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Masopustní průvod 2. 3. 2019 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 17      Březen 2019 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

je mi potěšením vás oslovit poprvé v novém roce 2019. Od Nového roku již 

uběhly téměř tři měsíce. Bylo to období především teplotních výkyvů, které 

nám zimní období mile i nemile připravilo. 

Zejména první dva měsíce roku jsme se na obecním úřadě zabývali přípravou 

dotací na akce, které bychom chtěli realizovat v letošním roce. 

Jedná se o: 

 dotaci na rekonstrukci dětského hřiště podanou na Ministerstvu pro 

místní rozvoj. Záměrem je nejen vybudování nových hracích prvků pro 

děti a nového povrchu hřiště, ale i instalace workoutových prvků pro 

všechny ostatní zájemce o protažení těla a nadšence do posilování na 

čerstvém vzduchu. Cílovým stavem je vytvoření prostoru pro co nejširší 

okruh obyvatel všech věkových skupin, 

 

 dotaci na opravu fasády a soklu místní kaple, jejichž stav není 

uspokojivý, podanou na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na několika 

místech je již fasáda i nátěr soklu porušený a při dalším odkládání opravy 

by mohlo dojít až k havarijnímu stavu. 

Dotaci na opravu fasády a soklu místní kaple jsme podali i u Státního 

zemědělského a intervenčního fondu, 

 

 dotaci na zbudování přípojky pitné vody na obecní úřad podanou ke 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Projekt byl připraven ještě 

v minulém volebním období a po vyřízení všech formalit by měl být 

v tomto roce realizován, 

 

 dotaci na příspěvek na provoz místní prodejny Jednoty, spotřebního 

družstva, podanou na Krajský úřad Jihomoravského kraje. O příspěvek 

požádal obecní úřad předseda spotřebního družstva s tím, že provoz 

místní prodejny je z ekonomického hlediska ztrátový. Prioritním zájmem 

obecního úřadu je samozřejmě fungující prodejna smíšeného zboží, která 

slouží k zásobování všech obyvatel obce, 

 

 dotace na příspěvek na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Jabloňany, podanou na Krajský úřad Jihomoravského kraje.  

O dovybavení       zejména prostředky ochrany jednotlivých členů 

jednotky požádal obecní úřad velitel jednotky. 



Vážení spoluobčané, v následujícím období nás čeká příchod jara a Velikonoc. 

Bez ohledu na to, zda Velikonoce vnímáte jako svátky jara nebo jako svátky 

křesťanské, bych vám za obecní úřad rád popřál jejich radostné a klidné prožití.  

                                                                                                                                               Miroslav Ocetek   

Novinky z obecního úřadu 
Svoz nebezpečného odpadu 

SUEZ Využití zdrojů a.s., Boskovice oznamuje občanům, že v pondělí  

8. 4. 2019 proběhne před Obecním úřadem Jabloňany od 14:45 do 15:15 svoz 

nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik pouze z osobních 

automobilů.                                                                                         Monika Fojtová 

 

Zasedání zastupitelstva obce 

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

19. 2. 2019. 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, tedy každý čtvrtek 

od 18:00 do 20:00.                                                                              Monika Fojtová 

 

Připravujeme 
Hlášení místního rozhlasu 

Cílem obecního úřadu v dalším období je informovat vás, občany, v co největší 

možné míře, co nejrychleji a všemi možnými způsoby. Záleží nám na tom, 

abyste mohli informace přijímat co nejkomfortněji a takovým informačním 

kanálem, který vyhovuje především vám; tedy nejen prostřednictvím hlášení 

místního rozhlasu nebo webových stránek obce. 

Z výše uvedeného důvodu jsem se rozhodl pro provedení průzkumu vašeho 

zájmu o nabídku služby, kterou poskytuje firma Hlášenírozhlasu.cz. Informace 

by se k vám dostaly nejen prostřednictvím hlášení místního rozhlasu  

a zveřejněním na webových stránkách obce, ale i prostřednictvím mobilní 

aplikace, Facebooku, e-mailem, nebo SMS. Z důvodu zpoplatnění informací 

prostřednictvím SMS budu upřednostňovat informování tímto kanálem pouze 

jednoho člena domácnosti s tím, že si zprávu v rámci domácnosti předáte. 

Ostatní informační kanály nejsou zpoplatněny ani pro vás, ani pro obecní úřad. 

Prosím vás proto, až se k vám do domovních schránek dostanou informace 

formou letáku, o reakci na jednotlivé možnosti uvedené v letáku. Pokud budete 

http://www.jablonany.cz/


potřebovat informace doplnit nebo poradit, neváhejte se obrátit jakoukoliv 

cestou na obecní úřad nebo přímo na poskytovatele služby, jehož kontakt 

naleznete v letáku. 

Jsem přesvědčen, že nabízené možnosti využijete. Pokud se chcete plně 

spolehnout na hlášení místního rozhlasu, můžete s klidem zůstat u takto 

zvolené komunikace. Jeho zrušení není plánováno.                          Miroslav Ocetek 

 

Stalo se v obci  
Tříkrálová sbírka 

Dne 5. ledna 2019 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, jejímž 

pořadatelem je Charita České republiky. Při této sbírce bylo v naší obci na 

charitativní účely vybráno 9 145 korun. Poděkování patří všem, kteří do sbírky 

přispěli finančně, ale i těm, kteří se na organizaci sbírky v obci podíleli tedy 

slečnám Sáře Černohlávkové a Silvii Richterové, a v neposlední řadě našim 

koledníkům Nikole Černohlávkové, Matyáši Haluzovi, Elišce Kejíkové, 

Tobiáši Plchovi, Viktorii a Justýně Staňkovým a Vendule Vaňkové.  
                                                                                                            Monika Fojtová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet na bowling do Blanska 

Jako každý rok uspořádala 9. února obec Jabloňany společně s Malou kopanou 

výlet na turnaj v bowlingu do Blanska. V minulých letech jsme jezdili na 

bowling na Modrou věž do Boskovic. Po zkušenostech a opakujícím se  

problémům se závodními dráhami jsme podruhé zvolili profesionální bowling 

v Blansku.  

Celkem v autobusu, který hradí Malá kopaná, jelo 41 osob, z toho 38 soutěžilo 

o pěkné ceny. Byli jsme rozděleni do tří kategorií. Pro nejmenší děti, kterých 

soutěžilo 9, byla připravena závodní dráha, která je vybavena přídavnými 

mantinely. Na další dráze v kategorii dorostu soutěžilo 6 účastníků. 

V nejpočetnější kategorii dospělých soutěžilo na čtyřech dráhách celkem 23 

závodníků. Všechny soutěžící dráhy, které hradí obec, byly pronajaty na dvě 

hodiny. Tato doba vychází tak, že každá kategorie měla k dispozici dvě hry. Do 

celkového hodnocení se každému soutěžícímu počítal lepší výsledek z obou 

her.  

V kategorii nejmenších bylo pořadí: 3. místo Nicol Veselá, 2. místo Tobiáš 

Plch a vítězem se stal Sebastián Haluza. 

V kategorii dorostu byl na 3. místě Radek Tomášek, na 2. místě Lukáš Prudký 

a vítězem se stal Roman Fojt. 

V kategorii dospělých byl na 3. místě Josef Zachoval, na 2. místě Igor Karásek 

a vítězem se stal Jiří Jonáš.  

Pro soutěžící ženy byla připravena ještě jedna doplňková disciplína v podobě 

nejvyššího náhozu. Tuto soutěž vyhrála o jeden bod Monika Fojtová před Lucií 

Haluzovou a Ivanou Ocetkovou. 

V každé kategorii byly pro první tři připraveny poháry, diplomy a drobné ceny. 

Pro nejmenší jsme měli nachystány pamětní medaile a také nějaké sladkosti.   

Tyto ceny soutěžícím předával také náš pan starosta, který byl celé odpoledne 

přítomen a aktivně se zapojil do turnaje. Celé odpoledne se neslo v klidné, ale 

zdravě soutěživé atmosféře, kterou vytvořili všichni účastníci sportovního 

odpoledne. Pro příští rok plánujeme určitě akci zopakovat i ve větším počtu 

soutěžících, protože jsme měli obsazených šest z celkových osmi drah. Toto 

sportovní odpoledne je určeno nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče nebo 

pro ostatní obyvatele naší vesnice.  

Všem děkuji za jejich účast, předvedené výkony a také děkuji za pomoc všem, 

kteří se podíleli na organizaci tohoto sportovního odpoledne.   

                                                                                                                                                      Roman Plch 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Malá kopaná Jabloňany 
Silvestrovský fotbálek 

Zakončení sezóny 2018 obstaral každoroční silvestrovský fotbálek. Díky 

vrtkavému počasí jsme až do poslední chvíle trnuli nad uspořádáním 

fotbalového klání. Nakonec nám počasí přálo a terén našeho hřiště byl 

přijatelný pro odehrání fotbalového klání. Pro jistotu nastoupili všichni hráči 

v obuvi bez štuplíků, akorát pan místostarosta dostal povolení, protože se moc 

nehýbal. Jako vždy se sešlo velké množství hráčů různých generací. 

Nejmladším hráčem byl Seba Haluza a nejstarším Honza Fojt. K utkání jsme 

nastoupili v nových dresech od sponzora firmy Mistry Mont Michala Stryi. 

Hráli jsme St.B proti FK 2 x 30 minut. Utkání skončilo spravedlivou remízou 

4:4. Na konci se kopaly tradiční penalty. Tohoto zábavného sportovního 

rozloučení se starým rokem se zúčastnilo i hodně diváků, kteří využili 

občerstvení v našich kabinách včetně výtečného svařáku.                       Jarda Fojt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 2019 

Letošní rok jsme zahájili vydařeným zájezdem na bowling do Blanska. Těší 

nás, že se zájezdu zúčastnilo velké množství dětí  

i dospělých. 

Další akcí byl tradiční masopustní průvod masek. Průvod byl provázen 

krásným počasím a hudbou z místního rozhlasu. Do průvodu se zapojilo asi 32 

masek. Za zmínku stojí mouchy s lejny  v podání rodiny Prokšových. Tyto 

masky byly domácí výroby. Sraz byl opět v garáži manželů Mrázkových na 

Kocinberku. Celou obec prošly téměř všechny masky a na závěr bylo 

připraveno malé občerstvení na obecním úřadě.                                       Jarda Fojt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

Malá kopaná se rozjíždí 23. března. Úvodním utkáním je derby mezi St.B  

a FK. Po domluvě bude toto utkání odloženo na 5. dubna (místo a čas budou 

upřesněny) z důvodu, že by mohlo dojít k poškození nového trávníku. Prvním 

zápasem na domácím hřišti 20. dubna bude utkání 4. kola a to FK Jabloňany 

proti FK Holešín/Kuničky od 16 hodin.Ve druhém a třetím kole si prohodíme 

pořadatelství a utkání sehrajeme na hřištích protihráčů. Nesmím opomenout 

zmínit, že reorganizací v Malé kopané Blansko postoupil tým FK Jabloňany  

a Sokolu Lhota Rapotina do III. ligy. Tudíž o derby na domácím hřišti nebude 

nouze. Diváci se mohou těšit na správně „vyhecované“ zápasy mezi domácími 

hráči a rivaly ze Lhoty Rapotiny. 

V týmech Jabloňan došlo k řadě změn a výměn hráčů. Z St.B odešli do FK 

mladí hráči David Jonáš, Patrik Prudký a Radek Tomášek, a také hráč Kuba 

Ocetek. Naopak do týmu St.B míří Roman Plch. Tým St.B dále posílí bývalé 

ikony jablonské kopané Luboš Laštůvka a Honza Hubený. Dále přišli Stanislav 

Dvořáček ze Svitávky, který hrál za Sebranice a Roman Láník ze Skalice, hráč 

Kanapu Karolín. Máme rozjednanou ještě jednu posilu, zde teprve uvidíme, jak 

to dopadne. 13. a 14. dubna se rozjíždí i pohárové zápasy „O pohár Senátorky 

2019“, kdy v 1. kole vyjíždí St.B k zápasu do Boskovic na Dynamo Čížovky  

a FK do Újezdu do Boskovic. Oba zápasy budou sehrány v neděli 14. dubna od 

10:00. 

Nejbližší kulturní akcí MK bude pálení „Čarodějnic“ a Mírové vatry. Tyto akce 

proběhnou v areálu za školou, kde se pálení ohňů osvědčilo v minulém roce. 

Zhruba v půlce roku je naplánována oslava 30 let MK v Jabloňanech. 

V půlce března proběhlo první sečení a hnojení hřiště. Byly svolány brigády na 

další zkulturnění areálu, odzimování a zprovoznění sociálního zařízení. Jarda Fojt 



Společenská rubrika 

Velkou gratulaci posíláme manželům Petře a Pavlovi Hubeným, kterým se  

3. ledna narodil syn Štěpánek. Rovněž blahopřejeme našemu bývalému hráči 

Vaškovi Prchalovi a jeho ženě k narození dcerky Zory, která se narodila  

4. března. Naši bývalí hráči oslavili krásná životní jubilea, Antonín Kužela st. 

55 let a Petr Nejez ml. 40 let. Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí. 

                                                                                                                   Jarda Fojt 

Zápasy jarní části ročníku 2019 

III. VM-IZOLACE liga 

Kolo Datum Čas Utkání 

1. 23.3. 16:00 St.B Jabloňany – FK Jabloňany 

2. 30.3. 16:00 FK Jabloňany – BC-Červánky Rájec 

2. 31.3. 10:00 SOKOL Lhota Rapotina - St.B Jabloňany 

3. 6.4. 16:00 St.B Jabloňany – SK JKP Olešná 

3. 6.4. 16:00 TJ Sokol Valchov - FK Jabloňany 

4. 20.4. 16:00 FK Jabloňany – FK Holešín/Kuničky 

4. 20.4. 16:00 M.K.Louka - St.B Jabloňany 

5. 27.4. 16:00 St.B Jabloňany – FPO Blansko 

5. 27.4. 18:00 TJ Šerkovice A - FK Jabloňany 

6. 4.5. 17:00 FK Jabloňany – FK Deštná 

6. 4.5. 17:00 FC Spešov - St.B Jabloňany 

7. 11.5. 17:00 St.B Jabloňany – volné kolo 

7. 11.5. 17:00 FC Lysice – FK Jabloňany 

8. 18.5. 17:00 St.B Jabloňany – BC Červánky Rájec 

8. 18.5 17:00 volné kolo - FK Jabloňany 

9. 25.5. 17:00 FK Jabloňany – SOKOL Lhota Rapotina 

9. 25.5. 17:00 TJ Sokol Valchov -  St.B Jabloňany 

10. 1.6. 17:00 St.B Jabloňany – FK Holešín/Kuničky 

10. 2.6. 10:00 SK JKP Olešná - FK Jabloňany 

11. 8.6. 17:00 FK Jabloňany – M.K. Louka 

11. 8.6. 18:00 TJ Šerkovice „A“ - St.B Jabloňany 

12. 15.6. 17:00 St.B Jabloňany – FK Deštná 

12. 16.6. 10:00 FPO Blansko - FK Jabloňany 

13. 22.6. 17:00 FK Jabloňany – FC Spešov 

13. 22.6. 17:00 FC Lysice - St.B Jabloňany 



SDH Jabloňany 
Plán akcí na rok 2019 

V letošním roce plánujeme stejně jako v letech minulých několik akcí, které 

budeme pořádat, nebo se na nich podílet. 

Hlavním úkolem, který jsme si stanovili, je dokončení výstavby „Skladu“ ve 

sportovním areálu v Luhu. V loňském roce jsme vybudovali základy se 

základovou deskou. Letos plánujeme práce na opláštění a střeše tak, aby byl 

„Sklad“ provozuschopný s příchodem podzimu. 

Dále nás čekají tradiční akce jako jsou pouťová posezení, rozloučení 

s prázdninami, rozsvěcení vánočního stromu a další. 

Velkou cenu Blanenska v požárním útoku letos pořádat nebudeme, v jednání je 

obnova pořadatelství v roce 2020, to stejné platí i pro Okresní ligu mládeže. 

Během zimních měsíců pokračovala činnost Mladých hasičů i sportovního 

družstva mužů tak, aby byli dobře připraveni na nadcházející sezonu. Muži se 

zaměřili na zlepšení fyzické kondice a dalšímu postupnému začleňování 

mladších sportovců do týmu při generační obměně. Více se dozvíte 

v samostatných částech Jablíčka. 

Kromě výše zmíněných akcí a činností se opět budeme věnovat různým 

brigádám, tréninkům, soutěžím, práci preventistů, údržbě a vylepšování 

materiálu a zázemí a spoustě dalších věcí, které souvisí s činností sboru. 

 

Jakub Ocetek 

 

JSDH Jabloňany 
Měsíc leden bývá časem bilancování roku předešlého - nejinak tomu bylo 

i v našem případě. 11. ledna jsme se sešli na závěrečné roku 2018  členů 

jednotky a jejich rodinných příslušníků. Na závěrečné jsme prošli výjezdy, 

akce a školení za předešlý rok a prodiskutovali, co nás čeká v roce 2019. 

Závěrečné se zúčastnil i starosta obce, který všem poděkoval za tuto činnost. 

Poděkování patří i rodinným příslušníkům členů JSDH, kteří je podporují.  

V roce 2018 jsme vyjížděli k osmi zásahům a jedenácti činnostem pro obec 

nebo občany. Při zásazích, odborné přípravě a činnostech v rámci JSDH jsme 

strávili 1532 hodin.  Pro zájemce o podrobnější informace o naší činnosti je 

dostupná výroční zpráva o činnosti jednotky za rok 2018 na webových 

stránkách www.hasicijablonany.cz. 

http://www.hasicijablonany.cz/


Vyhodnocení odborné přípravy za rok 2018 a seznámení s plánem na rok 2019 

proběhlo 23. ledna v zasedací místnosti obecního úřadu.  V lednu jsme dále 

provedli demontáž vánočního osvětlení ze sloupů veřejného osvětlení  

a provizorní opravu poškozeného víka podzemního hydrantu v chodníku  

u zastávky.  

Díky sněhové nadílce jsme pomohli vedoucím kolektivu mládeže s organizací 

sáňkiády pro děti 31. ledna, kterou si dle nadšených ohlasů všichni zúčastnění 

náramně užili.  

V měsíci únoru proběhla pravidelná údržba techniky včetně kontrolních startů. 

Dále jsme byli úspěšní při žádosti o finanční podporu Nadace Agrofert, díky 

jejichž podpoře pořídíme v následujících měsících vybavení pro naše potřeby.  

Dne 4. března jsme na žádost starosty obce provedli kácení dvou stromů pro 

obec a dva stromy pro občana Jabloňan. Dále jsme provedli ořez tújí 

zasahujících do drátu elektrického vedení a do vozovky na Kocimberku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jan Horák, Petr Machač  

 

Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
I v letošním roce pokračujeme v činnosti s mládeží, kroužek pořádáme 

zpravidla jednou týdně ve středu, nebo v úterý. Do našeho kolektivu může 

přijít a být přijat kdokoliv od 5 do 18 let, následně může pokračovat mezi 

dospělými v SDH i JSDH. Pokud máš zájem, přijď mezi nás i na zkoušku. Rádi 

přijmeme do kolektivu „správné holky, správné kluky,“ zažiješ s námi nejen 

sportovní akce.  

 

 

Sáňkiáda 2019 

Ve středu 30. ledna jsme v rámci zimní přípravy kolektivu mládeže SDH 

Jabloňany uspořádali sáňkiádu, akce byla otevřena pro kohokoliv, kdo chtěl 

s námi strávit pozdní odpoledne pohybem. Odměnou pro pořadatele byl úsměv, 

smích a zájem dětí o připravené disciplíny, a to slalom na čas a sprint “na vrch 

– dolů” za určenou dobu. Nejen děti se zahřály připraveným čajem a již za tmy 

jsme se se společnými zážitky vraceli domů i s drobnou sladkou odměnou za 

sportovní výkony, ale i za účast. Škoda, že na další sníh a sáňkiádu musíme 

počkat. 

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


 

 

 

Plán akcí, soutěží první pololetí 2019 

 6.4. Sběr elektroodpadu cca od 14 hod - svozem po obci 

 6.4. Jarní úklid Jabloňan a okolí - Ukliďme si doma, Jabloňany.  Letos 

uskutečníme již 5. ročník ve spolupráci s JSDH. Přijďte nám pomoci, 

každá ruka vítána, cca od 16 hodin. Rukavice, drobné občerstvení 

zajistíme. 

Datum Místo Soutěž 

16.3. Sychotín OLM uzlování 
30.3. Drnovice OLM uzlování 

6.4. Šošůvka OLM uzlování 



1.5. Velké Opatovice OLD (dorost) 100 m překážek, dvojboj, testy 
4.5. Vavřinec OLM požární útok, štafety 

8.5. Velké Opatovice OLM požární útok, štafety 
11.5. Bořitov OLM požární útok, štafeta 

18.5. Ostrov u Macochy Plamen žáci 
19.5. Ostrov u Macochy Plamen dorost, OLD (dorost) 

1.6. Šebetov OLM požární útok, štafeta 

1.6. Šebetov OLD (dorost) dvojboj, testy 
8.6. Sudice OLM požární útok, štafety 

15.6. Sychotín OLM požární útok 
22.6. Senetářov OLM noční soutěž v požárním útoku 

29.6. Šošůvka OLM požární útok, štafeta 

 Spousta dalších akcí dle potřeby a zájmu. 

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

Petr Machač 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


Z obecní matriky 
Významná životní jubilea v I. čtvrtletí 2019 oslavili 

(jubilea od 50 do 95 let): 

Paní Libuše Kopecká 

Paní Ivana Janíčková 

Pan Antonín Kužela                                                    

Paní Dagmara Nečasová 

Paní Božena Zachovalová (č.p.98) 

Paní Zdenka Brandnerová 

Dne 17. 3. oslavila krásné životní jubileum 95 let nejstarší obyvatelka naší 

obce paní Hilda Ottová. Přejeme jí hodně zdraví.  

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

V I. čtvrtletí 2019 se narodil: 

Šimon Kala 

 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 

 

 

Naše řady navždy opustili: 

                                                         

                                                          Pan Stanislav Vlach 

                                                          Paní Jaroslava Kremličková     

                                                           

                                                          Děkujeme za tichou vzpomínku! 
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