštět při výměně střešní krytiny a střešních latí. První 

levnější možností bude v případě dobrého stavu dřevěných částí zachování 

původní konstrukce. Druhá varianta by byla finančně náročnější,  

a to v případě nutnosti odstranit starou vazbu a zbudovat celou novou. V obou 



případech se už počítá s nově vzniklým půdním prostorem, který by se nově 

využil pro potřeby školy. Jsme na začátku plánování, ale počítá se  

s možností vybudování nové třídy, kabinetu, herny nebo malého jídelního 

koutku. Tím by ve spodním patře vznikl prostor pro tělocvičnu místo stávající 

třídy. Prostory tělocvičny by mohly být v budoucnu využity pro potřeby školy, 

ale také pro mladé hasiče, kteří se v zimních měsících schází v zasedací 

místnosti obecního úřadu. Případně pro další kulturní akce.  Schodiště do nové 

vestavby by se zbudovalo v místě kabinetu a herny.  

      

Byl osloven statik z oboru pozemního stavitelství a autorizovaná firma, která se 

zabývá zdravotně technickým stavem dřevěných konstrukcí. Na písemný 

posudek a vyhodnocení celkového stavu si musíme ještě počkat, ale dle 

prvních zpráv se budeme nejspíše zabývat první variantou. V každém případě 

budeme pracovat na přípravě projektu pro stavební povolení společně 

s ostatními zastupiteli a s paní ředitelkou základní školy. Doufám, že se nám 

podaří akci připravit do konce příštího roku tak, abychom mohli žádat o dotace 

například z Ministerstva pro místní rozvoj. Právě toto ministerstvo vypisuje 

dotační titul na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Minimální částka je       

500 tisíc korun, maximální částka je 10 milionů a výše dotace činí 70 procent. 

Dotační titul je určen na obnovu veřejných, kulturních, obecních a školních 

budov. Oproti jiným rokům není podmínkou navýšení kapacity žáků ve škole 

nebo povinnost bezbariérového přístupu.  

                                                                                                                                                      Roman Plch 

Stalo se v obci  
Rozsvěcení vánočního stromu 

Jednou z posledních  kulturních akcí pořádanou obcí za podpory místních 

složek v tomto roce bylo rozsvěcování vánočního stromu u naší kapličky. 

Poslední roky nám počasí moc nepřeje, ale 

i tak se přišlo podívat mnoho dětí a dospělých. Všichni jsme čekali, jestli  

i k nám přijde letos Mikuláš s andělem a čerty. Naše čekání nám zkrátily velice 

pěkným vystoupením děti z místní základní školy pod vedením paní učitelky 

Květoslavy Adamčíkové a paní učitelky  Marie Gazdíkové. Za doprovodu 

strašidelné hudby    a pláče malých vystrašených dětí k nám dojela na 

pekelném stroji početná skupina čertů. Mikuláš a anděl na nás ani letos 

nezapomněli a po rozsvícení našeho krásného vánočního stromu obdarovali 

děti balíčkem sladkostí. Pro všechny dospělé i děti bylo na zahřátí připravené 

malé teplé občerstvení.                                                                       Monika Fojtová 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Vítání občánků 

V sobotu 8. prosince proběhlo na obecním úřadě již druhé letošní vítání 

občánků. Mezi občany Jabloňan jsme přivítali Tatianu Staňkovu, Jakuba 

Horáka, Marka Stejskala a Barboru Horákovu. Potěšilo nás, že se dostavili 

v hojném počtu i příbuzní malých občánků a uvítání dětí do života tak bylo 

důstojnou a milou společenskou událostí. Novým občánkům přejeme hlavně 

zdravíčko a ať prožijí v naší obci krásný a spokojený život. Poděkování patří 

všem, kteří se na přípravě vítání podíleli.                                          Monika Fojtová 

 

 

Adventní koncert 

Sobota 8. prosince byla nejen ve znamení vítání občánků, ale v tento den 

odpoledne se uskutečnil adventní koncert, který Obec Jabloňany připravila za 

přispění občanů k výzdobě místní kaple Sv. Cyrila a Metoděje. 

Skladby programu adventního koncertu přednesly účinkující:  

Lydie Jurková – soprán, Milada Dvořáková – příčná flétna, Dagmar Lžičařová- 

klavír, Růžena Vystavělová – alt, sbor: Zuzana Konečná, Zdeňka Skalníková, 

Růžena Vystavělová ml. a Růžena Vystavělová st. za doprovodu klavír paní 

Dagmar Lžičařovou. 

Koncertu se zúčastnilo přes sedmdesát posluchačů, jak místních, tak  

i přespolních. Z reakcí, které jsem vyslechl jak bezprostředně po koncertě, tak  



i ve dnech následujících,  si dovoluji hodnotit koncert jako velice vydařený. 

Věřím, že z profesionálně provedených skladeb si zúčastnění odnesli zážitek, 

který jim zpříjemnil předvánoční shon a přiměl  je alespoň na chvíli se zastavit 

a vnímat adventní čas i jinak, než možná byli dosud zvyklí. 

Velice rád bych i touto cestou poděkoval všem, kdo přijali naše pozvání  

a především účinkujícím za krásnou a na zážitky bohatou adventní hodinku. 

Miroslav Ocetek 

 
 

Malá kopaná Jabloňany 
Hodnocení sezóny 2018 

Sezóna 2018 byla pro obě mužstva složitá, jelikož jsme většinu domácích 

zápasů neodehráli v  Jabloňanech, ale ve Lhotě Rapotině na zapůjčeném hřišti.  

Hřiště má prosívkový povrch a ačkoli jsme byli zvyklí hrát na prosívce 

z domácího hřiště, tak se zde oba týmy velmi trápily.  Pouze poslední 3 

mistrovská utkání jsme stihli odehrát na nové trávě, první z nich tým St.B 

Jabloňany, který porazil favorita 3.ligy FC Lhotu u Lysic 2:1, a dva zápasy zde 

odehrál tým FK Jabloňany, který v prvním zápase remizoval v derby s Lhotou 

Rapotinou 4:4 a druhý zápas jasně vyhrál 7:2 nad týmem SK Moravan 

Svitávka. Věřím, že na novém hřišti budeme předvádět co nejlepší výkony. 

Tým FK Jabloňany se umístil ve 4. lize na pěkném 4. místě. Jarní část sezóny 

se týmu velmi vydařila, i když těžce bojoval na nepříznivém povrchu ve Lhotě 

Rapotině, tak z 11 zápasů 8 vyhrál a pouze 3 prohrál. Podzimní část sezóny 



nebyla tak vydařilá, tým trápily absence hráčů, jezdilo se na zápasy v málo 

lidech a tečkou byla kontumace s týmem FK Deštná při domácím zápase, kdy 

jsme se nesešli. Tým St.B Jabloňany skončil na 10. místě ve 3. lize. Velká 

pochvala patří všem hráčům, kteří dokázali udržet tým St.B v 3. lize. Bylo pár 

zápasů, ve kterých se vyhrávalo, nebo to byl remízový zápas, ale bohužel to 

nevyšlo a ztratily se body. Věřím ale, že tým St.B má na lepší výsledky, stačí 

když mladší hráči získají více zkušeností a výsledky budou zdařilejší.                                                                                                                        

                                                                                                                                                    Marek Černý 

 

Zakončení sezóny 2018 

Jako každý rok proběhla po konci sezóny závěrečná schůze, a to 23. 11. 2018 

na Obecním úřadě v Jabloňanech. Prezident MK Jabloňany všechny přivítal a 

přečetl jednotlivé body programu schůze. Po přivítání jsme si dali výbornou 

večeři v podobě řízku se salátem. Poté začalo hodnocení týmů. Nejprve 

provedl hodnocení vedoucí týmu St.B Jabloňany Jaroslav Marek  

a poté vedoucí týmu FK Jabloňany Marek Černý. Nakonec zhodnotil celou 

sezónu i prezident MK Jabloňany Jaroslav Fojt. V dalších bodech byli všichni 

informováni o finanční situaci klubu a peněžních transakcích za rok 2018, pár 

slov nám řekl i nový starosta obce Jabloňany Miroslav Ocetek. Dále 

následovala  projekce, kterou měl v režii Roman Plch. Prezentoval všechny 

úpravy a opravy, které se provedly na hřišti v roce 2018. I letošní rok se 

dostalo na ocenění hráčů. Nejlepším střelcem se stal Jiří Vorlický z týmu St.B 

Jabloňany s 12 góly, nejlepším hráčem Pavel Hubený z týmu FK Jabloňany  

a osobností roku MK Jabloňany Jaroslav Fojt. Na závěr v diskuzi jsme se 

domluvili na menší reorganizaci týmů. Z týmu St.B do FK přestupuje zkušený 

hráč Jakub Ocetek  a z mladších fotbalistů David Jonáš. Z týmu FK do St.B 

přestupuje zkušený matador a bývalý vedoucí týmu Roman Plch. Tým St.B 

posílí „staronoví“ hráči Jan Hubený a Lubomír Laštůvka, kteří už dříve hráli za 

Jabloňany.                                                                                              Marek Černý     

 

Akce do konce roku 

I letos je pro fotbalisty zajištěna nafukovací hala v Boskovicích na škole André 

Citroena, vždy v sobotu v čase od 18:00 do 19:00. Na konec roku plánujeme 

opět tradiční silvestrovský fotbálek, ačkoli tato akce není stoprocentně 

zaručena, bude záležet na příznivém počasí, abychom nezničili nový trávník. 

Na závěr bych chtěl poděkovat těm, co nás podporují a přeji všem hodně štěstí 

a hlavně zdraví do nového roku 2019.                                                                   Marek Černý 

 



Konečné tabulky soutěžního ročníku 2018 

3. liga 

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 FC MICROTEX Lomnice 22 16 3 3 105 48 51 

2 FC Lhota u Lysic 22 16 2 4 116 45 50 

3 HASIČI Malá Roudka 22 15 1 6 90 61 46 

4 M.K. Louka 22 13 3 6 110 54 42 

5 FPO Blansko 22 11 2 9 74 65 35 

6 FC Spešov 22 10 5 7 55 53 35 

7 FK Holešín/Kuničky 22 9 2 11 55 55 29 

8 BC-ČERVÁNKY Rájec 22 8 4 10 61 66 28 

9 SOKOL Valchov A 22 8 1 13 58 86 25 

10 StB Jabloňany 22 6 2 14 40 83 20 

11 FC Velenov/Žďárná 22 3 3 16 44 121 12 

12 OREL ROCK Boskovice 22 2 2 18 42 113 8 

4. liga  

Pořadí Tým Zápasy Výhry  Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1 TJ Šerkovice 22 19 1 2 105 38 58 

2 FC Lysice 22 15 3 4 115 63 48 

3 FK Deštná 22 14 2 6 76 40 44 

4 FK Jabloňany 22 10 4 8 63 58 34 

5 SOKOL Lhota Rapotina 22 10 3 9 65 76 33 

6 SK JKP Olešná 22 10 2 10 73 62 32 

7 FC Sebranice 2002 22 10 2 10 51 52 32 

8 SK MORAVAN Svitávka 22 7 3 12 55 65 24 

9 FC Dlouhá Lhota 22 7 3 12 30 58 24 

10 TJ Rudka 22 5 4 13 40 70 19 

11 PANTHERS Vanovice 22 3 6 13 31 55 15 

12 STARS Letovice 22 4 3 15 48 115 15 

 

JSDH Jabloňany 
V uplynulých 3 měsících jsme prováděli následující 
činnosti nebo výjezdy: 

 údržba techniky a odborná příprava včetně několikadenního 

specializačního kurzu pro obsluhu motorových pil pořádaným HZS JMK 



 17. října pomoc členů JSDH Kolektivu mládeže při výsadbě popínavých 

rostlin ve sportovním areálu 

 20. října technická pomoc na pročištění kanalizace u RD ve středu obce 

 7. listopadu likvidace vosího hnízda ve sportovním areálu Luh 

 16. listopadu kácení stromu ve svažitém terénu a prostoru omezeném 

ploty na zahradě RD 

 30. listopadu výjezd jednotky v rámci vyhlášeného 2. stupně požárního 

poplachu k požáru lesa v Lhotě Rapotina. Našim úkolem bylo zřízení 

týlového prostoru pro zasahující hasičské jednotky 

 2. prosince jsme provedli zavěšení a zapojení vánočních ozdob na sloupy 

veřejného osvětlení a připravili stany a osvětlení pro Rozsvěcení 

vánočního stromku 

 7. prosince roční pravidelné absolvování kontroly STK a měření 

emisí vozidla CAS 15 Daf  

 7. prosince účast 7 členů JSDH Jabloňany s naší cisternou a vybavením 

(ve spolupráci s dalšími 2 ze Skalice) na odborném výcviku ve školicím 

středisku HZS JMK v Tišnově, který byl připraven pro JSDH z 

Blanenska.  Z Jabloňan jsme vyjížděli o půl třetí a vraceli se po půlnoci.  

Více informací k tomu výcviku a naší činnosti se dozvíte na:  

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

 

 

Horní řada z leva: Horák Jan, Kužela Tomáš, Tomášek Radek, Petržela František, Šumský Filip (Skalice), 

Vlach Lukáš, Machač Petr, Burgr Štěpán (Skalice) 

 Petr Machač, Jan Horák  

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


Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
 

Soutěžní činnost, druhá polovina sezóny 

1.9. Borotín soutěž zařazená do okresní ligy mládeže Blansko 

 mladší žáci 2. místo, starší žáci 7. místo 

2.9. Těchov soutěž OLM Blansko 

 mladší žáci 7. místo, starší žáci 6. místo 

9.9. Sychotín soutěž OLM Blansko 

 mladší žáci 3. místo, starší žáci neplatný pokus 

22.9. Sebranice soutěž OLM Blansko 

 mladší žáci 3. místo, starší žáci 14. místo 

29.9. Drnovice soutěž OLM Blansko 

 mladší žáci 11. místo, starší žáci 12. Místo 

6.10. Lysice Celostátní hra Plamen podzimní kolo ročníku 2018 / 2019 

 mladší žáci 18. místo z 44, starší žáci  8. místo z 45 

 

V průběhu roku jsme absolvovali: 

 14 z 16 soutěží zařazených do okresní ligy mládeže Blansko 

 3 z 4  soutěží zařazených do okresní ligy dorostu Blansko 

 2 soutěže Celostátní hry Plamen v kategorii žáci 

 2 soutěže Celostátní hry Plamen v kategorii dorost 

5x jsme obsadili stupně vítězů a 2x jsme obsadili místo „bramborové“  

 

Vyhlášení OLM a OLD Blansko 

3.11. jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení v Bořitově doplněném  

o kulturní program pro přítomné. Naše celoroční soutěžní úsilí  v OLM a OLD 

kolísalo, starším žákům se občas nedařilo v silnější konkurenci. Mladším 

žákům se dařilo lépe, v poslední soutěži jim uteklo celkově 4. místo v OLM  

o bod. Kategorie dorostu byla bohužel poznamenána neúčastí ve všech 

bodovaných soutěžích. 



 mladší žáci 5 místo 

 starší žáci 9 místo 

 mladší dorostenci Lukáš P. 12. místo, střední dorostenci Tomáš S. 12. 

místo, starší dorostenci Michal K. 6. místo a David J. 11. místo  

 

Nejen soutěže, ale i tréninky a schůzky 

…ty organizujeme celoročně minimálně jednou týdně  

V Bořitově jsme se 3. listopadu zúčastnili periodického školení vedoucích. 

Osvědčení si prodloužili vedoucí mládeže Markéta N., Sára Č., Josef H. a Petr 

M. Nadále příležitostně s činností Kolektivu mládeže SDH Jabloňany pomáhají 

David J., Michal K., Patrik P., Jaroslav M. a někteří aktivní rodiče… 

Třicátého října jsme za odměnu účastí na brigádách MH  zavítali na Laser 

Game do Boskovic, kde jsme si zablbli, zasportovali a samozřejmě zastříleli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Psí víno a břečťan…  zahradničili jsme 

„Sportovní“ sezónu jsme měli za sebou, tak jsme se naplno pustili do 

dodělávek v hasičském areálu. Ve středu 17. října  jsme ve spolupráci se členy 

JSDH vysadili asi 40 kusů sazenic popínavých rostlin u paty svahu, který by 

rostlinky měly pokrýt a zpevnit. Na zimu jsme opakovaně posekali trávu na 

drahách a svahu za rybníkem, nad kterým jsme si připravili dráhu pro trénink 

disciplíny 4 krát 60 metrů překážek. Zazimovali jsme všechny překážky 

potřebné k našim tréninkům.  

Následující týdny jsme rostlinky zalévali a vysadili i několik sazenic břečťanu 

pod pěší cestičku za rybníkem a opakovaně jsme uklízeli napadané listí. 

 

 

Děkuji za pomoc a nasazení členům Kolektivu mládeže SDH Jabloňany a 

JSDH Jabloňany, rodičům a příznivcům MH. 

V případě příznivých klimatických podmínek provedeme sběr nepotřebných 

elektrozařízení svozem po obci – budete informováni. 

Více informací i s dokumentací námi realizovaných i plánovaných akcí a 

činností se dozvíte zde:  

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

Petr Machač 

 

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


Základní škola Jabloňany 
Pohoda vánoc 

Tak jako každý rok, i letos proběhl na naší škole vánoční jarmark.  

Žáci se do výroby dárečků pustili s vervou. Vyráběli nejen vánoční dekorace, 

ale i podzimní výrobky z přírodnin, polštářky, zástěrky, kabelky a další. 

Velké poděkování patří paní Španělové z Obory, která každý rok pořádá pro 

školní děti vánoční tvoření.  

Paní učitelky navařily turbomošt pro děti a řidiče, paní Tomášková s paní 

Vaňkovou zajistily zdobení perníčků. Paní Staňková napekla výborné buchty.  

Někteří dospěláci přispěli krásnými rukodělnými výrobky.                                                                                                   

Věhlas našeho jarmarku překročil hranice Jabloňan, takže přijeli návštěvníci  

z Boskovic, Skalice nad Svitavou, Obory a širokého okolí. Škola tento den 

praskala ve švech. Snažili jsme se navodit vánoční atmosféru. Všem 

návštěvníkům i pomocníkům děkujeme. Výrobky jsou stále k zakoupení ve 

škole, stačí zazvonit. 

Za vybraný finanční obnos uhradíme žákům návštěvu divadla nebo kina. 

Přejeme vám klidné prožití svátků vánočních a v novém roce moře zdraví, 

štěstí a pohody. 

                                         Kolektiv ZŠ 

 

 



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

(jubilea od 55 do 75 let): 

                                          Pan Milan Alexa 

                                          Paní Jitka Ševčíková 

                                          Pan Josef Štarha 

                                          Paní Libuše Stejskalová                    

                                          Pan Pavel Souček  

 

                                          Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší!    

Ve III. a IV. čtvrtletí 2018 se narodily:  

          Barbora Horáková    

          Tereza Schildbachová                                              

                      Přejeme mnoho štěstí                                     

                      a zdraví do života! 

Naše řady navždy opustila: 

                                                         

                                                          Paní Jaroslava Holcnerová 

                                                                         Děkujeme za tichou vzpomínku!
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