
 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Vybíráme z obsahu: 

 Co je nového v obci                              

 Z činnosti SDH, JSDH a mládeže SDH 

 Fotbalisti slavili 

 Začátek školního roku v ZŠ 

 

 

                         Oslavy 30. výročí založení MK Jabloňany – staří páni  

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 19      Září 2019 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

velice rychle uběhly letní prázdninové měsíce a opět stojíme na prahu 

podzimního období. Jsem rád, že vás v tomto období mohu oslovit v dalším 

čísle našeho časopisu. Letní měsíce nám přinesly mnoho nového, dominovala 

v nich rekonstrukce dětského hřiště. Velice mě potěšilo, že po dokončení 

hlavní rekonstrukce se tento prostor nestal jen místem pro dětské hry, ale i 

místem setkávání rodičů. Děti využívají jednotlivé prvky ke hře a cvičení jak 

v době volna, tak v rámci vyučování a pobytu v družině základní školy. 

V bezprostřední blízkosti dětského hřiště nás ještě čekají menší stavební 

úpravy, které by měly proběhnout v nejbližší době. 

Potěšilo mě, a určitě i vás, počasí, jež nám přálo při pořádání dalších akcí 

letošního léta a přispělo tak k jejich příjemnému prožití. Ať už se jednalo  

o pouťové posezení v režii hasičů, tak rozloučení s prázdninami, které pořádal 

obecní úřad spolu s hasiči a fotbalisty, a poté i oslava 30. výročí založení malé 

kopané v Jabloňanech. Výročí uspořádali fotbalisté. Věřím, že vás pobavily  

a zpříjemnily letní měsíce i ostatní akce, o kterých se dočtete v tomto čísle 

Jablíčka. V přízeň počasí doufám i v průběhu připraveného zájezdu do 

Mikulova, který se uskuteční v závěru měsíce září.  

Touto cestou bych rád všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci všech 

prázdninových akcí, poděkoval za jejich nezištnou práci a nasazení ve 

prospěch celku. 

První den nového školního roku jsme v místní základní škole přivítali devět 

prvňáčků. Nejen jim, ale i všem školou povinným dětem a samozřejmě  

i studentům, bych rád popřál mnoho studijních úspěchů. 

Do zbývajících tří letošních měsíců si dovoluji vám všem popřát hodně  

úspěchů, a především klidu v závěru roku.                                                   Miroslav Ocetek 

 

Novinky z obecního úřadu 
Zasedání zastupitelstva obce 

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

18. 7. 2019 a 22. 8. 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 



Svoz nebezpečného odpadu, elektra a pneumatik 

Dne 30. 9. 2019 proběhne před obecním úřadem od 14:45 do 15:15 sběr 

nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatik.  

 Elektrozařízení se odebírá v kompletním stavu, nerozebrané! 

 Pneumatiky se odebírají pouze z osobních automobilů bez ráfků! 

 Mezi nebezpečný odpad patří zejména baterie, oleje, maziva, brzdové 

kapaliny, chladicí a mycí kapaliny, barvy, ředidla, rozpouštědla, tmely, 

lepidla, tlakové nádoby, zářivky, výbojky, agropostřiky, pesticidy, vše co 

obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, čisticí  

a mycí prostředky, asfaltové odpady, chemikálie, sádrokarton a sádra, 

azbestové krytiny – zabalené!                                                       Monika Fojtová 

                                                                                                                                                 

Připravujeme 
Požadavek občanů na změnu jízdního řádu 

Na obecní úřad byl vznesen požadavek na změnu jízdního řádu. Jedná se o spoj 

jedoucí v 6:25 z Jabloňan. Požadavek byl na posunutí odjezdu spoje nejpozději 

na 6:05, aby studenti stihli vlakové spojení na Brno v 6:12 a na Českou 

Třebovou v 6:15. Po jednání se zástupcem Kordisu Brno (provozovatel IDS 

JMK) je změna možná, ale pouze se souhlasem obce Obora. Proto jsem oslovil 

pana starostu z Obory Josefa Alexu. Ten provedl průzkum mezi občany Obory 

a sdělil nám, že Obora s požadovanou změnou nesouhlasí. Jediným řešením je 

tedy přidání nového spoje na požadovanou šestou hodinu ranní. Zavedení 

samostatného spoje s sebou nese náklady minimálně 80 tisíc korun. Proto je 

nezbytné zjistit, jaká by byla vytíženost tohoto spoje, který by musela 

financovat obec z obecního rozpočtu. Z uvedeného důvodu žádám občany, 

kterých se doprava tímto spojem týká a využili by zavedení nového spoje 

cca v 6:00 z Jabloňan, aby tuto informaci nejpozději do 10. 10. 2019 sdělili 

na obecním úřadě. Poté by o případném zavedení a financování nového spoje 

rozhodlo zastupitelstvo obce.  

                                                                                                                                           Miroslav Ocetek 

Kabelová televize 

Během prvního pololetí budou všechny televizní stanice přecházet postupně na 

vysílání ve formátu DVB-T2. Proto bychom vás rádi upozornili, že po této 

změně bude nutné mít televizní přijímač umožňující příjem televizního signálu 

v tomto formátu. Převod signálu na zařízení naší kabelové televize na tento 

formát není možný. Pokud nebudete vlastnit televizor umožňující tento příjem, 



bude nezbytně nutné zakoupit ke starším typům televizorů takzvaný set-top 

box, který zajistí převod do signálu DVB-T2.  

Miroslav Ocetek 

 
Stalo se v obci  
Rozloučení s prázdninami 

V sobotu 31. 8. 2019 proběhla od 14 hodin ve sportovním areálu v Luhu 

tradiční akce Rozloučení s prázdninami. Pro 87 dětí, které dorazily, byla 

připravena spousta atrakcí a sladké odměny za soutěžní úkoly.  Nechyběly ani 

tradiční medaile, párky v rohlíku, a každé dítě si po splnění úkolů vylosovalo 

jednu drobnou cenu. Organizačně se na akci podílelo zastupitelstvo obce 

(včetně rodinných příslušníků a kamarádů), členové SDH, JSDH a fotbalisti. 

Všem, jež přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. Odměnou jim byl areál 

plný spokojených dětí.                                                                       Monika Fojtová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Dokončení rekonstrukce dětského hřiště                                                                                                                                        

Po poslední revizi dětského hřiště v roce 2018 bylo zjištěno, že některé hrací 

prvky jsou v nevyhovujícím stavu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude 

provedena celková rekonstrukce hřiště včetně výměny povrchu. Rekonstrukce 

hřiště započala na začátku srpna a dokončena byla 20. 8. 2019. Během měsíce 

září došlo i k instalaci nového pískoviště pro naše nejmenší. S ohledem na cenu 

nového hřiště i na bezpečnost návštěvníků byla na hřiště nainstalována kamera. 

Věříme, že se tak předejde úmyslnému poškození obecního majetku. Těší nás, 

že se dětem nové hřiště líbí. To, že se rekonstrukce zdařila, je patrné z velké 

návštěvnosti.                                                                                      Miroslav Ocetek   

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



SH ČMS - SDH Jabloňany 
Požární sport 

Za rok 2019 jsme odjeli 11 soutěží zařazených do Velké ceny Blanenska. 

V celkovém hodnocení jsme se propadli na 30. místo. 

Dne 6. 7. 2019 se konalo 4. kolo VCB ve Žďáru, kde se nám nedařilo. Po 

prostřiku Radka na levém proudu jsme obsadili 16. místo za čas 22,88s. Na 

pravém proudu měl Michal sraženo v čase 18,90s. 

Dne 14. 7. 2019 se konala další soutěž ve Velkých Opatovicích. Bohužel i tady 

se nedařilo a po prostřiku Radka jsme obsadili 25. místo za čas 24,56s. Na 

pravém proudu bylo sraženo v čase 20,63s. 

Dne 21. 7. 2019 se konalo 6. kolo VCB v Paměticích. Závodilo se do kopce  

a čas na pravém terči 19,76s by byl pro nás uspokojivý, ale na levém terči 

Radek prostříkal a za čas 21,37s jsme obsadili až 23. místo. 

Dne 28. 7. 2019 jsme se zúčastnili dalších závodů, které pořádaly Černovice. 

Nedařilo se nám ani tady. Než jsme odstartovali, spadla proudnice ze základny, 

ale i tak proudaři čekali na vodu u terčů. Na levém bylo sraženo v čase 19,65s. 

Vpravo se povedlo zastavit časomíru v čase 20,19s a obsadit až 20. místo. 

Další závody 11. 8. 2019 se konaly v Němčicích. Michal na pravém proudu 

dříve zaklekl hadici a byl daleko od nástřikové čáry. Tím pádem se mu 

nepodařilo terč srazit a byl z toho nedokončený pokus. („N“). Na levém proudu 

měl Pepa sraženo v čase 18,49s, což by znamenalo 10. místo. 

Dne 25. 8. 2019 se konaly závody v Sychotíně ‒ ideálně poslaná voda ze stroje 

na pravý proud, kde se povedlo Michalovi trefit. Čas 18,59s, se kterým bychom 

obsadili 9. místo, byl parádní. Bohužel Radkovi opět štěstí nepřálo a prostřik 

na 19,94s znamenal až 21. místo. 

Dne 1. 9. 2019 se konalo předposlední kolo VCB v Lysicích. Na fotbalovém 

hřišti, kde se soutěž odehrávala, byl náš útok nedokončený. Radkovi na levém 

proudu se nepovedlo trefit terč. Vlevo bylo sraženo 18,73s což by znamenalo 

12. místo. 

Poslední soutěží VCB byly Sudice, které se konaly 7. 9. 2019. Při prvním 

startu se nespustila časomíra a museli jsme pokus opakovat. Pomalá voda  

a čekaní proudařů u nástřikové čáry znamenalo umístění na 19. místě za čas 

21,20s. 

Závodili jsme i na svitavské lize v Hartmanicích, kde jsme obsadili 23. místo 

za čas 19,81s. 



Rok 2019 byl pro nás velkým pádem na dno a doufám, že se oklepeme  

a v příštím roce to bude lepší.                                                         Josef Zachoval ml. 

 

Další aktivity 

Během letních měsíců jsme pokračovali v práci na skladu v Luhu, kde jsme 

vyrobili přístřešek a dokončili další věci. V červenci jsme uspořádali tradiční 

pouťová posezení a v srpnu se podíleli s obcí a Malou kopanou na Rozloučení 

s prázdninami.                                                                                       Jakub Ocetek 

 

 
                                                                                                                                          

JSDH Jabloňany 
Bouřka v Jabloňanech a okolí 

V neděli 21. 7.  2019 se před polednem přehnala přes blanenský okres silná 

bouřka doprovázená krupobitím a deštěm, která nevynechala ani 

Jabloňany a okolí. K první události jsme na výzvu krajského operačního 

střediska HZS JMK vyjížděli v 11:57. 

Během odpoledne jsme řešili především popadané stromy na silnici a její okolí 

v Jabloňanech a příjezdových komunikacích, a to na sedmi místech. Stromy 

jsme za pomocí motorové pily odstranili a provedli úklid komunikací. Dále 

jsme ve spolupráci se starostou obce Jabloňany provedli monitoring situace v 



obci a v rámci činnosti jednotky jsme opláchli komunikaci v Luhu. Na 

základnu jsme se vrátili krátce před 15 hodinou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračujeme v odborné přípravě a údržbě techniky.  

 V srpnu jsme uskutečnili výcvik s čerpadly v areálu v Luhu a prověřili 

jejich funkčnost.  

 Na území obce jsme provedli dvě likvidace obtížného hmyzu. 

 21. 7. jsme vícekrát zasahovali nejen na území katastru naší obce 

v souvislosti s bouřkou. 

    www.hasicijablonany.cz      www.facebook.com/hasicijablonany 

Jan Horák, Petr Machač  



Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Noční soutěž v Senetářově 

V sobotu 22.6. jsme se zúčastnili atraktivní noční soutěže v Senetářově. 

Začínala v pozdním odpoledni kategoriemi přípravek, následovali mladší žáci. 

Našim se podařilo 11. místo z 30. startujících. Po setmění před 22 hodinou 

odstartovali starší žáci, v této kategorii se nám na základně nepodařil jeden ze 

tří spojů na rozdělovači, i tak jsme následně obsadili 22. místo  

a pak jsme si jen užívali atmosféru noční soutěže.  Tradičně jsme s mládeží 

přespali ve stanech v místě konání soutěže, noc nám zpestřily bouřky a domů 

jsme vyráželi v neděli ráno za dešťových přeháněk. 

Soustředění kolektivu Mládeže  

V předposledním prázdninovém týdnu jsme realizovali pro mládež soustředění 

ve sportovním areálu, pro velký zájem dětí o akci jsme soustředění uspořádali 

od úterý do soboty. Během těchto pěti dní jsme: 

 Se připravovali a zdokonalovali na podzimní část sezóny v disciplínách 

požárního sportu. 

 Každý večer jsme koukali na „naše letní kino“ se spoustou popcornu. 

 Přespali jsme každou noc ve stanech a přežili bouřky i chladnější rána. 

 Ve středu jsme absolvovali „školení“ první pomoci od slečny Ivy 

Kučerové z Českého červeného kříže v resuscitaci člověka na figuríně, 

mohli jsme se podívat na počítač jak účinně resuscitaci provádíme a 

zvládli jsme ošetřit i namaskované masivní krvácení. Bonusem bylo 

prohlédnutí a seznámení se s vybavením převozní sanitky ČČK Blansko. 

 Ve středu večer jsme díky členům JSDH Jabloňany zvládli stezku odvahy 

z Luhu zakončenou na Babě, kde jsme zhlédli osvětlené Jabloňany a 

okolní obce. 

 Díky týlovému vybavení JSDH Jabloňany pro dlouho trvající zásahy 

jsme si vařili, ohřívali jídlo a připravovali pití. 

 Naše slečny z kolektivu mládeže nám v rámci přípravy na plnění odznaků 

odborností Kuchař připravovaly palačinky. 

 Poslední večer jsme si zpestřili společným posezením a večerními 

tréninky požárního útoku žáků i dorostenců s dospěláky při umělém 

osvětlení zajištěném vybavením JSDH Jabloňany. Do těchto tréninků se 

zapojili i přítomní rodiče a příznivci kolektivu mládeže. 

 K zázemí jsme využili sklad sportovního vybavení SDH Jabloňany. 

 Provedli jsme obsečení sportovních překážek a mezí v okolí sportovních 

drah a ořez křovin zasahujících do sportovních ploch. 



 

 

 

Soutěže „druhé“ pololetí 2019 

Datum Místo Soutěž Starší žáci Mladší žáci 

22.6. Senetářov noční OLM požární útok 22. 10. 

1.9. Těchov OLM požární útok 11. 11. 

14.9. Bořitov OLD 100 metrů překážek 
Starší dorec. Michal K. 

2. místo 

21.9. Sebranice Závod požární všestrannosti   
5.10. Bořitov Plamen žáci, dorost 2019/2020   

8.5. Velké Opatovice OLM požární útok, štafety   

OLM = Okresní liga mládeže dorec = dorostenec 
OLD = Okresní liga dorostu dorka = dorostenka 

 

 

                                                                                                                                                   Petr Machač 



Společné akce JSDH Jabloňany  
a Kolektivu mládeže SDH Jabloňany 
Zakončení školního roku pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora 

Ve středu 26. června JSDH společně s kolektivem mládeže uspořádali již šestý 

ročník hasičského dopoledne. V areálu v Luhu jsme přivítali žáky z místní 

základní školy a děti z mateřské školky na Oboře. 

Pro téměř padesát dětí jsme si připravili stanoviště s hasičskou tématikou. 

Tradičně proběhla střelba ze vzduchovek a přetahovaná. 

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. Základní 

informace o tísňových číslech, o tom, jak se zachovat při požáru doma nebo 

v přírodě a spoustu informací o požární prevenci se děti dozvěděly na 

stanovišti s dráčkem Hasíkem. 

Svoji činnost prezentovali členové JSDH Jabloňany. Po záchraně tonoucího si 

děti se zájmem prohlédly techniku a vybavení jednotky. Děti se svezly 

hasičským autem po okolí obce. 

Dětem jsme pomohli opéct párky a na závěr programu získaly účastnický 

certifikát o úspěšném absolvování hasičského kurzu, který jim předal vedoucí 

kolektivu mládeže a starosta obce Jabloňany. 

Dle slov zúčastněných to bylo “příjemné dopoledne i v tak parný letní den”. 

Akce se zúčastnilo téměř padesát dětí ze ZŠ a MŠ. Pořadatelé: 10 dětí 

z kolektivu mládeže SDH Jabloňany a 6 dospěláků z JSDH a SDH. Všem 

děkujeme. 

 



Rozloučení s prázdninami 

V sobotu 31. srpna jsme spolupořádali s obcí a spolky již tradiční akci ve 

sportovním areálu v Luhu. JSDH s kolektivem mládeže zajišťovali: 

 stříkání z proudnice na terč, 

 preventivně výchovnou činnost Hasík.CZ - kde se nejen děti dozvěděly o 

tísňových linkách, jak lze postupovat při požáru v domácnosti, řazení do 

jízdních pruhů a spoustu dalších informací. Za odměnu si každý mohl 

odnést vystřihovánku nebo nějaký propagační materiál od HZS JMK, 

 letos si, díky slečně Ivě Kučerové a Českému červenému kříži Blansko, 

mohli přítomní vyzkoušet úkony zachraňující život a na figuríně napojené 

na počítač i laickou resuscitaci člověka, 

 již tradičně jsme připravili lanovku dlouhou asi 60 metrů, letos jsme 

zvolili více adrenalinovou trasu přes roh rybníka. Uvidíme, co vás čeká 

příští rok. 

Všechna naše stanoviště byla průběžně se zájmen navštěvována, na lanovce 

jsme měli i rekordmany s asi šesti sjetími po laně a opět se odvážilo i pár 

dospělých, pro velký zájem jsme uklízeli stanoviště v úplném závěru po 18 h.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Petr Machač 

Malá kopaná Jabloňany 
V sobotu 6. 7. jsme uspořádali již tradiční turnaj „O pohár starosty obce  

a prezidenta MK Jabloňany“ za účasti mužstev Bořitova, FK Jabloňany, Obory 

a St.B Jabloňany. První zápas sehráli St.B proti Bořitovu, druhý FK proti 

Oboře. Do finále postoupily oba dva jabloňanské celky, kde FK po famózním 

výkonu porazilo velmi silné mužstvo St.B. Konečné pořadí: 1. FK Jabloňany, 

2. St.B Jabloňany, 3. Bořitov, 4. Obora. Byly vyhlášeny  

i individuální kategorie: nejlepším hráčem se stal Milan Kobík, brankářem 

Pavel Hubený a střelcem Tomáš Haluza.                                                  Jarda Fojt 

 

 



 

 

Oslavy 30. výročí založení MK Jabloňany 

Dne 14. 9. jsme společně s našimi současnými příznivci, a v minulosti 

hvězdnými hráči, oslavili třicetileté působení malé kopané v naší obci. Akce se 

konala v nádherném fotbalovém areálu v Luhu. Na krásné slunné odpoledne 

jsme připravili divákům všech věkových kategorií plno zábavy v podobě 

fotbalu, tomboly, bohatého občerstvení a pro naše nejmenší skákací hrad.  

Ve 13 hodin zahájilo oslavy fotbalové klání starých pánů. Mužstva se rozdělila 

podle barvy dresů na žlutá a modrá, protože nebylo zcela možné utvořit 

rovnocenná a výkonnostně stejná mužstva FK a St.B nad 40 let. 

Ve žlutých dresech se představili tito hráči: jako kapitán týmu byl zvolen 

nejstarší hráč na hřišti Jan Hubený st., dále Václav Kužela, Josef Musil, 

Rychnovský Pavel, Jan Hubený ml., Leoš Plch, Josef Meluzín ml. a Jaroslav 

Fojt. 

V modrých dresech přivedl na hřiště kapitán Milan Topinka tyto borce: Luboš 

Laštůvka, Radek Tomášek st., Marcel Lepka, Zbyněk Ostrý, Jan Fojt, Tomáš 

Haluza, Petr Šich a Aleš Petrů. 



Zápas byl velmi kvalitní a za dodržení všech pravidel vyhecovaný pod 

drobnohledem přesného rozhodčího Karla Mrázka, jemuž neunikla žádná 

záludnost hráčů na hřišti. První poločas vyzněl jednoznačně pro hráče 

v modrých dresech, kteří vedli zaslouženě 3:1. Po změně stran se karta obrátila 

a žlutí srovnali na 3:3. Zápas nakonec skončil 5:5. Skórovali za modré Tomáš 

Haluza 3x, Petr Šich 1x, Aleš Petrů 1x, za žluté se trefil 3x Leoš Plch a 2x 

Jaroslav Fojt. O konečný výsledek ovšem samozřejmě nešlo, ten byl znám až 

nahoře u občerstvení. 

Ve 14:30 nastoupila proti sobě boskovská starší přípravka vedená manžely 

Střížovými a Zlatkou Greplovou. Za oba týmy nastoupili nám dobře známí 

jabloňanští malí fotbalisté Sebastián a Matyáš Haluzovi a v nejlepší formě 

hrající Tobiáš Plch, který si z utkání udělal svou soukromou střeleckou párty  

a dal šest gólů!  

Po skončení utkání přípravky následovalo losování tomboly o nádherné ceny. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nás cenami nebo penězi 

obdarovali. 

Po celou dobu oslav nás vydatně občerstvovali Sára Černohlávková a Páťa 

Fojt. K tekutému občerstvení nám vytrvale připravoval občerstvení v udírně 

Roman Černohlávek. 

Krásné odpoledne bylo zakončeno mistrovským utkáním St.B Jabloňany proti  

FC Spešov. Naši borci si se zápasem poradili nadmíru dobře a oslavy tak 

zakončili domácím vítězstvím 6:1 a třemi body.                                       Jarda Fojt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 



 

Současný pohled na tabulku 

St.B se pohybuje v tabulce 3. ligy po 18. kole na 10. místě se ztrátou 4 bodů na 

devátou pozici, která zaručuje setrvání ve 3. lize. Do týmu se podařilo získat  

dřívějšího skvělého hráče Milana Kobíka. Pro vážná zranění jsme ale bohužel 

přišli o našeho obránce Romana Černohlávka a útočníka Romana Fojta. 

Bohužel pro zranění a odchody se nám začíná propadat mužstvo FK. Upřímně 

budeme rádi, když toto družstvo důstojně dohraje soutěž. Momentálně se 

nachází na posledním místě tabulky 3. ligy, které zajišťuje sestup až do ligy 

páté.                                                                                                           Jarda Fojt 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 TJ Šerkovice „A“ 17 17 0 0 84 17 51 

2 FK Holešín / Kuničky 18 11 2 5 61 49 35 

3 SK JKP Olešná 18 11 1 6 68 50 34 

4 FC Lysice 16 9 2 5 68 42 29 

5 FPO Blansko 17 9 1 7 55 43 28 

6 M.K. Louka 17 8 3 6 51 49 27 

7 TJ SOKOL Valchov 18 7 3 8 43 55 24 

8 FC Spešov 17 6 3 8 45 45 21 

9 BC-ČERVÁNKY Rájec 18 6 3 9 37 54 21 

10 S.t.B Jabloňany 18 4 5 9 54 80 17 

11 SOKOL Lhota Rapotina 18 5 0 13 42 74 15 

12 FK Deštná 16 4 0 12 50 72 12 

13 FK Jabloňany 18 2 5 11 32 60 11 



 

Společenská rubrika 

Ve III. čtvrtletí oslavili krásná životní jubilea naši bývalí hráči a současní 

fanoušci:  Ludvík Meixner 70 let, Jaroslav Ševčík st. 65 let, Miroslav Horák st. 

55 let a Jiří Horák st. 50 let. Našim oslavencům přejeme co nejvíc zdraví  

a životní pohody.                                

 

Radostnou   událostí  je  narození   dcery  

Nikol našemu hráči  Honzovi Hubenému  

a jeho přítelkyni Lence. Nikolce  přejeme  

do života hlavně zdravíčko a štěstíčko. 

 

 
                                                                                                                                                          Jarda Fojt 

Základní škola Jabloňany 
Už jsme zpátky ve škole 

Letošní školní rok jsme děti ve škole uvítali pohádkou O Šípkové Růžence, 

která byla vtipná i plná písniček. První týden jsme měli poznávací. Pořádali 

jsme výlety do okolí Jabloňan, vydali jsme se i k Rolínkovým sochám na 

Oboře. Počasí nám přálo, takže jsme se dětem snažili zpříjemnit přechod 

z prázdnin do školního roku.  

Žáci vyráběli ptáčkům budky, které rozvěsíme v Jabloňanech. Práce 

s kladívkem se jim moc líbila a doufáme, že se do budek nastěhují noví 

obyvatelé. 

Mezi novými akcemi pořádanými školou pro veřejnost bude DÝŇOBRANÍ A 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. 

Dýňobraní se bude konat 11.října v 15:00. Bude zde připravená dýňová 

polévka a dýňový dezert, můžete si vyrobit podzimní věnečky a vydlabat dýni. 

Chtěli bychom vás touto cestou požádat o nějaké dýně a suché plody, které 

byste mohli darovat dětem na tvoření. 

V rámci tělesné výchovy jezdíme do Blanska na plavecký výcvik. Děti jsou 

nadšené, že si mohou zase zaplavat, i když už se blíží podzim. V zimním 

období budeme opět jezdit bruslit do Boskovic. 

Vánoční čas je sice ještě daleko, ale začínáme se připravovat na rozsvěcování 

vánočního stromu a tradiční vánoční jarmark, kde budou k prodeji výrobky 



našich žáků. Budete mít příležitost si v naší tvořivé dílničce vyrobit i vlastní 

vánoční dekoraci. 

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. 

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

žáky a rodiče.                                                          Za celý kolektiv ZŠ Kateřina Ščudlová 

 

 

 

Zahájení školního roku 2019/2020 v ZŠ Jabloňany – naši noví prvňáčci 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba ptačích budek 



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve III. čtvrtletí 2019 oslavili 

(jubilea od 50 do 80 let): 

 

Paní Věra Fadrná                                                             

Pan Jiří Horák st. (č. p. 48)                                                                                         

Pan Miroslav Horák st.                                                             

Pan Otakar Veselý                                                     

Pan Jaroslav Ševčík                                                      

Pan Ludvík Meixner 

Paní Olga Štefánková 

Pan František Štefánka 

Paní Marie Kazdová 

Pan Stanislav Dvořák                                                     

 

                   Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

 

 

                               Naše řady navždy opustila: 

                                                         

                                                          Paní Marie Křížová 

                                                                   

                                                                       Děkujeme za tichou vzpomínku! 
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