
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co si v tomto čísle přečtete: 

 Které dotace nám vyšly a které ne 

 Co je nového v našich spolcích 

 Dětičky z naší školičky 

 Krásná životní jubilea 

        

                              

 

 

                                 Místní kaplička s opravenou fasádou 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 26      Červen 2021 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

deštivé a chladné jaro se přehouplo do teplého léta a stejně, jako střídá jedno 

roční období druhé, i nákaza COVID-19 polevuje. Všichni doufáme, že se již 

tento virus nevrátí a náš život se alespoň částečně vrátí do starých kolejí.  

V jarním období, kdy se bylo možné očkovat proti nákaze, jsme na obecním 

úřadě všem na požádání provedli registraci k očkování a v několika případech 

jsme i starším občankám k očkování do Boskovic zajistili odvoz. Věřím, že 

možnost očkování využijete v co největší míře, ať už jsou prognózy jakékoliv. 

I přes všechny překážky, které nám covidové jaro připravilo, jsme se 

zastupiteli připravovali projekty zvyšující kvalitu života v obci a spokojenost 

ve vašem životě. 

U rybníku byly vysázeny stromy kolem hasičské dráhy. Veškeré náklady 

budou uhrazeny z fondu IROP ve stoprocentní výši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř u konce je oprava fasády místní kaple Sv. Cyrila a Metoděje, na niž 

jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. V současné době je ještě 

v řešení oprava pískovcového soklu a portálu, u kterých byly po odkrytí vrchní 

vrstvy zjištěny vady, které nebyly předvídány, ale které je třeba opravit 

kamenickým zásahem. Proto se oprava časově posune oproti původnímu 

předpokladu. 



Život a práci však neprovází jen úspěchy. Bohužel nebyly dotačně podpořeny 

k realizaci oba projekty, o jejichž podporu jsme žádali na Ministerstvu pro 

místní rozvoj. A to opravu střechy a půdní vestavby základní školy a opravu 

místní komunikace v části obce k bytovce. Proto práce nemohou být zahájeny. 

Dobrou zprávou však je akceptace žádostí, které byly podány na Krajský úřad 

Jihomoravského kraje. Což byla žádost o příspěvek na opravu chodníků v části 

obce k bytovce, dovybavení JSDH věcnými prostředky a na provoz místní 

prodejny Jednoty. 

Nadále jsou připravovány další projekty, které jsem avizoval v předchozím 

čísle Jablíčka. Protože se jejich realizace významnou měrou dotkne života 

všech, kteří bydlí v jednotlivých lokalitách, chtěl bych vás touto cestou požádat 

o vstřícnost a pochopení v době realizace. Zároveň mám ambici všechny, koho 

průběh realizací nějakým způsobem omezí, včas a v dostatečné míře předem 

informovat, popřípadě konzultovat na místě všechny problémy a společně je 

eliminovat. Proto bych vás chtěl požádat o vstřícnost a trpělivost při hledání 

optimálního řešení. 

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití léta a prázdninových 

dnů, příjemnou dovolenou, ať doma nebo v zahraničí. Zároveň doufám, že 

v hojném počtu navštívíte akce, které jsou připraveny na pouťový víkend  

a rozloučení s prázdninami, jež se uskuteční tradičně poslední prázdninovou 

sobotu.                                                                                                                              Miroslav Ocetek 

                                                                                                        

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

20. dubna, 10. června a 24. června. 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 
                                                                                                         

Úhrada poplatků na rok 2021 

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za svoz odpadů, kabelovou 

televizi a psy na rok 2021, aby tak neprodleně učinili. Splatnost těchto poplatků 

byla 31. 5. 2021. Číslo účtu obce je 1361736309/0800, jako variabilní symbol 

uveďte číslo popisné vaší nemovitosti.                                              Monika Fojtová 

 



Smlouva o výpůjčce s JMK 

Na konci měsíce dubna k nám na obecní úřad dorazila žádost 

z Jihomoravského kraje o projednání schválení smlouvy o výpůjčce na 1 ks 

mobilní sirény Pavian Car 150. Jihomoravský kraj pořizoval celkem 23 ks 

těchto mobilních sirén v projektu ,,Rozšíření varovného a informačního 

systému JmK“, jehož cílem je zvýšení kvality informování obyvatel pro případ 

povodní velkého rozsahu. Z celkových 23 ks sirén je 16 určeno pro JSDH obcí 

zařazených do systému ochrany obyvatelstva a dalších 7 ks pro potřeby 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Pořizovací cena 1 ks 

mobilní sirény je 203 945,50 Kč a JmK nám při schválení této smlouvy  

o výpůjčce mobilní sirénu vypůjčí bezplatně po dobu udržitelnosti projektu, 

tzn. asi 5 let. 

Tato smlouva vypadá velkoryse a byla by škoda ji nevyužít a hlavně 

neschválit. Ovšem při krátkém hledání ve veřejném registru smluv jsem 

dohledal kupní smlouvu z 15. 11. 2018 mezi Hasičským záchranným sborem 

Jihomoravského kraje a firmou Colsys. Tato smlouva je na 1ks mobilní sirény 

Pavian Car 150. Tato smlouva je na základě výběrového řízení z 30. 10. 2018. 

Cena jednoho kusu v této smlouvě je 124 914,-Kč. V internetovém portálu 

JmK jsem dohledal kupní smlouvu z měsíce dubna 2021 mezi Jihomoravským 

krajem a také firmou Colsys, kde je už cena 203 945,50 Kč. Tato smlouva je na 

základě výběrového řízení z 5. 10. 2020. Technické specifikace ve výběrovém 

řízení pro mobilní sirény byly totožné jak v roce 2018, tak v roce 2020.  

Rozdíl v penězích za dva roky, kdy úplně stejnou mobilní sirénu pořizoval 

Hasičský záchranný sbor JmK a následně sám Jihomoravský kraj je 79 031,- 

Kč. Při pořízení 23 ks mobilních sirén je částka hrozivých 1 817 713,-Kč.  

Na začátku měsíce května jsem oslovil přímo výrobce mobilní sirény Pavian 

Car 150 slovenskou firmu Telegrafia o vypracování cenové nabídky na 1 ks 

této sirény včetně příslušenství. Nabídnutá cena byla v přepočtu aktuálním 

kurzem na české koruny 126 737,- Kč.  

Co z toho všeho vyplývá? To, že obec bude mít mobilní sirénu od JmK 

v hodnotě 203 945,- Kč zdarma, kterou doufám nebude potřeba využít, a na 

JmK mohou přemýšlet, proč pořídili mobilní sirény o 1 817 713,-Kč dráž, než 

je cena obvyklá.                                                                                      Roman Plch   

 

 



Červík Jabloňany z. s. 
Červík nezahálel ani během jara!  

V průběhu velikonočních svátků jsme připravili velikonoční procházku po 

okolí obce. Na šesti stanovištích byly jednotlivé indicie do tajenky.  Dle 

dostupných zápisů červíkovu velikonoční procházku absolvovalo více než 10 

rodin, 15 dospělých osob a více než 25 dětí. Odměnou nám byly vaše kladné 

ohlasy. 

Dne 21. 4. 2021 jsme nainstalovali do autobusové zastávky knihobudku, která 

byla vytvořena členy spolku Červík. Více jak měsíc od instalace se ukázalo, že 

vytvoření a instalace byly dobrý počin - spousta z vás pravidelně knihy 

obměňuje. Nezapomeňte tedy mrknout, když jdete okolo, jestli tam nenajdete 

knihu, která by vás zaujala.  

V uplynulých dnech jsme  pro vás nachystali novou „červíkovu vyhlídku”, 

která je umístěna u televizního přijímače nad obcí Na Babě. Každý má 

možnost si zde odpočinout během procházky v okolním lese a vychutnat si 

výhledy do širokého okolí. Z toho místa je možné pozorovat také východ  

a západ slunce. Za poskytnuté modřínové dřevo z podílnického lesa Jabloňany 

děkujeme panu Janu Musilovi z Drnovic.  

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace se těšíme na další 

akce, které bude možné uskutečnit během léta - těšit se mohou také senioři! 

Pokud vás naše činnost zaujala a chcete se k nám přidat nebo máte nápad na 

realizaci, dejte mi vědět na e-mail cervikjablonany@seznam.cz nebo osobně. 

Pěkné léto všem!                                       Iva Horáková, předseda spolku Červík Jabloňany  

 

 

 

 

 

 

mailto:cervikjablonany@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

JSDH Jabloňany 

První pololetí roku 2021 

I v tomto roce jsme museli naši činnost přizpůsobit epidemickým opatřením  

a kromě standardních aktivit (výcvik a údržba), které nelze úplně omezit, jsme 

ještě řešili aktivity v souvislosti s provozem nového dopravního automobilu 

(DA): 

- proběhla registrace dopravního automobilu do evidence Integrovaného 

záchranného systému Hasičského záchranného sboru JMK 

- členové JSDH se seznámili s obsluhou a ovládáním dopravního automobilu, 

provedli jsme po zimě kompletní umytí DA od soli a preventivní ošetření 

podvozkové a motorové části proti kunám 

Z pohledu údržby techniky a zajištění její provozuschopnosti: 

- zajištění revizí všech přenosných hasicích přístrojů v majetku obce 

z obecních budov a hasičských vozidel u odborné firmy 

- provedli jsme montáž dýchacích přístrojů do opěradel sedadel v kabině 

osádky hasičské cisterny DAF 



- pravidelně jsme prováděli kontroly a údržbu hasičských vozidel, techniky  

a vybavení 

Výcvik a školení: 

- díky JSDH Lysice jsme se zúčastnili výcviku záchrany osob ze zamrzlé vodní 

plochy 

- aktivní členové JSDH zakončili odbornou přípravu za rok 2020 povinným 

přezkoušením 

- zapojili jsme se do pravidelné online výuky odborné přípravy JSDH, kterou 

pořádají velitelé okolních JSDH ve spolupráci s HZS JMK - hasiči určení 

k používání motorové řetězové pily prostřednictvím počítačového programu 

absolvovali pravidelný odborný kurz formou e-learningu s přezkoušením 

a získáním certifikátu o úspěšném ukončení 

- v rámci každoroční odborné přípravy jsme provedli praktický pilařský výcvik 

spojený s výcvikem s přenosnými motorovými agregáty. 

Výcviky s dýchacími přístroji 

Od ledna se průběžně věnujeme seznámení se s nově pořízenými dýchacími 

přístroji. Hasiči, kteří budou používat tyto přístroje k případnému pohybu 

v zakouřeném prostředí, musí absolvovat kurz pořádaný HZS JMK, proto se již 

nyní připravujeme na podmínky imitující reálné situace. 

Dýchací přístroje se podařilo pořídit závěrem loňského roku díku sponzorským 

darům, za což sponzorům ještě jednou děkujeme a navazujeme na náš 

březnový článek, který byl bohužel zredukován pro nedostatek místa 

v Jablíčku. 

          

 

A další zde nejmenované subjekty, které přispěly nemalými finančními 

částkami. Děkujeme všem za jejich dar obci a JSDH. 

https://www.helivo.cz/
https://www.brimi.cz/
https://tcar.hyundai.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 7. 6. jsme dle požadavku HZS JMK v rámci předurčenosti k ochraně 

obyvatelstva vyjeli v ranních hodinách do Brna na výstaviště. Zde byla 

v minulých měsících připravena záložní provizorní nemocnice pro covidové 

pacienty. Byli jsme zde společně s brněnskými dobrovolnými jednotkami  

a předurčenými jednotkami k OOB z okresu Blansko. Úkolem bylo provést 

dezinfekci, demontáž a důkladné zabalení lůžek k transportu do skladu Správy 

státních hmotných rezerv. 



 

 Machač Petr 

 
 

Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 
Činnost kolektivu mládeže byla díky nastaveným protiepidemickým opatřením 

v útlumu, kdy jsme se nemohli scházet. Proto jsme nedočkavě vyčkávali, kdy 

situace dovolí náš kroužek obnovit. To vše se změnilo a 19. 5. jsme obnovili 

volnočasovou aktivu v naší obci pro děti a mládež od 5 do 18 let.  

Současně před námi stály nelehké úkoly: 

- Po delší době (ne jen zimní pauze) v hasičském areálu obnovit a rozmístit 

co nejvíce překážek potřebných pro trénink disciplín požárního sportu. 

Nejprve však v areálu posekat trávu. 

- V šibeničním termínu, pouze 14 dní, natrénovat štafety dětí a disciplíny 

požárního sportu v dorosteneckých kategoriích jednotlivců a připravit se 

tak na okresní kolo soutěže Hry Plamen, na 29. května. Od posledního 

tréninku koncem září loňského roku nám spoustu dětí odrostlo ze 

žákovských kategorií. Podařilo se nám přibrat nové zájemce o náš 

kroužek a doufám, že přibudou i další. Tyto nováčky jsme zapojili 

úspěšně do našich příprav a tréninků. 

 

První soutěž roku 2021 

Sobota 29. května byla pro nás slavnostnější a to ze dvou důvodů: 



1. Po 10 letech obnovené činnosti kolektivu mládeže SDH Jabloňany jsme 

se na soutěž vydali poprvé nově pořízeným dopravním automobilem, 

který pořídila obec Jabloňany v loňském roce. 

2. Většinu našich žáků i některých dorostenců v jejich kategoriích čekala 

jejich první soutěž. 

Soutěž se konala v Ráječku, v souladu s aktuálními COVID opatřeními a pro 

všechny hasiče v nezvyklém provedení. Všichni účastníci museli prokázat 

„bezinfekčnost“, soutěžící přijížděli a ihned odjížděli dle časového rozpisu 

pouze na splnění jednotlivých disciplín. 

Této soutěže, bohužel bez obvyklé atmosféry fandění, setkávání se s lidmi,   

s hasiči, jsme se zhostili se ctí, všechny disciplíny jsme dokončili bezchybně   

a ve výsledkových listinách jsme nezapadli. 

Bohužel další soutěže do prázdnin jsou nejisté, ale nás to nezaskočí a od června 

již trénujeme další disciplíny požárního sportu a to i požární útok s vodou  

a rozšiřujeme pohybové aktivity.                                 Machač Petr 

 

Malá kopaná Jabloňany 
Po půlroční odmlce se opět rozjel kolotoč malé kopané. Minulý ročník byl 

vlastně celý zrušený. Rozhodnutí o zahájení letošní soutěže přišlo 22. 5. Jarní 

část bude ukončena posledním kolem dne 3. 7. K běžným hracím dnům jsou 

vložena dvě středeční kola.  

FK začala letošní ročník utkáním v Ludíkově porážkou 4:2, poté mužstvo 

prohrálo v Šerkovicích 3:0. Doma se nám podařilo udolat silný tým z Ostrova  

u Macochy 5:3. FK čeká ještě celkem 6 zápasů. 

StB zahájilo sezónu s Kněževsí výhrou 3:2, pak přišla remíza s Březovou 5:5, 

výhra ve Velenově 4:7, jasná až senzační výhra nad Spešovem 14:2 a následně 

výhra u prvního celku tabulky v Újezdě u Boskovic 1:2. Čímž se tým StB 

dostal do čela tabulky 4. ligy. 

Výrazné změny v týmech nejsou, za zmínku stojí jen odchod Jirky Vorlického 

ml. do Velenova. 

26. 6. nás čeká odehrát pouťový turnaj na Oboře, který začne ve 13:00. 

Fanoušky a příznivce malé kopané bych chtěl tímto pozvat na sobotu 3. 7. na 

pouťový turnaj v Jabloňanech. Ten začne ve 13:00 za účasti dvou domácích 

týmů, Obory a 4. celek je zatím v jednání. Turnaj proběhne za dodržení 

současně platných proticovidových opatření. Můžete se těšit na tradiční 

občerstvení a bohatou tombolu. 



Rozpis podzimní části ročníku 2021 

 

4.liga 

21.8.2021 17:00 St.B Jabloňany - SK Kněževes 2006 

29.8.2021 10:00 MK Březová - St.B Jabloňany 

4.9.2021 17:00 MK Březová - St.B Jabloňany 

11.9.2021 17:00 FC Spešov - St.B Jabloňany 

18.9.2021 17:00 St.B Jabloňany - CELTIC Újezd u Boskovic 

25.9.2021 17:00 St.B Jabloňany - PANTHERS Vanovice 

2.10.2021 16:00 FC Brťov - St.B Jabloňany 

9.10.2021 16:00 St.B Jabloňany - SOKOL Chornice 

16.10.2021 16:00 FC Velenov - St.B Jabloňany 

 

5. liga 

21.8.2021 17:00 FK Ludíkov - FK Jabloňany 

28.8.2021 17:00 FK Jabloňany - TJ Šerkovice "B" 

5.9.2021 10:00 TJ Ostrov u Macochy - FK Jabloňany 

11.9.2021 17:00 FK Jabloňany - OREL ROCK Boskovice 

18.9.2021 17:00 STARS Letovice - FK Jabloňany 

25.9.2021 17:00 FC ARTIS Bedřichov - FK Jabloňany 

2.10.2021 16:00 FK Jabloňany - FC Rozsíčka 

9.10.2021 16:00 SHARKS Štěchov - FK Jabloňany 

16.10.2021 16:00 FK Jabloňany - FC Sebranice 2002 

 
 
Společenská rubrika 

Manželé Plchovi oslavili 12. 6. 50 let společného života. Tímto bych jim chtěl 

za MK Jabloňany popřát hodně zdraví a štěstí do dalších společných let jejich 

manželství. 

                                                                                                                                                          Jarda Fojt 
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SH ČMS – SDH Jabloňany 
Činnost 

V polovině roku 2021 se doufejme život vrací postupně do normálu. A s tím  

i fungování sboru, které bylo dosud omezeno opatřeními proti nemoci  

covid-19. 

Nejbližší akcí, která nás čeká, je pouťové posezení na začátku července, na 

které vás srdečně zveme. 

Velká cena Blanenska v požárním útoku začne v polovině prázdnin, tudíž až po 

plánovaném termínu naší soutěže a tím pádem se ještě minimálně o rok 

odkládá návrat VCB do Jabloňan. 

Co se týká požárního sportu obecně, tak dospělí i mládež trénují a připravují se 

na soutěže.  

Sklad v Luhu má novou fasádu a v Luhu nadále probíhají terénní úpravy.  

Doufejme, že se situace bude dále zlepšovat a dovolí nám fungovat tak, jak 

jsme byli zvyklí v minulých letech.                                                      Jakub Ocetek 

 

 



Základní škola Jabloňany 
Prázdniny se blíží 

Po opětovném návratu do školy jsme začali pilně procvičovat a opakovat 

probrané učivo. I na různé soutěže a výukové programy jsme si našli čas. 

S Albertem se žáci učili vařit zdravě a i přesto, že nepostoupili do velkého 

finále, získali za to odměnu. 

Celý rok probíhal sběr papíru a poslední proběhne v červnu. 

Navštívili jsme Polytechnické centrum v Boskovicích, kde si  žáci vyrobili 

ozdobného ptáčka v hnízdu a poznali, jak chovat zvířata v teráriu. 

Vzhledem k hygienickým podmínkám se nemohla konat Besídka ke Dni 

matek, proto jsme nacvičili krátké divadelní představení a k vidění bude na 

konci školního roku pro širokou veřejnost. Snad se bude líbit. 

Poslední týden ve škole strávíme krátkými výlety po blízkém okolí.   

Letošní rok byl jak pro žáky, tak pro jejich rodiče velice náročný a všem 

bychom chtěli za jejich snahu a píli poděkovat. 

Do školy se vrátíme  ve středu 1. 9. v 8°°, kdy přivítáme osm nových prvňáčků. 

Přejeme všem klidnou dovolenou a hodně sluníčka.         Kolektiv ZŠ

  



 
 

 



Z obecní matriky 
Dne 27. 3. 2021 oslavila krásné životní jubileum 90 let paní Marie 

Zachovalová. K tomuto krásnému výročí přejeme za celou obec hlavně mnoho 

zdraví a další spokojeně prožitá léta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dne 12. 6. 2021 oslavili manželé Plchovi zlatou svatbu. Do dalších společně 

prožitých let jim přejeme štěstí, zdraví a ještě více životní radosti. 

 



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea ve II. čtvrtletí 2021 oslavili  

(jubilea od 50 do 75 let): 

Pan Milan Martan 

Pan Jaroslav Horák                         

Paní Věra Vlachová (č. p. 63) 

Pan Jaroslav Luka 

Paní Helena Richterová st.                  

Pan Tomáš Čížek 

Paní Jaroslava Zachovalová 

Pan Karel Alexa 

Pan František Přibyl 

 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

                                                                                    

V II. čtvrtletí 2021 se narodili:      

                                                                                       Vojta Vlach 

                             

                                                                                                   Alžběta Konečná 

  

 

Naše řady navždy opustila: 

 

                              Paní Věra Nečasová                      
 
                                     

Děkujeme za tichou vzpomínku. 
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