
 

 

 

 

 

 

 

 

  

V zářijovém čísle si přečtete:  

 Co nás čeká 

 Vítání nových občánků 

 Novinky ze života spolků                                              

 Zahájení nového školního roku          

              

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Prodloužení veřejného osvětlení u nových rodinných domů 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 23      Září 2020 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

prázdniny – slovo, které pro mnoho z nás představuje synonymum teplého 

počasí, volna pro děti i dospělé, dovolených a bezstarostně prožitých chvil 

naplněných sluncem, vodou a nevšedními zážitky. 

V letošním roce však bylo všechno jinak. Spoustu našich plánů a představ  

o prožití léta ovlivnila epidemiologická situace. Zasáhla nejen výběr 

dovolenkových destinací, ale i posunula rozhodování o dotacích a výsledky 

žádostí. Krajský úřad je téměř všechny zamítl z důvodu výpadku příjmů do 

veřejných rozpočtů. Na druhou stranu ve hře zůstaly žádosti o dotace podané 

na Ministerstvu pro místní rozvoj z loňského roku a žádost o dotaci na 

odpadové hospodářství na Ministerstvu životního prostředí. Jedná se o dotaci 

na dětské hřiště, jehož výstavba byla již zrealizována, a na opravu fasády  

a soklu místní kaple. O dotaci na odpadní nádoby na plastový odpad  

a kontejnery na bioodpad již bylo rozhodnuto a koupíme je po ukončení 

výběrového řízení. Po jejich dodání je přidělíme do každého domu. O termínu 

a průběhu budete včas informováni. 

Osobně jsem velice rád, že se v době prázdnin mohl uskutečnit jak tradiční 

pouťový víkend, tak i rozloučení s prázdninami, které proběhlo ve spolupráci 

s hasiči a fotbalisty.  Obě akce se vydařily díky jejich proaktivnímu přístupu, 

i díky hezkému počasí. 

V současném období se rozbíhá příprava na podání dotací u dalších 

plánovaných akcí na příští rok. V přípravě je oprava střechy a půdní vestavba 

základní školy, dokončení vodovodu, oprava kanalizace v horní části obce 

Kocinberk, oprava kanalizace a úprava povrchů v okolí kaple, oprava hasičské 

nádrže v horní části obce, oprava místní komunikace k bytovce, realizace 

výstavby propustku a suchého poldru dle návrhu opatření z pozemkových 

úprav, hasičská zbrojnice a drobné opravy v budově obecního úřadu. Všechny 

vyjmenované akce budou zapracovány do Koncepce rozvoje obce Jabloňany 

na další časové období, kterou je nutné zpracovat na příštích alespoň pět let.  

 

Prázdniny skončily a začal nový školní rok. Věřím, že si všichni přejeme, aby 

opatření nenarušila jak školní, tak rodinný život. Znepříjemňovaly by i další 

přípravu a realizaci jednotlivých investičních a společenských akcí. Pokud by 

k takovým opatřením došlo, i nadále platí, že se na nás můžete v krizových 

situacích obrátit s žádostí o jejich řešení. Velmi rádi vám pomůžeme, bude-li to 

v našich silách a kompetenci. 

                                                                                                        Miroslav Ocetek 



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

16. července 2020 a 15. září 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.                              

 
Svoz nebezpečného odpadu 
Oznamujeme občanům, že ve středu 30. září 2020 proběhne před obecním 

úřadem v době od 14:45 do 15:15 svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení  

a pneumatik z osobních aut bez disků! Co patří do nebezpečného odpadu, 

naleznete na plakátku v místní vývěsce.                                             

                                                                                                                                                 

Volby do krajských zastupitelstev  

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Jabloňany volby do zastupitelstev krajů. Hlasování se uskuteční v pátek 2. října 

od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Upozorňujeme voliče, že je 

nutné se při hlasování prokázat platným průkazem totožnosti. Bez dokladu 

totožnosti nebude voličům umožněno odvolit. Rovněž bude při těchto volbách 

povinné chránit dýchací cesty, tedy nos a ústa, rouškou.  
                                                                                                           Monika Fojtová     

Plán rozvoje obce Jabloňany 

Jak jsem již v úvodním slově nastínil, do konce října je zpracováván plán 

rozvoje obce na další období. Tento dokument je důležitý zejména pro 

dlouhodobé plánování jednotlivých investičních akcí, a to nejen v časové řadě, 

ale i s ohledem na jejich financování, potažmo rozpočtu obce na jednotlivá léta.  

Z uvedeného důvodu bych chtěl požádat o zapojení všechny, komu další rozvoj 

Jabloňan není lhostejný, aby se do přípravy tohoto dokumentu zapojili svými 

příspěvky, připomínkami a nápady, jaká zařízení nebo akce by mohly přispět 

k příjemnému a komfortnímu životu občanů.                                   Miroslav Ocetek 

Stalo se v obci  
Výstavba veřejného osvětlení 

V měsíci červnu bylo vybudováno veřejné osvětlení v nové ulici za 166 tisíc 

korun (viz foto na titulní straně). 



Oprava autobusové zastávky 

Kvůli havarijnímu stavu musela být opravena střecha autobusové zastávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 

V sobotu 27. června proběhlo na obecním úřadě vítání občánků. Mezi občany 

Jabloňan jsme přivítali Anežku Olšanovou, Janu Plevovou, Matěje Fojta, Innu 

Štrajtovou a Vanesu Morávkovou. 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 

                                                                                                             

 

 



 

Rozloučení s prázdninami 

V sobotu 29. srpna 2020 proběhla od 14 hodin ve sportovním areálu v Luhu 

tradiční akce Rozloučení s prázdninami. Pro 79 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, kdo přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. Odměnou jim byl areál 

plný spokojených dětí.                                                                       Monika Fojtová 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájezd do Buchlovic a okolí 

Dne 26. září se uskutečnil obecní výlet do okolí Buchlovic. Podrobnosti  

a fotografie z výletu přineseme z důvodu uzávěrky čísla v příštím vydání. 

Monika Fojtová 



Malá kopaná Jabloňany 
Malá kopaná se naplno rozběhla 20. června pouťovým turnajem na Oboře, kam 

jsme byli pozváni za účasti mužstev Obory, Jabloňan, Jestřebí a Boskovic. 

Výhrou v prvním utkání proti Oboře jsme si zajistili postup do finále. Tam se 

nám podařilo zdolat mužstvo Jestřebí a vybojovat celkové vítězství. Nejlepší 

střelci byli hned dva, oba z našeho týmu – bratři Honza a Jirka Fialovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 4. července se poprvé v tomto roce předvedla obě naše mužstva na 

tradičním Turnaji o pohár starosty obce a prezidenta MK Jabloňany. Po dlouhé 

pauze zaviněné koronavirem byli všichni zúčastnění hráči zdravě nahecováni. 

Kromě našich dvou mužstev se turnaje zúčastnili ještě hráči Bořitova a Obory. 

Úvodní utkání bohužel nezvládlo mužstvo St.B a proti Bořitovu prohrálo. 

Naproti tomu mužstvo FK si poradilo s Oborou a postoupilo do finále. Mezi 

zápasy o umístění následoval zápas mezi výběrem hráčů rodiny Fojtovy  

a  výběru Romana Plcha. Tým Fojtů zvítězil 6:3 a navíc se útočník Jiří Fojt 

starší blýskl hattrickem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po chvilce oddechu si o 3. místo zahrálo St.B a Obora, kdy domácí 

jednoznačně převálcovali Oboru dvojciferným výsledkem. FK nastoupilo ve 

finále proti celku Bořitova a zkušenostmi přehrálo soupeře 2:0. Na konci 

fotbalového odpoledne byli oceněni ti nejlepší – Jan Fojt z Bořitova, golman 

Pavel Hubený a střelec Jiří Vorlický mladší. Nesmím zapomenout na losování 

tomboly s hodnotnými cenami. Tímto bych rád poděkoval všem sponzorům, 

kteří nám ceny do tomboly dodali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi v polovině srpna jsme se zapojili do soutěží MK Blansko. Zatímco borci 

z St.B vstoupili do 4. ligy suverénně a ze tří zápasů získali 9 bodů, mužstvo FK 

pouze body 3. V době, kdy vás informuji o návratu do soutěží, se opět zhoršila 

situace související s covid-19 a vrátily se nám roušky. Proto nedokážu říci, jak 

se situace kolem fotbalu i ostatních sportů bude dále vyvíjet.  

Jako každý rok proběhlo 29. srpna zakončení prázdnin. Náš oddíl se podílel na 

občerstvení, které bylo dětem věnováno, a rovněž jsme přispěli věcnými 

cenami do tomboly pro mladé soutěžící. Krásný slunečný den byl poté 

korunován vítězstvím mužstva FK nad Šerkovicemi „B“ 6:3 v páté lize. 

Osud dalších plánovaných akcí je nejistý. Zbývá jen doufat, že se soutěže 

dohrají, ale hlavně se celková situace kolem koronavirové nákazy nebude 

vyvíjet pro nás všechny nepříznivým způsobem.                                

        Jarda Fojt 



Hlášení místního rozhlasu 
Již dříve jste byli informováni o tom, jakými komunikačními prostředky 

můžete dostávat informace z obecního úřadu mimo hlášení prostřednictvím 

obecního rozhlasu. Dovoluji si vás proto opětovně upozornit na to, že můžete 

využívat službu nejen na webových stránkách obce, ale i v rámci mobilní 

aplikace, Facebooku, e-mailu a SMS. Dodnes se zatím přihlásilo k odběru 58 

uživatelů. Pokud byste potřebovali poradit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi 

vám pomůžeme.                                                                                 Miroslav Ocetek 

 

SH ČMS – SDH Jabloňany 
Tak jako na všechny ostatní, tak i na náš spolek dolehla současná situace, která 

poznamenala chod celé republiky. Bohužel jsme byli nuceni zrušit plánovanou 

soutěž v požárním útoku. Celkově nejvíce byly omezeny právě sportovní 

aktivity. Družstva dospělých i mládeže během sezóny trénovala, bohužel 

soutěží bylo minimum. U mužů v této chvíli jen jedna. 

Nicméně i v nastalé složité situaci jsme byli aktivní. Nejvíce nás zaměstnávalo 

další zdokonalování a budování zázemí a jeho údržba. Ve sportovním areálu 

v Luhu jsme v prostoru startu položili novou tartanovou dlažbu, původní 

betonovou jsme použili jako povrch pod přístřeškem u skladu materiálu. 

Společně s fotbalisty a starostou obce jsme před Rozloučením s prázdninami, 

které jsme spolupořádali, posekli okolí rybníka a vodárny. 

Dále jsme uspořádali tradiční pouťové posezení na začátku července. 

 

                                                                                                                                                    Jakub Ocetek 

  

 

 

 

 

 

 

 



JSDH Jabloňany 

Třetí čtvrtletí roku 2020 

V následujících řádcích bych vás rád seznámil s  činností jednotky v průběhu 

třetího čtvrtletí roku 2020.  

Dne 8. června jsme provedli očištění komunikace od naplavenin po 

předchozích deštích na několika místech v obci. Na žádost starosty jsme také 

10.června vyčistili ucpanou dešťovou  kanalizaci u obecního úřadu. 

 

Zásahy jednotky mimo území naší obce 

V pondělí 22. června jsme vyjížděli v rámci předurčenosti k ochraně 

obyvatelstva  do obce Šebetov, kde došlo k poškození střechy rodinného domu 

po pádu stromu. Hasiči z hasičské stanice Boskovice s místní jednotkou 

provedli odstranění stromu ze střechy domu a jeho okolí. Po příjezdu na místo 

události jsme pomocí našeho vybavení pro ochranu obyvatelstva provedli se 

zasahujícími  jednotkami zajištění a provizorní opravu poškozené střechy. 



 

V neděli 16. srpna byla v odpoledních hodinách JSDH vyslána k pátrání po 

pohřešované osobě v okolí obcí Krhov a Obora. Ve spolupráci s policií, dalšími 

JSDH, HZS a občany byla osoba nalezena a předána zdravotní záchranné 

službě. 

Další činnosti jednotky 

Na letošním ročníku Rozloučení s prázdninami jsme svezli přítomné děti naší 

cisternou, kterou si také mohli přítomní prohlédnout a seznámit se 

s vybavením, které využíváme k pomoci nejen našim spoluobčanům. 

Koncem srpna jsme pomohli s uspořádáním soustředění kolektivu mládeže 

SDH Jabloňany a zapůjčili jsme naše vybavení určené pro zajištění týlového 

zázemí déletrvajících zásahů. Díky tomuto vybavení vzniklo zázemí pro 

vícedenní pobyt mládeže v hasičském areálu. 

Mimo výše zmíněné jsme v letních měsících stihli natřít všechna vrata a okna 

na hasičské zbrojnici a udělat i spoustu drobných oprav a úprav v samotné 

garáži, jako například výrobu police na nabíjení svítilen a elektroniky, úpravu 

skříně pro umístění počítače, opravu podlahy garáže nebo  opravu poškozených 

vrat u malé garáže. 

Jan Horák 

 



Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
Již se stalo pravidlem, že naše činnosti jsou prováděny za dodržení 

hygienických opatření v souvislosti s covid-19. 

Soustředění a tábor hasičů 

Závěrem prázdnin jsme od neděle 16. srpna do pátku 21. srpna uspořádali pro 

hasičskou i „nehasičskou” mládež šestidenní soustředění spojené s tábořením  

v hasičském areálu v Luhu. Společný čas jsme strávili  tréninky dovedností 

a disciplín požárního sportu, ale i volnočasovými aktivitami. 

 

 

Každý den jsme společně připravovali celodenní stravu a občerstvení. Pro naše 

zázemí jsme využili sklad SDH a zapůjčené týlové vybavení JSDH Jabloňany. 

Opět jsme trénovali požární útok při částečném umělém osvětlení ve večerních 

hodinách i ve dne. 

 



Počasí nám celkem přálo, kromě jednoho propršeného dne. Večery jsme trávili 

u táborového ohně nebo v našem kině. Zvládli jsme hledání pokladů i noční 

stezku odvahy. 

 

Nejeden večer jsme strávili společně s přítomnou veřejností a našimi příznivci.  

Děkuji za pomoc a vstřícnost rodičům, Josefu Havlíčkovi, starší mládeži  

a  členům JSDH. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

Soutěžní činnost 

V sobotu 5. září jsme vyrazili na naši první letošní soutěž do Borotína. Soutěž 

se skládala se „sranda štafety”, ve které naši mladší žáci obsadili krásné třetí 

místo, a královské disciplíny požárního sportu – požárního útoku. V této 

disciplíně obsadili mladší 8. místo a starší žáci 6. místo. 

Do konce roku nás čeká (dle koronavirové situace): 

 3. října Bořitov – Plamen: celostátní soutěž, zahájení ročníku 2020/2021, 

závod požární všestrannosti. 

 31. října Březina – pohárová soutěž vázání uzlů. 

 Prosinec Doubravice – pohárová soutěž vázání uzlů. 

Od poloviny září probíhá příprava se zaměřením na nadcházející soutěže  

a budoucí sezónu. V kolektivu dochází k obměně a doplnění novými dětmi 

s ohledem na pravidla požadované věkové kategorie.                           Petr Machač 



Základní škola Jabloňany 
Už jsme opět školáci 

První zářijový den přišli natěšeně a  slavnostně všichni žáci a paní učitelky do 

nově vymalované školy. Setkání po tak dlouhé době bylo opravdu srdečné. 

Prvňáčky přivítali jejich  noví spolužáci. Proběhlo i slavností pasování panem 

starostou a novou paní učitelkou Petrou Richterovou. Bohužel vzhledem  

k nastaveným hygienickým pravidlům bylo letos zrušeno divadlo. 

Ve škole mohou žáci navštěvovat kroužek sportovní, anglický, rukodělný  

a logických a deskových her. O výuku v kroužcích se postarají naše paní 

učitelky. 

Během měsíce září budeme pilně nacvičovat divadelní představení, o které 

jsme byli požádáni vedením obce Obora. 

V rámci tělesné výchovy budeme jezdit do Blanska na plavecký výcvik. Děti 

jsou nadšené, že si mohou zase zaplavat. 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.  Doufáme, že se uskuteční.  

Na škole bude opět probíhat sběr papíru, tonerů, baterií, víček od piva, hliníku  

a použitého fritovacího oleje. Výtěžek ze sběrů všech surovin jde na potřeby 

žáků naší školy (cestovné, kino, divadlo).  

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

žáky a rodiče. 

                                                                                               Za celý kolektiv ZŠ Kateřina Ščudlová 

 

 

 

       

 



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve III. čtvrtletí 2020 oslavili (jubilea od 55 do 65 

let): 

Pan Petr Mrázek                                                             

Paní Zdena Nejezová                                                                                     

 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

 

Ve III. čtvrtletí 2020 se narodili: 

                                                                                           

                                                     

                                                  Lukáš Petržela 

  

                                                    Aneta Horáková 

 

 

 

 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 

 

Naše řady navždy opustili: 
 

              Paní Ludmila Veselá 

              Pan Jan Přibyl 
 

                                      Děkujeme za tichou vzpomínku. 
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