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Nový dopravní automobil pořízený pro JSDH 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 25      Březen 2021 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

většina z nás se v novém roce zřejmě těšila na změnu. Možná spíše na kouzlo, 

kterým by začal rok 2021 a všechno, co bylo do té doby nepříjemné a těžké, by 

zmizelo. Ale je jen na nás samých, kam budeme směřovat. Ve svém 

rozhodování jsme svobodní a sami určujeme, zda se některé věci stanou, nebo 

nestanou. Můžete namítnout, že to neplatí  

o koronaviru, který nám do života zasáhl velice výrazným způsobem, my jsme 

se pro něj ale nerozhodli. V této situaci se můžeme dlouhodobě litovat, nebo jít 

prostě dál a otevřít další dveře, kde čeká další nepříjemnost, nebo příležitost. 

Celý svět vyhlíží očkování jako vysvobození z pandemie. A to už máme ve 

svých rukách, stejně jako neupadnutí do letargie a plánování dalších kroků, 

které nás posunou dál, jakmile to bude jen trochu možné. 

Proto jsme ani na obecním úřadě nepodlehli pesimismu a dále se věnujeme 

plánování a přípravě akcí, které posunou naši obec k lepšímu, kvalitnějšímu  

a spokojenějšímu životu obyvatel a návštěvníků. 

V první polovině roku proběhne oprava fasády kaple Sv. Cyrila a Metoděje. 

O dotaci jsme požádali na Ministerstvu pro místní rozvoj na tyto akce: 

 oprava střechy a půdní vestavba základní školy, 

 oprava místní komunikace v části obce k bytovce, 

na Krajském úřadu pro Jihomoravský kraj na tyto akce: 

 oprava chodníků v části obce k bytovce, 

 dovybavení JSDH věcnými prostředky, 

 na provoz místní prodejny Jednoty, 

na SFŽP byla podána žádost o dotaci na výsadbu stromů kolem hasičské dráhy 

v Luhu. 

V současném období jsou dále připravovány projekty na: 

 vybudování akumulačního prostoru Na Kostkách, který vyplývá 

z opatření přijatých po pozemkových úpravách katastru obce, 

 výstavbu vodovodu a obnovu kanalizace v části obce Kocinberk, 

 opravu kanalizace kolem kaple a následnou revitalizaci povrchů v tomto 

prostoru, 

 revitalizaci požární nádrže. 

Z důvodů přípravy těchto a dalších zamýšlených akcí zastupitelstvo obce 

Jabloňany přijalo Strategický rozvojový plán obce na období 2021–2025. 

Dokument si můžete prostudovat na webových stránkách obce v záložce 



„Obecní úřad“. Dokument je živý, což znamená, že může být na základě 

žádostí od občanů nebo změně podmínek aktualizován. 

V této nelehké situaci spatřuji problém v nemožnosti předávání informací  

o přípravě jednotlivých projektů na společném osobním jednání s dotčenými 

osobami. Určitě se ale budu snažit předat informace jednotlivě  

a dohodnout se včas na přijatelném řešení případných vzniklých komplikací, 

spojených s výstavbou či opravou.                                                   Miroslav Ocetek 

                                                                                                        

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

26. ledna a 18. března. 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.                              

 

Sčítání lidu, domů a bytů 
Jistě jste již zaznamenali, že v letošním roce proběhne sčítání lidu, domů  

a bytů. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 až do 9. 4. 2021. 

V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického 

formuláře. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 

2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Elektronický formulář je 

k dispozici na webu www.scitani.cz. Kontaktním místem pro naši obec 

v případě vyplňování tištěných formulářů je Česká pošta Boskovice, Hybešova 

1009/1, 680 01 Boskovice tel. 954268001. Další případné informace budou 

průběžně zveřejněny na www.jablonany.cz či v místní vývěsce.      Monika Fojtová 

                                                                                                         

Svoz a likvidace odpadů 
Dne 1. 1. 2021 vešel v platnost nový zákon o odpadech. Na jedné straně jsou 

obce tlačeny k tomu, aby bylo zvyšováno třídění odpadů, a na druhé straně 

bude pro obce stále dražší a obtížnější se zvyšujícího se množství vytříděného 

odpadu nějak zbavit.  

Z uvedeného důvodu bylo s firmou SUEZ CZ a.s. dohodnuto čipování nádob 

na odpad v rámci automatizovaného systému zabezpečujícího komplexní 

evidenci odpadových nádob, jejich vyprazdňování a umožňujícího sběr 

komplexních dat pro vytvoření uceleného obrazu o odpadovém hospodářství.  

Svozová vozidla jsou vybavena technikou umožňující sběr dat o složení  

http://www.scitani.cz/
http://www.jablonany.cz/


a množství odpadu v rámci systému ArcoSmart, který svozová firma 

provozuje.  

Provedené čipování je tak prvním krokem v systému, který umožní sledování 

vyprazdňování jednotlivých nádob a množství odpadu celkem za obec 

v reálném čase. 

Pokud proto budete mít potřebu mimo odpadové nádoby ještě připravit 

k odvozu např. odpad v pytli, můžete jej přidat k popelnici, i ten bude naložen 

a přičten k vyprazdňované odpadní nádobě. 

Protože by měl být systém svozu odpadů během letošního roku dále 

dopracováván, včetně poskytnutí odpadních nádob na plast a dalších 

kontejnerů na bioodpad, budeme vás včas informovat o změnách a novinkách. 

Vzhledem ke každoročně se zvyšujícímu poplatku za ukládání odpadu na 

skládkách je nutné odpad třídit a snižovat tak podíl nevytříděného množství 

komunálního odpadu v tzv. černých popelnicích. Za snahu třídění odpadu vám 

všem, komu není lhostejný stav životního prostředí, velice děkuji.  Miroslav Ocetek 

 

Stalo se v obci  
Tříkrálová sbírka 

V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka z důvodu protiepidemických 

opatření velmi netradičně. Příspěvky bylo možné posílat na účet Charity ČR 

bezhotovostním převodem nebo do veřejně přístupných pokladniček. V naší 

obci byla pokladnička umístněna v místní prodejně Jednoty. Do této 

pokladničky jste přispěli částkou 5.452,-Kč. Za poskytnuté příspěvky všem 

děkuje pořadatel sbírky.                                                                     Monika Fojtová 

 

Červík Jabloňany z. s. 
Nový spolek Červík Jabloňany 

Dovolte mi, abych vám krátce představila nový spolek Červík Jabloňany, který 

vznikl v naší obci. Jsme parta lidí, kteří chtějí pořádat různé akce a rozšiřovat 

možnosti vyžití. Pro jejich snazší realizaci jsme se rozhodli založit právě tento 

spolek.  

S naší činností jste se mohli setkat již loni, kdy jsme pro zájemce v naší obci 

zajistili Betlémské světlo a jmelí pro příjemnější vánoční svátky. 

V nejbližší době připravujeme knihobudku, která bude umístěna v místní 

autobusové zastávce. V knihobudce si bude moci každý knihu půjčit, vyměnit 



za jinou nebo darovat. Bližší informace o realizaci budou následovat  

v nejbližších dnech. Ráda bych ještě zmínila akci, kterou bychom chtěli 

realizovat během Velikonoc. Jedná se o procházku v blízkém okolí, 

samozřejmě za dodržení aktuálně platných hygienických opatření.  

Veškeré informace o akcích naleznete na našich facebookových stránkách 

@cervikjablonany, na plakátech nebo z obecního hlášení.  

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo podnět, případně chcete rozšířit naše řady, 

neváhejte mne kontaktovat přímo nebo na emailu cervikjablonany@seznam.cz.  

Doba není nejpřívětivější, pojďte tedy do toho s námi - užijme si volný čas a 

zpříjemněme si tohle období co nejvíce!    Iva Horáková, předseda spolku Červík Jabloňany  

JSDH Jabloňany 

Ohlédnutí za rokem 2020 

V roce 2020 jsme vyjížděli k zásahům na pěti mimořádných událostech v obci  

nebo JMK, jako např. provizorní plachtování poškozených střech v Kunštátu  

a Šebetově nebo pátrání po osobě.  

Dále k 9 činnostem realizovaným pro obec nebo spoluobčany jako např. čištění 

kanalizace zaplavující garáž pod OÚ, zprůchodnění ucpané kanalizace ve 

středu obce, bezpečnostní ořez ovocného stromu, odstranění stromu na žádost 

občana a další. 

Abychom byli schopni vyjíždět k těmto mimořádným událostem, musíme se 

průběžně zdokonalovat a udržovat akceschopnou techniku a vybavení a tato 

příprava nám zabírá nejvíce našeho času. Loni jsme za JSDH odpracovali 

bezplatně celkem 815 hodin.  Rok 2020 znatelně ovlivnila epidemie COVID-

19, bohužel i my jsme museli naši činnost a přípravu přizpůsobit této pandemii. 

Pořízení dýchací techniky pro JSDH Jabloňany 

Závěrem roku 2020 se podařilo pořídit do vybavení JSDH obce Jabloňany  

2 sety nové dýchací techniky. Jedná se o dýchací přístroje Dräger PSS 4000. 

Dýchací technikou naše Jednotka dosud nedisponovala, bude sloužit k zásahům 

v zakouřených prostorách, kde je zásah bez tohoto vybavení nemožný. 

I když dle termínu pořízení by se mohlo zdát, že se jedná o krásný vánoční 

dárek, tak cesta k jejich pořízení byla trochu delší. Pořízení tohoto nového 

vybavení se podařilo výhradně díky sponzorským darům společností, které 

podpořily akceschopnost naší jednotky a přispěly tak k bezpečnosti 

spoluobčanů nejen v naší obci. Firmám, které darovaly naší obci sponzorské 



dary v celkové výši 62 tisíc korun, patří velké poděkování. Jedná se například  

o tyto firmy: 

 HELIVO, s.r.o., obchodní firma zabývající se velkoobchodní  

a maloobchodní činností v oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin. 

 T - CAR, s.r.o., autorizovaný autosalon a servis Hyundai Boskovice. 

 Brimi Profi, s.r.o., ekologická a profesionální čistidla, výhradní 

distributor hasicího spreje Glaci Aid. 

A další zde nejmenované subjekty, které přispěly nemalými finančními 

částkami. Děkujeme všem za jejich dar obci a JSDH.          Petr Machač, velitel JSDH  

Pořízení dopravního automobilu 

V roce 2020 jsme společně s obcí dotáhli do zdárného konce projekt Pořízení 

dopravního automobilu pro JSDH. Tento projekt se vyvíjel od roku 2017, 

konec tohoto úsilí byl zdárně dovršen 18. 12. 2020, kdy jsme do naší obce 

dovezli nový dopravní automobil. Nyní provizorně parkován na prostranství za 

místním obchodem. 

Nejen díky pořízení tohoto nového dopravního automobilu jsme vedení obce 

nabídli možnost odvozu seniorů do očkovacích center na očkování proti 

COVID-19. Tuto dopravu bychom zajistili i individuálně dle případných 

možností seniorů a objednaných termínů. Více informací o naší činnosti se dozvíte: 

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

Malá kopaná Jabloňany 
Na úvod bych chtěl své spoluobčany přivítat v novém roce 2021 a popřát jim 

hlavně hodně zdraví a pevné nervy v této nelehké době.  

Jak asi víte, situace kolem nemoci COVID-19 není dobrá, a to se bohužel 

projeví i na chodu malé kopané. Poslední informace ze svazu malé kopané jsou 

takové, že mají nachystané rozlosování soutěží a čekají na vývoj situace 

ohledně vládních opatření. Obávám se ale, že tato opatření nebudou jen tak 

zrušena a celá jarní část, ne-li celý ročník, bude zrušen. Případné volno 

využijeme k opravení hřiště po podzimní sezóně. Čeká nás propískování hřiště 

a prosetí vápen, které dostaly nejvíce zabrat. Dále zprovoznění závlahového 

systému, aplikace postřiku k lepší regeneraci hřiště a pravidelné sečení trávy. 

Nakonec pár radostnějších zpráv, dne 11. 2. měl narozeniny náš dobrý kamarád 

a správce kiosku Patrik Fojt, tímto mu přejeme všechno nejlepší k 20. 

narozeninám, dále dne 6. 3. 2021 se stal poprvé tatínkem náš dlouholetý hráč 

Jakub Ocetek. Gratulujeme k narození dcery Leontýnky.                 Marek Černý  

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


Základní škola Jabloňany 
Jaro v jabloňanské škole   

Opět přichází jaro a opět jsme doma na distanční výuce. 

Žáci 1. a 2. tříd chodili do školy nejdéle a tuto dobu jsme se snažili dětem 

zpříjemnit. 

Do školy zavítali Pat, Mat a Bořek Stavitel, aby žákům předali nový pracovní 

ponk s nářadím od MAS Boskovicko. Žáci si při té příležitosti vyrobili krásné 

stojánky na tužky a z dárku měli velikou radost. 

V době Masopustu jsme ve škole pořádali karneval.  V maskách jsme se  učili, 

svačili, hráli si a užívali si zvláštní den.  Žáci na distanční výuce nepřišli 

zkrátka. K počítačům jsme si oblékli masky a podívaná to byla neskutečná. Jen 

jsme nemohli ochutnat výtečné francouzské palačinky, ale některé maminky 

dětem sladké pohoštění připravily. 

Bohužel jako  loni i letos jsme byli nuceni upustit od návštěvy předškoláků, a 

tak bylo nabídnuto rodičům si školu kdykoliv individuálně prohlédnout.  

Zápis proběhne 9. 4. 2020 od 13:30 – 16:30. Zápis bude probíhat individuálně, 

aby se žádní rodiče nepotkali a každý uchazeč si vybere čas, kdy se do školy 

dostaví. Nové žáčky přivítají postavy Ledového království. Pro každého 

zapsaného prvňáčka je připravena odměna v podobě ručně šitého Sněhuláka 

Olafa. Postavičky ušili naši úžasní druháčci a prvňáčci. 

Co naše škola nabízí: 

 budova vždy otevřena – 6:40 až 15:15 (jiná doba je vždy na vzájemné domluvě), 

 klidnou a přátelskou atmosféru, 

 školu rodinného typu, 

 individuální přístup ke všem dětem, asistent pedagoga ve třídě, 

 projektové a sportovní dny (bruslení, plavání, divadlo Boskovice, Halloween, 

karneval, Den matek, Technické muzeum, Dýňobraní, Podzimní a Velikonoční 

tvoření), 

 celodenní poznávací výlety Brno, Praha, Ostrava - Dolní Vítkovice, 

 úspěšné začlenění žáků v 6. třídách v Boskovicích – matematická třída, gymnázium 

Boskovice, 

 výukové programy na tabletech a PC, 

 kroužky v rámci ŠD – anglický jazyk, sportovky, rukodělky, Klub zábavné logiky a 

deskových her. 

 

Více informací a virtuální prohlídku naší školy najdete na nových stránkách: 

www.zsjablonany.cz                           Slunečné a teplé jaro přeje usměvavý kolektiv ZŠ Jabloňany 

http://www.zsjablonany.cz/


Z obecní matriky 
Významná životní jubilea v I. čtvrtletí 2021 oslavily  

(jubilea od 55 do 90 let): 

Paní Ivana Křížová 

Paní Danuše Veselá                         

Paní Marie Kalová 

Paní Marie Zachovalová (č. p. 18) 

Paní Marta Balaštíková                                                                                     

Oslavenkyním přejeme všechno nejlepší! 

                                                                                    

V I. čtvrtletí 2021 se narodila:      

 

                                Leontýna Ocetková                            

  

 

Dne 11. 1. oslavila krásné životní jubileum (90 let) druhá nejstarší obyvatelka 

naší obce, paní Marta Balaštíková. Přejeme jí hodně zdraví a životního elánu 

do dalších let.  
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