
 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vánočním čísle si přečtete: 

 Co se událo v obci 

 Jak jsme výletovali                          

 Bilancování roku 2019 z pohledu spolků  a JSDH               

 Předvánoční čas v místní škole 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 20      Prosinec 2019 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

rok 2019 uběhl jako voda a je to současně první rok, kdy mám tu čest 

vykonávat funkci starosty obce. 

Na konci roku je vždy čas na malé ohlédnutí a bilancování práce v uplynulém 

roce. V tomto roce se nám podařilo realizovat několik investičních, 

neinvestičních i kulturně  společenských akcí. Rád bych připomenul jen ty 

z posledního čtvrtletí letošního roku: 

 Výstavba vodovodní přípojky do budovy obecního úřadu. Děkuji za 

pochopení a trpělivost všem, kteří byli během realizace omezeni 

především stavebním hlukem během realizace stavby, 

 

 28. září 2019 se uskutečnil zájezd do Mikulova a okolí, který se vydařil 

ke spokojenosti všech zúčastněných občanů, 

 

 první adventní neděli jsme společně rozsvítili vánoční strom, Mikuláš 

rozdal všem dětem sladkosti a občerstvení pro všechny zúčastněné malé  

i velké připravili hasiči, jednotka hasičů a fotbalisté, 

 

 7. prosince 2019 proběhl adventní koncert v místní kapli svatých Cyrila  

a Metoděje, 

 

 v prostorách obecního úřadu proběhla výstava obrazů malířky paní Jitky 

Korčákové. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se organizačně podíleli na 

zajištění výše uvedených akcí, a to jak zastupitelé, tak členové jednotlivých 

zájmových organizací. 

Pro následující období jsou připravovány další projekty, o kterých vás budeme 

včas informovat všemi komunikačními kanály tak jako doposud. Prioritou 

zůstává řešení záležitostí týkajících se zásobování pitnou vodou, odpadní vody, 

odpadů, opravy a rekonstrukce obecního majetku.  

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál v klidu a pohodě 

prožitý zbytek adventu, klidné a pohodové vánoční svátky, dětem hodně dárků 

pod vánočním stromečkem. Také hodně zdraví, štěstí  

a spokojenosti v osobním i pracovním životě v následujícím roce 2020. 

 

                                                                                                                                               Miroslav Ocetek 



Novinky z obecního úřadu 
Zasedání zastupitelstva obce 
Od minulého vydání zpravodaje se zastupitelstvo obce sešlo třikrát, a to  

15. 10. 2019, 21. 11. 2019 a 12. 12. 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 

Poplatky na rok 2020 
Na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany dne 21. 11. 2019 a 12. 12. 2019 byla 

schválena následující výše poplatků na rok 2020: 

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

využívání a odstraňování komunálních odpadů se zvyšuje  

na 600,- 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: pohyblivá složka vodného se nezvyšuje a zůstává ve 

výši 41,90 Kč/m
3
, pevná složka se zvyšuje na 500,- Kč/rok. 

5. Cena vodného z místní vodárny „V Luhu“ se nezvyšuje a zůstává ve výši  

36,- Kč za m
3
. 

Občané mohou hradit poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi       

a psy od 9. 1. 2020 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. 2020, předem děkujeme.                                          Monika Fojtová 

Svoz odpadu o svátcích  
Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu neproběhne     

dne 25. 12., ale mimořádně v sobotu 28. 12.!!!!!!                                                                                                                                                 

Připravujeme 
Tříkrálová sbírka 

V sobotu 4. 1. 2020 proběhne v naší obci od 13 hodin tradiční Tříkrálová 

sbírka. Za poskytnuté příspěvky předem děkuje pořadatel sbírky Charita Česká 

republika.                                                                                            Monika Fojtová  



Autobusové spojení 

Někteří občané obce požádali o zavedení autobusového spoje, který by je 

dopravil do Skalice nad Svitavou v ranních hodinách tak, aby mohli využívat 

navazující spoje po šesté hodině ranní. 

Zastupitelstvo obce schválilo od nového jízdního řádu, 15. prosince 2019, 

zavedení spoje, který bude z Jabloňan do Skalice nad Svitavou odjíždět v 05:50 

hodin. Z důvodu nadstandardu je tento spoj financován z obecního rozpočtu,  

a proto bude jeho využití monitorováno.                                           Miroslav Ocetek 

Odpadové hospodářství 

Jedním z velkých celospolečenských témat dnešní doby je třídění, sběr  

a likvidace odpadů.  

Do vašich domovních schránek byl doručen letáček s návodem, jak nejlépe  

a správně třídit domovní odpad. Protože této oblasti je nutné věnovat velkou 

pozornost, je na příští rok připravována žádost o dotaci na nové nádoby na 

plastový odpad do každé nemovitosti v obci a rozšíření sběrných míst na 

bioodpad v obci.                                                                                Miroslav Ocetek 

Historické dědictví 

Pro každého člověka je minulost a historie více či méně důležitá a to nejen pro 

jednotlivce, ale i pro různé skupiny lidí. Není tomu jinak ani u naší obce. Proto 

bych chtěl touto cestou požádat všechny, kdo vlastní zajímavé dokumenty nebo 

fotografie z historie Jabloňan o jejich poskytnutí k pořízení kopií a následné 

archivace. Pokud by někdo prováděl úklid nebo vyřizoval pozůstalost, ve které 

by byly objeveny zajímavé listiny či fotografie, chci poprosit o jejich 

poskytnutí obecnímu úřadu, pokud by pro objevitele nebo nabyvatele neměly 

žádnou hodnotu.                                                                                Miroslav Ocetek 

Stalo se v obci  
Vítání občánků 

V sobotu 21. září proběhlo na obecním úřadě vítání občánků. Mezi občany 

Jabloňan jsme přivítali Terezu Schildbachovou, Elišku Konečnou, Dominika 

Padrtku, Emu Musilovou a Patrika Vlacha. Jedno miminko se ze zdravotních 

důvodů nemohlo obřadu zúčastnit, a proto jej do řad našich občanů rádi 

uvítáme příští rok. 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 zdraví a krásný  

a spokojený život v obci. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě vítání 

podíleli.                                                                                               Monika Fojtová 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Výlet do Mikulova a blízkého okolí 

Na státní svátek v sobotu 28. září připravila naše obec již potřetí výlet, 

tentokrát do Mikulova a blízkého okolí. Chvílemi to sice vypadalo, že 

zmokneme, ale nakonec se počasí umoudřilo a byl pěkný podzimní den.  

První zastávkou byl Archeopark Pavlov. Zde jsme si prošli celou expozici  

a zhlédli krátký dokument. Děti si mohly vše projít a také odpovídat na otázky 

u jednotlivých stanovišť, aby vyluštily zadanou tajenku. Kurátorka 

Archeoparku Zuzana Havlická nás mile přivítala s velmi zajímavým výkladem. 

Další zastávkou byla obec Pavlov pod Dívčími hrady, kam jsme se  

z Archeoparku přesunuli autobusem. Kopec to byl prudký a cesta náročná, ale 

zvládli jsme to skoro všichni vyšlápnout. Ti první, převážně nejmenší, hledali 

po výstupu ukrytý poklad. Našim zvědavým a šikovným dětem nezůstal dlouho 

skryt. Děti měly radost, protože byl plný sladkostí. Při cestě dolů jsme se na 

chvíli zastavili na odpočinek v místních kavárnách a vinárnách, kde jsme mohli 

ochutnat lahodný burčák. 

Autobusem jsme se pak přesunuli do Mikulova. Nejprve jsme si dali rozchod, 

abychom měli čas na dobrý oběd a kávu, a poté jsme se sešli  

u místního zámku. Nejprve jsme absolvovali prohlídku sklepů, kde je umístěn 

druhý největší vinný sud v Evropě. Tento sud pochází z roku 1643 a má obsah 

1014 hektolitrů a prázdný váží 6100 kilogramů. Slyšeli jsme také vše o historii  

a spoustu dalších zajímavých informací o zdejších vinicích a o výrobě vína. Na 

zámku je také výstava 14 historických vinných lisů. Nejmenší lis má 70 

centimetrů, největší bezmála 3 metry a nejstarší lis pochází z roku 1797. 

Pokračovali jsme dále prohlídkou zámku. Díky jedinečnému výkladu našeho 

průvodce pana Josefa jsme si všichni prohlídku zámku užili. Z výkladu víme  

o zámku vše podstatné, hlavně to, že na konci druhé světové války vyhořel. 

Požár byl bohužel velmi devastující a většina vybavení zámku nebyla 

zachována.  

Poslední zastávkou byla prohlídka pěchotního srubu U Dráhy nedaleko 

Mikulova. Tento kryt byl zbudován v roce 1938 a uvnitř se nachází expozice 

zbraní a výstroje vojáků z druhé světové války. Kdo měl zájem, mohl se jít 

podívat i dovnitř, a poslechnout si odborný a detailní výklad zkušeného 

průvodce. 

Stejně jako v předchozích letech jsme se mohli spolehnout na řidičské 

zkušenosti Jiřího Jonáše, který nám také opět pomohl i s naplánováním 

stanovišť, a tak se nám s panem starostou dostalo při organizaci tohoto výletu 

velké pomoci. Vraceli jsme se domů sice až v podvečerních hodinách, ale 

doufám, že se všem tento celodenní zájezd líbil. Děkujeme všem občanům za 



účast a těšíme se na příští rok. Plánujeme výlet do KovoZoo ve Starém Městě, 

Hrad Buchlov a další.                                                                             Roman Plch                                                                                             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozsvěcení vánočního stromu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednou z kulturních akcí pořádanou obcí v tomto roce bylo rozsvěcení 

vánočního stromu v neděli 1. prosince u naší kaple.  

Všichni zúčastnění čekali příchod Mikuláše s andělem a čerty. Čekání nám 

zkrátily nejen milým vystoupením děti z místní základní školy, které nacvičily 

se svými vyučujícími, ale i teplé občerstvení. Fotbalisté připravili grog. 

Jednotka SDH svařené víno a novinku – adventní čočkovou polévku. 

Mikuláš s andělem po příchodu rozsvítili vánoční strom a obdarovali děti 

balíčkem sladkostí.                                                                            Miroslav Ocetek 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Adventní koncert 

V odpoledních hodinách dne 7. prosince 2019 proběhl adventní koncert  

v prostorách kaple Sv. Cyrila a Metoděje. 

Skladby programu Adventního koncertu přednesly:  

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

klavír, Růžena Vystavělová – alt, Kristýna Zimová – klavír, sbor: Zuzana 

Konečná, Zdeňka Skalníková, Růžena Vystavělová ml. a Růžena Vystavělová 

st.. 

Koncertu se zúčastnilo přes padesát posluchačů, jak místních, tak i přespolních. 

Dovoluji si hodnotit koncert jako velice vydařený. Věřím, že z profesionálně 



provedených skladeb si posluchači odnesli zážitek, který jim zpříjemnil 

předvánoční shon a přiměl je alespoň na chvíli se zastavit a vnímat adventní 

čas v klidu a pohodě. 

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 

 

 
Výstava obrazů 

Obec Jabloňany připravila společně s adventním koncertem výstavu obrazů 

malířky Jitky Korčákové. Paní Korčáková žije ve vesnici Benešov. Okolní 

příroda ji inspiruje, což je patrné na jejích realistických obrazech, které věrně 

zachycují tamní krajinu. 

Na výstavě jsme mohli vidět techniku olejomalby na plátno, která je autorce 

nejbližší. Dále se věnuje akvarelu, kterým vytváří především jemné kytičky  

a zátiší. Vyšší formou je pak abstraktní tvorba, kterou ztvárňuje akrylem, 

plastikou, enkaustickými vosky a malbou na kameny. 

Cílem uspořádání výstavy bylo umožnit návštěvníkům krátké pozastavení  

a pohlazení po duši při prohlídce malířských prací.                         Miroslav Ocetek 



SH ČMS - SDH Jabloňany 
Ohlédnutí za rokem 2019 

Během letošního roku jsme se věnovali akcím a činnostem, které se opakují 

každoročně a jsou běžnou součástí chodu sboru. Jednalo se především  

o pořádání různých akcí, brigády, údržbu a opravy materiálu a zázemí.  

V minulých číslech tohoto zpravodaje jste se mohli o většině naší činnosti 

dočíst, takže zde jen vyberu a zopakuji to hlavní. Co se týká hlavních akcí  

v obci, tak jsme uspořádali tradiční pouťová posezení a podíleli jsme se na 

rozloučení s prázdninami a rozsvěcení vánočního stromu. 

Velkou částí naší činnosti byla údržba a zvelebování sportovního areálu 

v Luhu. Povedlo se nám velmi pokročit se stavbou skladu, řadu let toto bylo 

pouze ve stavu plánování. V současnosti jsou třeba k úplnému dokončení jen 

dílčí kroky. 

V rámci sboru jsme také provedli sběr starého železa a elektroodpadu v obci. 

Opět jsme se zúčastnili s naší AS 16 dne otevřených dveří v TM v Brně. Naši 

členové se dále zapojovali do akcí v rámci prevence a požární ochrany. 

Důležitou součástí sboru je také činnost Sportovního družstva mužů  

a Kolektivu mladých hasičů, o které se dočtete v jiné části zpravodaje. 

Za zmínku rovněž stojí, že letos proběhly dvě svatby našich členů. 

Do konce listopadu tohoto roku jsme odpracovali asi 800 brigádnických hodin. 

Příští rok bychom rádi opět do Jabloňan vrátili Velkou cenu Blanenska 

v požárním útoku. Pokud se vše povede a budeme na valné hromadě VCB 

zvoleni jako pořadatelé, tak navážeme na minulé velmi úspěšné ročníky. 

Děkuji našim členům za práci, kterou odvedli. Naše činnost je dobrovolnická 

na úkor svého volného času, takže poděkování patří i našim rodinám za 

trpělivost a toleranci. Díky také všem, kteří nás podporovali a pomáhali nám. 

Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s obecním zastupitelstvem a s vedením 

Malé kopané, doufám že takto to bude pokračovat i v příštích letech. 

Na závěr přeji všem občanům Jabloňan příjemné prožití vánočních svátků  

a hodně zdraví do nového roku.                                                            Jakub Ocetek 

    

                                                                                                                                     

 

 



JSDH Jabloňany 
Hasičská svatba 

V sobotu 5. října jsme za vydatného deště „štěstí z oblohy“ doprovodili Ivu  

a Honzu Horákovi na státním zámku Rájec, kde si řekli společné ano  

a vstoupili do svazku manželského. Při příchodu do zámku jsme pro ženicha, 

nevěstu a svatebčany připravili hasičkou slavobránu z hasičských hadic. Po 

obřadu jsme novomanželům připravili zalikování, při němž si se svatebčany 

vyslechli čtení „Soustrastné gratulace”. Přítomní se dozvěděli, jak se Iva  

s Honzou poznali a vyslechli si jejich dosavadní životní příběh zpestřen 

humornou hasičskou formou. Následně bylo úkolem nevěsty,  

v roli velitelky zásahu, naplnit bříško dítěte s pomoci manžela, svatebčanů  

a džberové stříkačky. Poté jen stačilo získat klíče od zámku vězeňské koule na 

Honzově noze a odstranit novomanželský chomout. Doprovodili jsme svatební 

kolonu na hostinu do Bořitova. 

Večer jsme v rámci svatebního programu ve spolupráci s členy Humanitární 

jednotky Českého červeného kříže Blansko připravili překvapení  

a novomanželům byl vyhlášen výjezd k zásahu. Úkolu se novomanželé ujali se 

ctí, Honza ve spolupráci s členy JSDH provedl uhašení psí boudy pomocí 

hasebního proudu od naší hasičské cisterny a následně s Ivou provedli 

zastavení masivního krvácení u svatebčana.  Zpestření svatebního dne bylo 

přijato kladně a s úsměvem, takže jsme všichni mohli pokračovat ve svatebním 

veselí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požár rodinného domu v Černovicích 

V pátek 20. září jsme po 15 hodině na žádost HZS JMK vyjeli k rozsáhlému 

požáru rodinného domu plnit úkoly OOB, a sice prvotně zřídit čerpací 

stanoviště vody pro doplňování hasičských cisteren a zajistit týlové zázemí pro 

zasahující.  

 

Po příjezdu do Černovic jsme dle požadavků velitele zásahu připravili týlové 

zázemí pro zasahující jednotky ve spolupráci s JSDH Okrouhlá a místními 

obyvateli. Při setmění jsme provedli osvětlení požářiště za pomoci našich 

světel a přenosné elektrocentrály. Do Jabloňan jsme se vrátili po 22 hodině. 

I v závěru roku jsme opět pokračovali v odborné přípravě a především údržbě 

techniky. 

 Provedli jsme drobné úpravy a servis benzínových přenosných agregátů 

spojených s výměnou provozních náplní, (čerpadla, elektrocentrály). 

 Dokončili jsme svépomocnou výrobu hliníkové bedny na uložení 

rozměrnějšího hasičského vybavení a připevnili ji na střechu nástavby 

hasičského cisterny Daf.  Tyto doposud chybějící úložné prostory 

využijeme pro umístění ženijního nářadí a dalšího vybavení. 

 24. 9.  jsme ve večerních hodinách na žádost občana, po dohodě se 

starostou obce, provedli v místní části Luh očištění a oplach komunikace 

po stavebních pracích. 



 12. 10. jsme při dlouhodobé odstávce elektrické energie v naší obci 

poskytli náhradní zdroj k zprovoznění místního rozhlasu pro hlášení 

občanům o situaci. 

 21. 10. jsme provedli ořez dřevin zasahujících do vozovky podél 

komunikace do místní části Luh. 

 1. 12. jsme instalovali vánoční osvětlení (sněhové vločky) na sloupy 

veřejného osvětlení a dle požadavků provedli osvětlení prostor před 

místní kaplí v rámci rozsvícení vánočního stromu. 

 Provedli jsme údržbu a drobné opravy na hasičské cisterně Daf a 5. 12. 

úspěšně absolvovali každoroční kontrolu technického stavu a měření 

emisí vozidla  

Adventní polévka 

První adventní neděli jsme se spolupodíleli na rozsvícení vánočního stromu  

s mikulášskou nadílkou. Nově jsme pro přítomné připravili adventní čočkovou 

polévku, jejíž výdej zajistili členové JSDH. Pro konzumenty jsme připravili  

i prostor pro posezení.  Dle velmi kladného ohlasu i přidávání se polévka 

vydařila, za což děkuji kuchařům Ivě a Honzovi Horákovým. Tak třeba na 

přesrok akci zopakujeme a rádi se s vámi opět setkáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iva Horáková, Jaroslav Machač ml., Jan Horák, Petr Machač 



Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Podzimem soutěže polevily, ale činnost mládeže pokračuje. S ukončením 

venkovní přípravy kvůli počasí jsme se přesunuli do stísněných prostor 

zasedací místnosti obecního úřadu, kde trávíme čas spíše nesportovně, dle 

volnočasových témat (požární ochrana, vázání uzlů, příprava na plnění 

hasičských odborností, kreslení, výroba draků, filmy nebo pohádky). 

Příprava hasičského areálu na zimu 

 Koncem září jsme po skončení venkovní tréninkové přípravy přemístili 

všechny sportovní překážky a uložili jsme je do skladu k zimnímu 

spánku. 

 14. 11. jsme v rámci kroužku mládeže Hasič realizovali úklid spousty listí 

a sečení trávy v hasičském areálu v Luhu. 

Děkuji členům kolektivu mládeže, vedoucím, rodičům i členům JSDH za 

pomoc.  

Mikulášská soutěž ve vázání uzlů v Doubravici 

Přijali jsme pozvání a již tradičně jsme se vydali na soutěž přes kopec do 

Doubravice nad Svitavou. V sobotu 23. listopadu jsme soutěžili ve vázání uzlů 

na přesnost a čas a v druhé disciplíně určování názvu topografických značek. 

Mladší žáci zabojovali, topografii zvládli bezchybně, uzly také a výsledně 

obsadili krásné druhé místo z 12 soutěžících hlídek. Starší žáci zabrali na 

uzlech, kde obsadili druhé místo, bohužel na topografii chybovali a to 

znamenalo propad na celkově předposlední 9. místo ve své kategorii. Na 

vyhlášení soutěže dorazil Mikuláš se svojí družinou, která pomohla 

pořadatelům postrašit děti.                                                                     Petr Machač 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutěže závěrem roku 2019 

Datum Místo Soutěž Starší žáci Mladší žáci 

21.9. Sebranice OLM Závod požární všestrannosti 12 7 
5.10. Bořitov Plamen žáci 2019/2020 17 17 

5.10. Bořitov Plamen dorost 2019/2020 
Vendula V. 17 

Jakub K. 6 

23.11. Doubravice Mikulášská – uzlování, topografie 9 2 

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

Petr Machač 

Společné akce JSDH Jabloňany  
a Kolektivu mládeže SDH Jabloňany 
Drakiáda 2019 

V neděli 27. října se uskutečnila drakiáda, kterou uspořádali v dolní části obce 

u Tabule členové JSDH Jabloňany a kolektiv mládeže SDH. Slunné počasí 

nám přálo a vítr měl dostatečnou intenzitu. Na oblohu se vzneslo dvacet pět 

draků domácí i sériové výroby.  Všichni piloti draků byli odměněni sladkou 

drobností. Návštěvníci si tak užili krásné podzimní odpoledne s nebem plným 

draků. Na zahřátí byl připraven čaj a pro odrostlejší návštěvníky výborný 

domácí svařák. Na závěr nemohlo chybět opékání párků na ohni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedělní akci předcházela svépomocná výroba draků při středečním kroužku 

hasičů na obecním úřadě, které se mohl zúčastnit kdokoliv. Děti si tak  

v průběhu podvečera společně vyrobily několik draků, z nichž většina se 

objevila v neděli na podzimní obloze.  

Doufáme, že se dětem, rodičům, babičkám i dědečkům, kteří přišli, tato 

podzimní akce líbila. Těšíme se, že tuto akci zopakujeme i příští rok. 

Iva Horáková, Jaroslav Machač ml., Jan Horák, Petr Machač 

 

Děkuji členům JSDH za pomoc a spolupráci v roce 2019 a rodinným 

příslušníkům za vstřícnost. Hasičské mládeži děkuji za reprezentaci sboru  

i obce, rodičům a našim příznivcům za podporu a pomoc. Přeji vám všem  

i spoluobčanům do nového roku především zdraví a štěstí. 
Petr Machač 

 

 
Malá kopaná Jabloňany 
Hodnocení roku 2019 

Rok se s rokem sešel a je tu opět hodnocení a zakončení roku. Bilancování 

z pohledu kultury a podpory v podání Malé kopané mohu hodnotit velmi 

kladně. Všechny akce, které jsme naplánovali pro naše občany, byly velmi 

dobře zorganizované a vydařené. Už tradičně patříme na obci mezi spolky, 

které se aktivně podílí na různých obecních akcích jako spolupořadatelé. 

Z fotbalových akcí jsou to maškary, které letos opět nezklamaly jak v úrovni, 

rozmanitosti masek, tak i v počtu účastníků masopustního průvodu různých 

věkových kategorií. Následovalo pálení ohňů, které jsme nenápadně 

přestěhovali do areálu za školou. Zde jsme získali azyl, doufám, že na delší 

čas. Povedlo se nám zorganizovat pouťový turnaj „O pohár starosty obce  

a prezidenta malé kopané“ poprvé na travnatém hřišti. Myslím, že kvalita 

turnaje předčila očekávání. Bohužel toto tradiční zápolení okolních obcí na 

pouťových turnajích hodně opadá a koná se pouze u nás a na Oboře. I proto se 

snažíme o oživení a zatraktivnění turnaje jak o atrakce pro děti, tak o tombolu. 

Podle mě byla nejzdařilejší akcí tohoto roku oslava třiceti let Malé kopané 

v Jabloňanech. Počasí nám přálo a hřiště bylo v perfektním stavu. Starší hráči 

nad 40 let nažhavení na zápas starých pánů a spousta fandů, hodně kvalitního 

občerstvení, prostě z mého pohledu super akce. Dalšími akcemi, které jsme 

pomohli organizovat a uspořádat bylo zakončení prázdnin pro děti v Luhu  



a samozřejmě i rozsvěcení vánočního stromu u kaple. Jde nám o to přiložit 

ruku k dílu, ne o pouhé zviditelnění. O to se snažíme na našich fotbalových 

akcích. Do konce roku ještě plánujeme silvestrovský fotbálek pro všechny, 

kteří se chtějí pobavit a rozloučit s rokem 2019 na našem hřišti. Po novém roce 

bychom opět rádi uspořádali s obcí zájezd na bowling do Blanska. Nedílnou 

součástí sezóny je fotbalová zakončená, kam jsou kromě hráčů pozváni i dříve 

narození fotbalisté, fanoušci, sponzoři a zástupci naší obce a jiných spolků. Na 

letošním zakončení jsme opět dobře pojedli a popili. Vyslechli jsme hodnocení 

jak obou vedoucích mužstev, tak i starosty naší obce. Z úst Romana Plcha jsme 

se dozvěděli něco o financování Malé kopané a současný stav financí ke konci 

roku 2019. Byla připomenuta pracovní, finanční i časová náročnost související 

s travnatým povrchem. Své si řekl i prezident Malé kopané. Jako každý rok 

jsme se snažili rozklíčovat otázku, zda zachovat dva týmy nebo ne. Osobně 

jsem rád, že po domluvě přítomných a různých hráčských úpravách jsme se 

domluvili na zachování obou týmů. V anketě nejlepší střelec roku 2019 vyhrál 

Jirka Vorlický ml. a nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Černý. 

Na závěr hodnocení patří zhodnocení fotbalové sezóny 2019. Bohužel se stává 

tradicí, že herní kvalita obou mužstev je špatná. St.B skončí na 11. příčce  

a z nejvyšší pravděpodobností sestoupí z třetí do čtvrté ligy. Co mě hodně těší 

je, že sami hráči si na zakončené vytyčili cíl se napřesrok okamžitě do 3. ligy 

vrátit. Bohužel na poslední 13. příčce skončilo FK, které na 99 % spadne ze 

třetí do páté ligy. Tuto ligu bychom chtěli v roce 2020 absolvovat s mladšími 

hráči za vedení starších matadorů a pokusit se tým udržet pohromadě. 

Vedoucím mužstva se po domluvě stal David Jonáš.                               Jarda Fojt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konečná tabulka sezóny 2019 
Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1 TJ Šerkovice „A“ 24 21 2 1 115 26 65 

2 FC Lysice 24 15 2 7 109 61 47 

3 SK JKP Olešná 24 15 2 7 97 71 47 

4 FK Holešín / Kuničky 24 14 3 7 76 56 45 

5 FPO Blansko 24 13 3 8 88 63 42 

6 M.K. Louka 24 12 3 9 78 69 39 

7 BC-ČERVÁNKY Rájec 24 10 3 11 51 65 33 

8 FC Spešov 24 9 4 11 69 68 31 

9 TJ SOKOL Valchov 24 9 4 11 60 78 31 

10 SOKOL Lhota Rapotina 24 7 0 17 54 105 21 

11 S.t.B Jabloňany 24 5 5 14 64 107 20 

12 FK Deštná 24 5 0 19 59 115 15 

13 FK Jabloňany 24 3 5 16 53 89 14 

 
Společenská rubrika 

Ve IV. čtvrtletí oslaví krásných 40 let náš současný hráč Jan Hubený ml. 

Přejeme všechno nejlepší! Rád bych na tomto místě vzpomenul na našeho 

zesnulého hráče Zdeňka Vaňka, který by se 29. října dožil 40 let.  Chybíš nám!                              

 

Na závěr bych chtěl za sebe a za nás fotbalisty popřát lidem v Jabloňanech 

hodně vánoční pohody, lásky a do nového roku zdraví, štěstí a hodně 

porozumění a trpělivosti v této uspěchané době.                                                    Jarda Fojt                                                                      



Základní škola Jabloňany 
Vánoce se blíží 

V letošním předvánočním čase, kdy žáci pilně trénovali na rozsvěcování 

vánočního stromečku, vyrábění dekorací a dárků na jarmark, si ti nejmenší 

našli čas na secvičení krátkého pásma básniček a písniček. Ty předvedly 

rodičům a panu starostovi na slavnostním Předávání Slabikářů. 

Celá slavnost se povedla, rodičům se moc líbila a prvňáčci obdrželi Slabikář, 

šerpu a malou pozornost ve formě batůžku. 

Paní Staňková napekla výborné buchty.  Někteří dospěláci přispěli krásnými 

rukodělnými výrobky. Bylo možno si vyrobit v dílničce malý svícen.                                                                                                  

Věhlas našeho jarmarku překročil hranice Jabloňan, tudíž přijeli návštěvníci  

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

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

návštěvníkům i pomocníkům děkujeme. Výrobky jsou stále k zakoupení ve 

škole, stačí zazvonit. 

Za vybraný finanční obnos uhradíme žákům návštěvu divadla, kina, výukových 

představení a podobně. 

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 2019  

oslavili (jubilea od 50 do 75 let): 

 

Paní Marie Horáková                                                             

Paní Iveta Luková                                                                                         

Paní Helena Musilová                                                             

Paní Marie Přibylová (č. p. 75)                                                     

Pan František Stejskal                                                     

 

                   Oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

 

 

          Naše řady navždy opustila: 

                                                         

                                                    Paní Anna Křížová 

                                                                   

                                         Děkujeme za tichou vzpomínku! 
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