
 

 

 

 

 

 

 

 

  

V červnovém čísle si přečtete jak pandemie covidu-19 ovlivnila život v naší 

obci, v činnosti našich spolků a základní školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

  

                             

 

 

 

         Odevzdané práce do soutěže vyhlášené po dobu nouzového stavu 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 22      Červen 2020 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

v době, kdy šlo do tisku předchozí číslo Jablíčka, se v celém světě a naší 

republice začalo odehrávat něco, co nikdo nečekal, a ani na rychle postupující 

situaci nebyl připraven, a sice pandemie koronaviru. 

Dne 12. března 2020 byl usnesením vlády ČR vyhlášen nouzový stav jako 

reakce na postupující celosvětovou krizi. Tak jak přicházela jednotlivá omezení 

práv a svobod pro občany, snažili jsme se o nich všechny informovat 

prostřednictvím hlášení veřejného rozhlasu a vyvěšením oznámení na úřední 

desce. Nepochybuji o tom, že jste všichni bedlivě sledovali veškeré dění 

v souvislosti s pandemií, a tudíž jste byli informováni průběžně a včas. 

Když jsem se po vyhlášení nouzového stavu a omezení  podíval na nebe, 

neviděl jsem ani jedno letadlo, ani kondenzační stopu po jejich přeletu. Pak 

jsem se podíval dolů a zjistil, že téměř ustal pohyb vás, obyvatel Jabloňan na 

veřejných prostranstvích. Nezastavil se ale život, který byl nařízeními přesunut 

do vašich domovů, kde jste na doporučení zůstali se svými rodinami  

a především dětmi, které nemohly navštěvovat školy. Život se však zastavit 

nedá ani nařízením vlády a přišla vlna solidarity a spoluúčasti se všemi, kteří 

byli ohroženi. 

Touto cestou bych chtěl srdečně poděkovat všem, kdo dobrovolně a nezištně šil 

roušky a daroval je obecnímu úřadu pro potřeby ostatních spoluobčanů. 

Celkem jich bylo 250 kusů. Roušky šily: za základní školu Kateřina Ščudlová, 

Eva Ryšavá, dále Michaela Waclawková, Jana Štrajtová, Monika Fojtová, 

Vendula Vaňková, Martina Španělová a pan Stanislav Staněk věnoval 

respirátory. Vendula Vaňková ušila roušky i v dětské velikosti. Část z nich 

jsme jejím jménem darovali Nemocnici Boskovice pro dětské oddělení. 

Roušky byly z části poskytnuty starším spoluobčanům a z části ponechány na 

obecním úřadě pro ostatní občany. 

Obecní úřad zajistil dezinfekce na ruce, které do každého domu roznesli hasiči 

dne 10. dubna 2020. 

Velice rád bych všem spoluobčanům poděkoval za solidaritu, vstřícnost, klidné 

chování a dodržování stanovených pravidel v období nouzového stavu.  

Pandemie nás všechny více, či méně zasáhla, minimálně omezením pohybu  

a nutností nošení roušek a nemožnosti oslavit velikonoční a květnové svátky 

tak, jak jsme byli zvyklí. Doufám, že nás její dopady příliš neomezí ani 

neohrozí v následujícím období, které jistě nebude lehké.  

                                       
                                                                                                        Miroslav Ocetek 



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

21. dubna 2020 a 23. června 2020. 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.                              

Poplatky na rok 2020 
Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatky na letošní rok a vodné, 

aby tak neprodleně učinili. Splatnost místních poplatků byla 31. 5. 2020 

                                                                                                                                                Monika Fojtová       

Stalo se v obci  
Soutěž 

Obecní úřad vyhlásil dne 24. března 2020 soutěž pro děti do patnácti let  

o sladkou odměnu. Děti měly vytvořit výtvarné dílko za použití jakékoliv 

techniky. Cílem bylo poskytnout činnost na vyplnění volného času, který děti 

nemohly trávit mimo své bydliště, a po ukončení nouzového stavu je odevzdat 

na obecním úřadě. 

Několik prací se nám již sešlo, nicméně, kdo by chtěl ještě svoje dílko předat, 

má možnost do konce června.                                                          Miroslav Ocetek 

 

Vítání občánků 

Dne 27. června 2020 proběhne na obecním úřadě vítání nových občánků naší 

obce. Přiblížení této společenské události přineseme v příštím čísle.  
                                                                                                            Monika Fojtová 

 

Malá kopaná Jabloňany 
Fotbalová sezóna 2020 

Jak jsem informoval v minulém čísle Jablíčka, malá kopaná se na tři měsíce 

zastavila z důvodu koronavirové epidemie. Soutěž se sice v polovině května 

rozběhla, což je nepochopitelné, když se ostatní soutěže kromě ligy zrušily. 

Jabloňany podaly oficiální vysvětlení proč nezačaly a nenastoupily do 

rozběhnutého ročníku 2020. Naším cílem je zabezpečit zdraví hráčů, hlavně 

těch mladších 18 let, kteří hrají se souhlasem rodičů. Naše výsledky budou 



kontumovány bez pokutování. Do soutěží jsme se rozhodli nastoupit až 

v podzimní části ročníku 2020, pokud se nerozjede další vlna epidemie. První 

fotbal uvidí naši fanoušci o pouti v sobotu 4. července 2020, kdy uspořádáme 

od 13 hodin tradiční  turnaj „O pohár starosty obce a prezidenta MK“ za účasti 

FK Jabloňany, St.B Jabloňany, Obory a Bořitova. Naši hráči se poprvé 

předvedou na pouťovém turnaji na Oboře, kam jsme pozváni 20. června 2020 

od 13 hodin. Vynucené pauzy jsme využili k opravení hřiště po podzimní 

sezóně. V březnu jsme proseli a propískovali hřiště, které bylo ve svém středu 

dost rozbité. Poté jsme pomocí postřiků pomohli k regeneraci celého hřiště. 

Chtěl bych se zmínit o tom, že jsem již zaslechl, že na hřiště nechceme pouštět 

děti. Je to naprostý nesmysl. Jen chceme určit pravidla pro chození a hraní dětí 

na hřišti. To znamená, že pokud byla čerstvě zasetá tráva, nabádali jsme děti, 

aby si přetáhly branky jinam. Když pohnojíme hřiště ledkem nebo NPK, tak 

nedoporučujeme na hřiště 2 až 3 dny chodit, než se hnojivo rozpustí. Hnojíme 

jednou za měsíc. A v neposlední řadě, když budou chtít děti jít na hřiště, 

musíme asi tak hodinu před tím posekat trávu. Děkuji za pochopení.  

 
Společenská rubrika 

Dne 20. června 2020 vstoupí do stavu manželského náš současný hráč Luboš 

Janíček. Přejeme hodně štěstí! Dne 27. května 2020 se stal otcem hráč Zdeněk 

Polák a zároveň dědečkem náš bývalý hráč Leoš Plch. Moc gratulujeme 

k narození dcery a vnučky Adélky.                                                           Jarda Fojt 

 

SH ČMS – SDH Jabloňany 
Tak jako všichni, i náš sbor pocítil dopady opatření spojené s epidemií 

COVID-19. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme byli nuceni omezit aktivity  

a činnost. 

V rámci možností jsme se snažili pomoci ve spolupráci s obcí obyvatelům 

Jabloňan. Zapojili jsme se do šití roušek, které byly poté dostupné na obecním 

úřadě a roznesli do domácností desinfekci. 

Co se týká přímých dopadů na naši činnost, tak bohužel byla zrušena soutěž 

v požárním útoku, která se k nám měla po letech vrátit. Stejně dopadl celý 

letošní ročník Velké ceny Blanenska, ale i soutěží v jiných okresech a krajích. 

Podle situace budeme řešit, zda a jakým způsobem proběhne tradiční pouťové 

posezení. 



V současné době, kdy se snad již život vrací do normálu, jsme i my začali více 

fungovat. Proběhly dvě brigády v Luhu, kde jsme pracovali na skladu 

materiálu. Sportovní družstvo mužů začalo trénovat, mládež zatím ne, jestli 

letos budou i nějaké závody je ve hvězdách. 

Nezbývá nám než čekat jak se situace vyvine a podle toho se zařídit. Přeji 

všem pevné zdraví.                                                                                Jakub Ocetek 

                                                                                                                                       

JSDH Jabloňany 

Druhé čtvrtletí roku 2020 JSDH Jabloňany 

Na činnost JSDH měla v posledním čtvrtletí velký vliv situace ohledně 

COVID-19. Po vyhlášení nouzového stavu jsme museli přijmout i my mnohá 

opatření. Došlo tak ke zrušení všech plánovaných výcviků a školení 

pořádanými HZS JmK. 

Mezi zrušené akce patřil tradiční dubnový výcvik jednotek s předurčeností 

OOB a taktické cvičení ve vojenském újezdu Březina, periodické školení 

velitelů a Dny hasičů na Pernštejně. 

Postupně jsme k tradiční hasičské výbavě zařadili respirátory, obličejové štíty, 

ochranné obleky a dezinfekci pro případ zásahu s podezřením na nákazu 

COVID-19. Část těchto prostředků nám byla převedena z kraje, některé jsme 

pořídili  z rozpočtu obce. Některé jsme též získali od soukromých dárců. 

Po rozvolnění opatření jsme obnovili i práce na naší technice, vybavení  

a zázemí. 

Jan Horák 

Máme za sebou APPLE CHALLENGE 

APPLE CHALLENGE byla soutěž, kterou jsme připravili v Jabloňanech. 

Probíhala v období „korona“ omezení pohybu obyvatel, mládeže a dětí, jež 

museli zůstat doma. Osobní schůzky a činnost kroužku mladých hasičů jsme 

museli omezit, ale to nás v činnosti nezastavilo. 

 

V neděli 22. března 2020 jsme odstartovali domácí soutěž APPLE 

CHALLENGE nejen pro mladé hasiče. Soutěž  byla otevřena a publikována na 

internetu nebo FB i pro ostatní. Skládala se z jednoduchých sportovních nebo 

jiných úkolů na každý den, které mohly děti dělat samy doma dle návodů  



z videí na internetu nebo další typy úkolů. Tyto úkoly si v druhé polovině 

soutěže připravovaly děti samy mezi sebou. 

Proběhlo úspěšně 10 kol soutěže do doby, než se i počasí trochu umoudřilo  

a bylo možné vyběhnout alespoň na zahradu. Jaké úkoly se plnily a kdo vyhrál 

se můžete podívat na http://www.hasicijablonany.cz/apple-challenge-nejen-pro-mlade-

hasice 
Jaroslav Machač 

Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Činnost kolektivu mládeže SDH Jabloňany byla od března do začátku června, 

kvůli epidemii COVID-19, omezena. Zrušeny byly nejen každotýdenní 

schůzky kroužku HASIČ, ale i veškeré plánované soutěže do konce června. 

Jaká bude situace v soutěžích  od konce srpna do prosince prozatím nemáme 

informace. My jsme činnost našeho kroužku obnovili od června. 

 

Členové JSDH reagovali na nastalou situaci a pro kolektiv mládeže a veřejnost 

v době omezení pohybu osob připravili unikátní soutěž APPLE CHALLENGE. 

Děkuji Jarkovi a Honzovi za uspořádání a zajištění této akce. 

 

Z důvodu epidemie a s tím souvisejícím omezením pohybu osob jsme museli 

zrušit šestý ročník námi pořádané akce  Ukliďme Jabloňany - Ukliďme Česko. 

Tato akce se měla uskutečnit 4. dubna, dle našich zkušeností pro úklid je 

vhodný závěr zimy / začátek jara (vegetační útlum růstu travních ploch) tak pro 

letošek bez náhradního termínu. 

 

Na stejný termín jsme plánovali sběr elektroodpadu svozem po obci. Tuto akci 

jsme také nemohli realizovat obvyklým způsobem. Po dohodě se starostou 

obce jsme provedli převzetí elektroodpadu v pondělí 6. dubna v rámci Svozu 

nebezpečného odpadu - pořádaného obcí. Sběr elektroodpadu provádíme již 

každoročně na jaře, na podzim a množství neslábne, ba naopak. Tento sběr byl 

výjimečný ve vyšším počtu televizorů zřejmě i díky změně a přechodu na nový 

vysílací signál. Koncem května jsme tento odpad předali odborné firmě  

k likvidaci.  

 

Díky rozvolnění pravidel od poloviny června jsme obnovili činnost  

a pravidelné schůzky v hasičském areálu v Luhu. Obnovujeme tréninkovou  

a volnočasovou aktivitu. Koncem srpna uspořádáme pro hasičskou  

i „nehasičskou”  mládež vícedenní soustředění spojené s tábořením v Luhu. 

Dle možností a situace se zúčastníme případných soutěží v širokém okolí. 
Petr Machač 



 

Základní škola Jabloňany 
 

Tento způsob jara zdál se mi poněkud nešťastným 

Během uplynulého pololetí nás všechny zasáhl stav nouze. I naše škola byla 

zavřená a děti musely zůstat doma. Paní učitelky se však nové situace 

nezalekly a s dětmi se pilně učily online. Byly ve spojení každý den, zadávaly 

dětem zajímavé výzvy, za které děti sbíraly medaile. 

Žáci naší malinké školy žádné učivo nezameškali a díky odhodlání a přístupu 

paní učitelek jsme tento nový stav dokázali zvládnout. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, prarodičům a také vedení obce za 

slova podpory, povzbuzení a pomoc při vzniklých problémech. 

Bohužel jsme byli všichni ochuzeni o různé akce, které běžně ve škole 

probíhají, například besídka pro maminky, Andersenova noc, výlety  

a závěrečné rozloučení se školou. 

Vše se budeme snažit dětem vynahradit na podzim. 

22. až 24. června proběhne sběr papíru. Sběrny papír vykupují  a máme 

zajištěnou velice dobrou cenu. Bohužel nevykupují lepenku, proto všechny 

přispěvatele prosíme, aby ji do kontejneru nedávali. Za získané prostředky 

pojedou žáci na podzim na výlet. 

Celý rok jsme se snažili upravovat a osazovat novými rostlinami parčík před 

školou i prostor za nově vzniklým hřištěm. Chtěli bychom všechny zahrádkáře 

poprosit, pokud máte nějaké přebytky rostlinek (trvalek), rádi je zasadíme 

v okolí. Dávat je můžete na schody před školu. 

Letos se rozloučíme se školou v pátek 26. června 2020 z důvodu malování. 

 

Do školy se vrátíme v úterý 1. září v 8 hodin. 

 

Všem rodičům a spoluobčanům děkujeme a přejeme klidnou dovolenou  

a hodně sluníčka.                                                                            

                                                                                                              Kolektiv ZŠ 

 



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve II. čtvrtletí 2020 oslavili (jubilea od 50 do 75 let): 

Paní Iveta Jonášová                                                             

Pan Josef Zachoval (č. p. 18)                                                                                         

Paní Marie Veselá st.                                                              

Paní Karla Černohlávková                                                     

Pan Josef Zachoval (č. p. 62) 

Pan Karel Ott 

Paní Marie Blahová 

Pan Zdeněk Kazda   

 

                     Oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

Ve II. čtvrtletí 2020 se narodily: 

                                                                                           

Inna Štrajtová 

  

                                                                                                Vanesa Morávková 

 

Lucie Tejklová 

 

 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 

Naše řady navždy opustila: 
 

              Antonie Fadrná 
 

                                      Děkujeme za tichou vzpomínku! 
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