
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

        

              

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Děkujeme všem dětem, které se zapojily do výroby vánočních ozdob.  

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 24      Prosinec 2020 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

v závěru roku 2019 jsem vám v našem časopisu přál hodně úspěchů v osobním 

i pracovním životě. Troufám si říci, že nikdo z nás nevěděl, co v roce 2020 

budeme prožívat. 

I když začátek letošního roku probíhal podle nastavených plánů, již před 

příchodem jara bylo vše jinak. Koronavirová pandemie postupně pronikla do 

celého světa, ovlivnila především sociální chování a jsem si jistý, že zasáhla 

životy nás všech. První vlna nákazy vzedmula velkou solidaritu  

a postavila nás do situací, které jsme se museli naučit řešit. 

Za váš disciplinovaný a zodpovědný přístup k potřebám spoluobčanů chci 

vyslovit poděkování. Přes tuto překážku se podařilo v letošním roce 

zorganizovat jak investiční, tak i kulturně-společenské akce, o kterých jste byli 

informováni v průběhu roku. 

Několik připravovaných akcí se ale v závěru roku nepodařilo z důvodu 

epidemiologické situace uskutečnit a pokud ano, tak v omezeném režimu. 

Vánoční strom jsme museli rozsvítit pouze v online prostoru. Děkuji všem 

dětem, které zareagovaly na výzvu obecního úřadu a vyrobily ozdoby na 

vánoční strom. Mikuláš rozdal dětem balíčky u kaple bez doprovodného 

programu a občerstvení.  

Končící rok nepřinesl jen negativa, přinesl i dobré zprávy v podobě získání 

dodatečné dotace na opravu dětského hřiště a také dotaci na opravu fasády 

místní kaple, která proběhne v první polovině příštího roku. 

V žádném případě ale na současnou nelehkou situaci nechceme reagovat 

poraženecky, a proto připravujeme z hlediska dotací projekty na příští rok. 

Jedná se o půdní vestavbu základní školy, opravu místních komunikací, 

dokončení dotace na odpadové nádoby a kontejnery, přípravu akumulačního 

prostoru v dolní části obce, dobudování vodovodu, opravu částí kanalizace  

a povrchů. 

Záměrů na zlepšení komfortu života a rozvoje obce je určitě dost a já věřím, že 

se nám je podaří realizovat s vaší laskavou pomocí a pochopením dočasných 

omezení. 

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

a pohodě prožitý zbytek adventu, pohodové vánoční svátky, dětem hodně 

dárků pod vánočním stromečkem a vám všem hodně zdraví, štěstí a 

spokojenosti v osobním i pracovním životě v následujícím roce 2021. 

                                                                                                        Miroslav Ocetek 



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

22. října, 24. listopadu a 15. prosince. 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 2021 
Na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany dne 24. 11. 2020 a 15. 12. 2020 byla 

schválena následující výše poplatků na rok 2021: 

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

využívání a odstraňování komunálních odpadů se nezvyšuje  

a zůstává ve výši 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 

neupravuje a zůstává: pohyblivá složka ve výši 41,90 Kč/m
3
, pevná složka  

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 11. 1. 2021 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. 2021, předem děkujeme.                                          Monika Fojtová 

 

Nové mapování katastru nemovitostí 

Před několika dny byly úspěšně dokončeny práce na zjišťování průběhu hranic. 

Pracovnice katastrálního úřadu za mé a vaší přítomnosti provedly 

zaprotokolování výsledků terénního šetření, které bude podkladem pro 



vytvoření nové katastrální mapy s upřesněnými výměrami jednotlivých 

stavebních a pozemkových parcel. 

Rád bych vám všem touto cestou poděkoval za přátelský a vstřícný přístup 

k řešené problematice, který nám všem pomohl zpřesnit vlastnické hranice  

a vyřešil některé, i letité, problémy z pohledu katastru a vlastnických práv. 

O dalších krocích, které budou vyžadovat vaši součinnost, budu s předstihem 

informovat všechny zainteresované osoby.                                    Miroslav Ocetek 

 

Stalo se v obci  
Vítání občánků 

V neděli 4. října proběhlo na obecním úřadě vítání občánků. Mezi občany 

Jabloňan jsme přivítali Lucii Tejklovou, Lukáše Petrželu a Anetu Horákovou. 

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 v této nelehké kovidové době hlavně zdraví. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě vítání podíleli. 
                                                                                                            Monika Fojtová 

                                                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SH ČMS – SDH Jabloňany 
Ohlédnutí za rokem 2020 

Blíží se konec letošního roku. Byl to rok velmi zvláštní a náročný. Na všechny 

bez výjimky dolehla situace spojená s pandemií COVID 19. 

Aktivita našeho spolku byla výrazně omezená, ale i přesto, jsme se, pokud nám 

to situace a vládní nařízení dovolila, věnovali tomu, co bylo třeba a co bylo 

možné provozovat. 

Soutěží v požárním sportu bylo minimum, mládež i muži v podstatě pouze 

trénovali, a i to jen v omezené době. 

Povedlo se uspořádat tradiční pouťové posezení a podíleli jsme se také na 

Rozloučení s prázdninami, bohužel další velká plánovaná akce soutěž VCB 

v požárním útoku musela být zrušena. 

Dalšími aktivitami byla údržba a vylepšování vybavení a zázemí, zejména pak 

práce na skladu v Luhu. 

Spolupracovali jsme také s obcí a Malou kopanou, kromě již zmíněného 

Rozloučení s prázdninami jsme roznesli dezinfekci a roušky v obci, pomohli 

s nazdobením vánočního stromu nebo s úklidem kaple před poutí. 

Celkem jsme během roku odpracovali více než 650 brigádnických hodin. 

Doufejme, že rok 2021 bude klidnější a příjemnější a že se všichni budeme 

moci vrátit k normálnímu životu. 

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

úkor 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 hlavně hodně zdraví do nového roku.                                                 Jakub Ocetek 

 

 

JSDH Jabloňany 
V následujících řádcích bych vás rád seznámil s  činností jednotky nejen  

v průběhu závěru roku 2020.  



Cvičení IZS v Rudickém propadání 

Ve dnech 24. až 26. 9. do pozdních nočních hodin se naše jednotka zapojila do 

výcviku složek IZS v Rudickém propadání. Cvičení probíhalo za přísných 

opatření a postupně se zapojily necelé dvě stovky účastníků. 

Cvičení bylo zaměřeno na simulaci záchrany osob uvězněných v podzemí díky 

vysoké hladině vody v jeskyních, kterou bylo nutné odčerpat. Účastnili se ho 

kromě HZS JMK také členové Speleologické záchranné služby a vybrané 

jednotky sborů dobrovolných hasičů včetně naší jednotky pro zabezpečení 

týlového zázemí a další specialisté z ČR. 

Našimi úkoly bylo od čtvrtečního odpoledne realizovat výstavby kompletního 

týlového zázemí „na zelené louce“ a následně zajistit provoz celé základny. 

Kromě přípravy a výdeje stravy se jednalo o nepřetržitou obsluhu, provoz  

a dezinfekci celého zázemí, které bylo tvořeno mimo jiné několika 

ubytovacími stany, sušárnou vybavení, týlovým kontejnerem s kuchyní, 

jídelnami a velitelským stanovištěm. 

Dále se jednalo o plnění ostatních provozních úkolů jako například distribuce 

pohonných hmot a dalšího materiálu, vybavení pro všechny zúčastněné 

v areálu základny, ale i samotného Rudického propadání. 

Členové JSDH Jabloňany, se střídali v místě výcviku po 24 hodinách a i po 

návratu ze cvičení věnovali další čas následné údržbě a očistě použitého 

vybavení. 

 

 

 

 



 

Foto: Vytvořená základna pro zúčastněné výcviku, týlové zázemí. 

Odborná příprava, údržba techniky 

Dle možností opatření jsme pokračovali v odborné přípravě a údržbě techniky 

a vybavení. 

Na hasičském vozidle DAF jsme v průběhu roku provedli: 

- Pro zvýšení bezpečnosti při naší činnosti jsme díky soukromému dárci 

získali parkovací kameru, kterou jsme namontovali do vozidla. Nyní 

máme možnost sledovat provoz za vozidlem při jízdě s přívěsem nebo  

i při samotném couvání s cisternou. 

- Opravili jsme řízení a seřídili brzdy vozidla. 

- Opravili a zesílili jsme stupačky do kabiny osádky. 

- Opravili a vyměnili jsme nefunkční tachometr. 

- A další již zveřejněné v předchozích číslech zpravodaje. 

3. 12. jsme celoroční údržbu vozidla úspěšně završili každoroční technickou 

kontrolou stavu vozidla a měřením emisí. 

 

Činnosti na žádost občana nebo starosty obce 

Bezpečnostní prořezávku vzrostlé hrušně v dolní části obce jsme provedli  

9. 11. Hrušeň byla v blízkosti rodinného domu, koruna stromu zasahovala do 

domovních přípojek a hlavního vedení elektrického proudu. 

 



23. 11. jsme provedli zprůchodnění, proplach kanalizace z lokality za školou 

vyústěné do zatrubněného vodního toku,  vedoucího středem obce. 

27. 11. jsme provedli instalaci vánočních výzdob na sloupy veřejného osvětlení 

v centru obce. 

Zásah 

3. 10. jsme vyjeli k odstranění stromu na komunikaci  Jabloňany směr Skalice. 

Pomocí motorové řetězové pily jsme provedli odstranění a úklid stromu mimo 

vozovku. 

Seznámení JSDH s účinky hasicího spreje GlaciAid 
Dvě odpoledne na přelomu září a října jsme využili nabídky naší spoluobčanky 

a pomohli jsme otestovat hasicí sprej GlaciAid. 

 

Jak zjistit, jestli hasicí sprej funguje? Otestovat ho. To bylo hlavním motivem 

www.brimi.cz vyzkoušet novou řadu hasicího prostředku GlaciAid. Ve 

spolupráci s JSDH Jabloňany s Helenou Bělehrádkovou za Brimi a přímo  

s vývojářem GlaciAid jsme otestovali, jak dokáže malý sprej hasit. Rychle, 

efektivně a bez následných vzniklých škod běžně používanými práškovými 

hasicími přístroji. Hasí pevné látky, kapaliny, plyny i oleje. Navíc jako jediný  

v ČR má atest na hašení lithiových baterií.  
 

Více informací o naší činnosti se dozvíte: 

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

Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
V kroužku Hasič pořádaném v hasičském areálu v Luhu jsme se od konce 

srpna připravovali především s novými nejmladšími členy na hlavní podzimní 

celostátní soutěž hry Plamen. Zahájení ročníku 2020/2021 – závod požární 

všestrannosti, mělo být uspořádáno 3. 10. v Bořitově. Bohužel soutěž byla 

těsně před konáním s ohledem na zhoršení situace zrušena. 

V říjnu jsme stihli tréninkovou procházku v okolí Jabloňan.

 

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


Jak jsem již psal v minulém zpravodaji, stalo se pravidlem, že naše činnosti 

jsou prováděny za dodržení hygienických opatření v souvislosti s COVID-19, 

bohužel je opět i naše činnost omezena vývojem epidemiologické situace. 

Od konce října je tréninková i schůzková činnost pozastavena. Jakmile situace 

dovolí, budeme v ní pokračovat. 

Hasičské mládeži děkuji za reprezentaci sboru i obce Jabloňany, přeji spoustu 

dárků pod stromečkem.  

Všem spoluobčanům přeji především pevné zdraví. Děkuji členům JSDH za 

spolupráci a pomoc nejen občanům naší obce, ale i v širokém okolí. 

                                                                                                                                                     Machač Petr 

 

Malá kopaná Jabloňany 
Vážení spoluobčané, milí příznivci fotbalu, 

k blížícímu se konci roku patří vždy ohlédnutí a hodnocení nejen sportovní 

sezony, ale i dění v malé kopané. Bohužel letošní sportovní sezona i kulturní 

akce, které pořádáme, byly poznamenány koronavirovou pandemií, proto bude 

ohlédnutí velice krátké.  

Do letošního ročníku soutěže jsme přihlásili oba týmy. Tým Stb do 4. ligy  

a tým FK do 5. ligy. S ohledem na bezpečnost hráčů i diváků jsme se 

s vedením Smfbl dohodli, že jarní část soutěže vynecháme a nastoupíme až 

v podzimní části. Tým Stb nastoupil doma k čtyřem utkáním a všechny vyhrál 

s krásným skóre 35:10 a předvedl pěkné herní výkony. Omlazený Tým FK 

odehrál doma jen tři zápasy s jedním vítězstvím a dvěma porážkami a skóre 

8:15, ale se slibnou budoucností u mladých hráčů. Více zápasů se nestihlo 

odehrát a celá sezona byla anulována, tedy nikdo nepostoupil ani nesestoupil. 

Pro příští ročník, který věřím bude pro všechny klidnější, jsme opět přihlásili 

oba týmy a doufám, že se uvidíme nejen na fotbale v Luhu, ale i na dalších 

akcích v obci.  

Dovolte mi, abych vám všem jménem malé kopané poděkoval za přízeň nejen 

v letošním roce a popřál vám klidné a pohodové vánoční svátky a do nového 

roku hlavně zdraví.              

                                                                                                               Marek Černý       



Základní škola Jabloňany 
                                                                                                

Vánoční čas nastal 

Od 25. listopadu se opět vrátili žáci do školních lavic. Shledání bylo intenzivní 

a všichni doufáme, že již žádná nedobrovolná odluka a distanční výuka 

nenastane. I v domácím prostředí se žáci pilně vzdělávali a tvořili různé 

výrobky. Za což největší dík patří obětavým rodičům. 

Bohužel epidemiologická situace nepřála žádnému setkávání, ale přesto jsme 

uspořádali Malý venkovní vánoční jarmark, který probíhal před budovou školy 

a byla možnost si koupit krásné výrobky žáků. 

Na Mikuláše k nám přišel oknem pouze čert. Byl vyslán, aby napravil malé 

nezbedníky, kteří se museli vykoupit básničkou nebo písničkou. Všichni slíbili, 

že již zlobit nebudou a čert se spokojeně vrátil odkud přišel. 

Naše malé prvňačky jsou od září pilné jako včelky, naučily se první písmena, 

slabiky i jednoduchá slova. V pátek 4. prosince je čekal vytoužený den! Nastal 

čas posunout se dále – do Slabikáře. Při slavnostním předávání Slabikářů  

a pasování na čtenářky plnily různé úkoly a nakonec svým podpisem stvrdily 

Slavnostní slib čtenáře. I pan starosta jim přišel popřát hodně úspěchů.  

 

Celý kolektiv ZŠ Jabloňany Vám přeje klidné prožití svátků vánočních  

a v novém roce pevné zdraví.                                                         Kateřina Ščudlová 

 

 

 

 

 

 

 



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve IV. čtvrtletí 2020 oslavili  

(jubilea od 50 do 80 let): 

Pan Pavel Stejskal                                                             

Paní Ludmila Petrželová                          

Paní Ivana Přichystalová 

Paní Lídia Zatloukalová 

Pan Zdeněk Zatloukal st. 

Pan Arnošt Horák 

Paní Markéta Mrázková 

Pan Jiří Živný st.                                                                                     

Oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

                                                                                    

                                

 Naše řady navždy opustili: 
 

              Pan Alois Holcner  

              Pan Miroslav Nečas 
 
                                       

Děkujeme za tichou vzpomínku. 
 

                                           

Jablíčko – zpravodaj obce Jabloňany, evidenční číslo: MK ČR E 22004 
Vydavatel: Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou 
Vychází: Číslo 24, nákladem 150 ks zdarma, dne 18. 12. 2020 
Uzávěrka příštího čísla: 8. 3. 2021(pro dodání článků) 
Redakční rada: Ocetek Miroslav, Plch Roman, Fojtová Monika 


