
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co si v tomto čísle přečtete: 

 Připravované projekty 

 Naši noví občánci 

 Spolková činnost 

 Zahájení školního roku v ZŠ 

        

                              

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vítání občánků dne 4. 9. 2021 

                                     Noví prvňáčci v ZŠ Jabloňany 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 27      Září 2021 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

prázdninový čas vypršel. Věřím však, že vaše vzpomínka na letošní prázdniny, 

které jste prožili bezstarostně a radostně, se spoustou nezapomenutelných, 

společně prožitých zážitků, vás bude provázet po zbytek roku až do volných 

dní příštích.  

Jedna ze vzpomínek bude určitě patřit pouťovému víkendu, k jehož realizaci  

a průběhu přispělo SDH Jabloňany a Malá kopaná Jabloňany přípravou akcí, 

taneční zábavou, sousedským posezením i pouťovým fotbalovým turnajem. 

V neposlední řadě si určitě rádi zavzpomínáte na Rozloučení s prázdninami, 

které organizovala obec Jabloňany ve spolupráci s SDH, Malou kopanou  

a JSDH Jabloňany tradičně poslední sobotu v měsíci srpnu. Žákům  

a studentům bych chtěl popřát, aby se již nemuseli vracet k distančnímu studiu 

a mohli se vzdělávat prezenční formou. 

Letní období nepřináší jen dovolenkový čas s odpočinkovými dny, pokračují  

i práce, které nás posunou blíž ke stanoveným cílům. 

Ve fázi projektové přípravy jsou v současné době dva projekty, a to 

protipovodňové opatření navržené při pozemkových úpravách v lokalitě „Na 

kostkách“, které ústí do ulice směr bytovka, a výstavba vodovodu a oprava 

kanalizace na Kocinberku. 

Do konce měsíce října by měla proběhnout oprava kanalizace v okolí místní 

kaple a oprava části chodníků v ulici k bytovce. Na opravu chodníků jsme 

obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje. Realizace obou připravených akcí 

s sebou přinesou jistá omezení, především dopravní, pro obyvatele těchto 

lokalit. Proto bych všechny dotčené chtěl požádat o vstřícnost, pochopení 

situace a v neposlední řadě o spolupráci, aby mohlo vše proběhnout hladce. 

Přípravy oprav kanalizací ale vyvolaly nutnost řešení čištění odpadních vod 

komplexně na území celé obce. Byl proto zpracován pasport kanalizace v obci, 

na který navazuje Kanalizační řád a Provozní řád kanalizace, které jsou nutné 

k povolení vypouštění odpadních vod. Jakmile budou tyto dokumenty 

vypracovány a schváleny příslušnými úřady, budu velice rád, když proběhne 

široká diskuse nejen v zastupitelstvu obce, ale i s vámi, obyvateli obce, protože 

je to problematika, která více či méně ovlivní život každého z nás. Jde  

o zlepšení životního prostředí v celé obci. O dalších krocích v této oblasti bych 

rád zahájil širokou diskusi. 

Na  závěr  bych  rád  všem  popřál  šťastnou  ruku  při volbě našich zástupců do 

Poslanecké sněmovny ve dnech 8. a 9. října.   
                                                                                                                                               Miroslav Ocetek 



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

15. července a 19. srpna. 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 
                                                                                                     

Stalo se v obci 
Rozloučení s prázdninami 
 
V sobotu 28. srpna 2021 proběhla od 14 hodin ve sportovním areálu v Luhu 

tradiční akce Rozloučení s prázdninami. Pro 59 dětí, které dorazily i přes 

vrtošivé počasí, 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), hasiči  

a fotbalisti. Všem, kdo přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování.  
                                                                                                            Monika Fojtová 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 

V sobotu 4. září proběhlo na obecním úřadě vítání občánků. Mezi občany 

Jabloňan jsme přivítali Leontýnu Ocetkovou, Vojtu Vlacha a Alžbětu 

Konečnou. 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 spokojený život v naší 

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

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Červík Jabloňany z. s. 
Během léta jsme se věnovali vlastní činnosti a neměli tolik prostoru pro 

pořádání akcí pro veřejnost – nyní nastává čas si to vynahradit!  

První akcí, na kterou už máme vše téměř připravené, bude setkání se seniory  

a distribuce I.C.E. karet (z anglického „In case of emergency“). Jedná se  

o seniorské obálky, které nabízí velmi cennou pomoc v případě naléhavé 

potřeby. Karty je třeba vyplnit důležitými údaji o zdravotním stavu a mít je 

doma na viditelném místě. Součástí projektu je nově také kapesní verze těchto 

karet, kterou je možné nosit s sebou a použít v případě potřeby – informace 

obsažené na kartě velmi usnadní a urychlí čas při náhlém zhoršení zdravotního 

stavu. Během připravovaného setkání celý projekt představíme, rozdáme karty,  

a také v případě zájmu pomůžeme s jejich vyplněním. Přesný termín setkání 

naleznete na plakátech nebo facebooku.  

Podzim se nezadržitelně blíží, takže určitě nesmí chybět drakiáda. Zatím je 

čas trénovat, ale brzy se uvidíme a užijeme si spoustu legrace.  

Tímto odpolednem ale určitě nekončíme, jen chceme být trošku opatrní 

vzhledem k epidemiologické situaci. Sledujte plakáty nebo facebook a o všem 

důležitém se včas dozvíte. Moc se na vás všechny těším!                    Iva Horáková 

JSDH Jabloňany 
Třetí čtvrtletí roku 2021 

Vážení spoluobčané, co způsobilo tornádo 24. 6. 2021 na jihu Moravy v obcích 

Hrušky, Moravské Nové Vsi, Mikulčicích, Lužicích  a části města Hodonín 

znáte dostatečně z různých médií. Fotky a záběry následků ničivého tornáda  

v médiích je jeden pohled. Situace na místě, osobní příběhy a naše každodenní 

setkávání s místními se chtě nechtě vrylo do vzpomínek každého z nás. 

Naše jednotka vyjela do Hrušek  společně s dalšími JSDH z Boskovicka téhož 

dne krátce před jednadvacátou hodinou. Celkem jsme v Hruškách strávili 11 

dní. Jedenáct dní a skoro tisíc hodin práce členů naší Jednotky.  

Tímto bych chtěl poděkovat nejen zapojeným členům JSDH Jabloňany, ale 

hlavně jejich rodinám za trpělivost, stejně jako i dalším, kteří se s námi do této 

pomoci osobně zapojili a nebylo jich málo. Byli to někteří členové našeho 

Kolektivu mladých hasičů v dorosteneckém věku i někteří Jabloňanští  občané. 

Vzhledem k délce zásahu jsme uvítali výpomoc od členů JSDH nebo SDH  

z Lysic, Obory a Skalice nad Svitavou, kteří s námi vyjížděli po páté hodině 

ranní s návratem před 23 hodinou. 



Všem ještě jednou velké díky, kdy v dnešní moderní době nehledí pouze na své 

zájmy a aktivity, ale byli ochotni obětovat kus vlastního času  

pomoci ostatním. Pomoci tam, kde bylo hasičů třeba. V tom spočívá jejich 

hlavní poslání. 

 

Činnost JSDH Jabloňany v tornádem zasažené oblasti 

Našim hlavním úkolem bylo plnění úkolů v rámci ochrany obyvatelstva (OOB) 

v sektoru obce Hrušky a okolí. V prvních dnech jsme se přesto zapojili i do 

záchranných a likvidačních prací, mezi které patřilo například odstraňování 

drátů elektrického vedení pro přístup k poničeným domům, zprůjezdnění 

komunikací od sutin a odstraňování spadených stromů, předlékařské ošetření  

a transport zraněných osob, záchrana zavalených zvířat a další. 

Úkoly jednotek OOB spočívají mimo jiné v zajištění týlového zabezpečení 

štábu (včetně vedení obce), zasahujících složek v místě události a v zajištění 

nouzového zásobování a péče o postižené obyvatele. Co si pod tím představit? 

Činnost na místě jsme zahájili v noci 24. 6. výdejem drobného občerstvení pro 

náš odřad (Jednotky z Boskovicka, s kterými jsme vyjížděli). Druhý den před 

pátou hodinou ranní jsme s JSDH Okrouhlá z našeho specifického OOB 

vybavení zbudovali týl u Obecního úřadu Hrušky a připravili snídaně pro 

všechny přítomné. V sektoru Hrušky se jednalo o první místo, odkud bylo 

zajišťováno pití a strava nejen pro složky IZS, armádu, ale i všechny obyvatele 

a dobrovolníky v místě.  

Další činnosti se pak staly každodenní rutinou a spočívaly ve výdeji a distribuci 

stravy a pití včetně rozvážky kávy do terénu a  dalších potravin. Dále distribuce 

a rozvoz k postiženým domům pomocí našich vozidel (CAS, DA): plachty, 

elektrocentrály, nářadí, pohonné hmoty a další materiál. 

Prováděli jsme informování občanů pomocí rozhlasu z naší CAS a DA 

průjezdem obcí. A nespočet dalších úkolů dle požadavků krizového štábu 

sektoru Hrušky a zástupců obce. Například dovoz jídla a nápojů z centrálního 

skladu do obce Hrušky, Moravská Nová Ves či přeprava zasahujících. Denně 

výdej stovek a v prvních dnech až tisíce jídel. Pokud jídlo došlo, pak 

koordinace přípravy stravy s dobrovolníky na místě z dostupných zdrojů a darů 

nebo případně i z našich OOB standardních zásob. Naši členové v rámci týlu 

zajistili odborné elektroinstalační práce nebo jsme zajistili provizorní rozvod 

vody pro základní hygienu zasahujících a mnoho dalšího. 

Vzhledem k délce zásahu jsme se následně na místě střídali obden  

s partnerskou Jednotkou OOB Okrouhlá nebo zapojili do naší činnosti  

i dobrovolníky z naší obce a okolí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Společné foto se zástupci obce, náš poslední den týlového zabezpečení v obci Hrušky 

 

Ostatní činnosti JSDH Jabloňany 

Po ukončení odstraňování následků tornáda naše činnost neskončila. Bylo 

nutné doplnit použité zásoby, nahradit poškozené vybavení nebo provést 

údržbu a vše připravit znovu do akceschopného stavu. Oběma vozidly (novým 

dopravním automobilem a cisternou) jsme při této pomoci najezdili 3981 km. 

Došlo k drobným i větším škodám na technice, vybavení  



a výstroji, které budou hrazeny v rámci zásahu prostřednictvím dotace HZS 

JMK, škoda zaviněná třetí osobou bude hrazena od pojišťovny. 

Kromě tornáda jsme v rámci minulého kvartálu zajišťovali i standardní aktivity 

jednotky nebo činnost na vyžádání jako: likvidace obtížného hmyzu nebo ořez 

dřevin zasahujících do komunikací. Zapojili jsme se do spolupořádání 

Rozloučení s prázdninami, pomohli jsme pořadatelům Rallye Moravský kras 

(která startovala v naší obci) nebo s technickým zabezpečením a organizací 

místního Přívesnického kempu či Soustředění kolektivu mládeže SDH. 

 
Více se o naší činnosti dozvíte na:  

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

Hasiči Jabloňany - Kolektiv mládeže 
Závěrem letních prázdnin jsme připravili nejen pro hasičskou mládež dvě akce: 

Přívesnický kemp 21 a zkrácené tradiční Hasičské soustředění včetně nočního 

přespávání v Luhu. Během těchto pěti dní od 23. do 27. 8. jsme se s dětmi  

a mládeží určitě nenudili, stihli nespočet aktivit a získali mnoho nových 

zkušeností a zážitků. 

 

Přívesnický Kemp 21 

Přívesnického kempu se účastnili kromě členů kolektivu mládeže i další děti  

z obce a nečlenové SDH.  

Během Kempu 21 jsme se i trochu učili, zopakovali si násobilku  

a vyjmenovaná slova formou soutěží, u kterých bylo hodně veselo. Navštívili 

jsme Dům přírody Moravského krasu s odborným programem, svezli jsme se 

vláčkem i lanovkou na propast Macocha.  S ohledem na zaměření kempu jsme 

si zopakovali i čísla tísňového volání a jak na tato čísla volat a dále něco  

o hasičích a IZS. Velmi přínosnou  byla přednáška Českého červeného kříže  

o poskytnutí první pomoci se spoustou praktických zkušeností a ukázek. 

Hlavním tématem kempu byl dopravní provoz na silnicích, kde se účastníci  

učili nejen dopravní značky. Děti měly hlavně možnost se prakticky zdokonalit 

v dopravním provozu na vytvořeném dopravním hřišti přímo  

v Jabloňanech. Dopravní hřiště vzniklo díky spolupráci s členy spolku Červík  

a děti z jeho používání neodradily ani dešťové přeháňky. Dopravní hřiště bylo 

v odpoledních hodinách k dispozici i pro veřejnost. 

Velkým překvapením pro přítomné byl příjezd hlídky Policie ČR. Policie nám 

dopravní hřiště zkontrolovala. Dětem příslušníci policie doplnili informace  



z bezpečnosti silničního provozu a provedli řízení provozu na našich 

křižovatkách. Na závěr představili vybavení svého vozidla a provedli 

namátkové dechové zkoušky na alkohol u přítomných.  

Účast na jabloňanském Přívesnickém KEMP 21 byla pro přihlášené děti 

bezplatná (včetně zajištění celodenní stravy, programu a výletů) a to díky 

finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Dle nadšené reakce přítomných dětí si myslím, že KEMP předčil i vzájemná 

očekávání dětí i rodičů. Bylo to nejen díky předchozí přípravě, ale i zapojením 

dalších osob do samotné organizace KEMPu. Tímto bych chtěl poděkovat 

Pepovi Havlíčkovi, Jaroslavu Machačovi ml., dorostencům Kolektivu mládeže 

a členům spolku Červík, kteří se aktivně zapojili do organizace. Pro dospělé  

i mladší pořadatele byl odměnou za náročnou přípravu nepřetržitý zájem  

a úsměv přítomných dětí a mládeže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasičské soustředění 

Na tradičním soustředění, které začalo 23. 8. od 18 hodin, jsme trénovali 

hasičské dovednosti, sportovali, opékali špekáčky a dlouhé večery jsme trávili 

u táborového ohně nebo v našem „kině“ s popcornem. 

I ty nejmenší děti zvládly stezku odvahy připravenou členy JSDH, kterou jsme 

ukončili na Červíkově vyhlídce s výhledem na osvětlené Jabloňany. 

 

Ostatní nebo plánované akce 

Pokračujeme ve volnočasových aktivitách kroužku Hasič, trénincích  

a soutěžní činnosti: 

 29. 8. žáci soutěžili v požárním útoku v Těchově 

 5. 9. žáci soutěžili v požárním útoku v Březině 

 12. 9. nás čeká soutěž dorostenců v Bořitově v disciplíně 100 metrů 

překážek 

 18. 9. nás čeká závod požární všestrannosti v Sebranicích 

 2. října nás čeká celorepubliková soutěž Plamen pro žáky i dorostence 
 

Více se o naší činnosti dozvíte na: 

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

 

Malá kopaná Jabloňany 
První polovinu sezóny 2021 zakončili fotbalisté Jabloňan se střídavými 

úspěchy. StB Jabloňany plní předpoklady a se sedmi výhrami a dvěma 

prohrami se zatím řadí do skupiny bojující o postup do 3. ligy. FK Jabloňany se 

pohybuje na posledních příčkách 5. ligy, což by znamenalo sestup do 6. ligy. 

Začátek podzimu tedy slibuje velký boj o postup StB či sestup FK. StB zatím 

ze dvou utkání získalo jednu výhru proti Valchovu. FK se vzchopilo a ze tří 

utkání dvakrát odešlo vítězně a to celkem suverénně. Hráči FK nestačili pouze 

na vedoucí tým tabulky. Na udržení v 5. lize jim schází na šestý celek šest 

bodů. Do konce sezóny schází 6 utkání. 

 

Pouťový turnaj 

V době zklidnění koronaviru se nám podařilo uspořádat tradiční pouťový turnaj 

O pohár starosty obce a prezidenta MK. Počasí nám přálo a výkony týmů byly 

nadstandardní. Turnaje se zúčastnila mužstva FK Jabloňany, Obora, StB 

Jabloňany a nově tým Skalice nad Svitavou. Zápasy byly napjaté až do samého 

konce. Tým Skalice proměnil svou premiérovou účast v prvenství, kdy ve 



finále porazil tým FK Jabloňany. Jako třetí skončilo StB Jabloňany a čtvrté 

místo obsadilo mužstvo Obory. Nejlepším hráčem byl po právu vyhlášen 

Zdeněk Sekanina, nejlepším golmanem Andreas Schulze a králem střelců byl 

Roman Fojt. Před začátkem soubojů o umístění poblahopřála MK za hráče  

a fanoušky manželům Plchovým k jejich životnímu výročí – 50 letům 

společného manželského života. Po skončení turnaje byla vylosována tombola 

s hodnotnými cenami. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci turnaje 

podíleli. 

Na konci prázdnin jsme společně s obecním úřadem a hasiči pořádali tradiční 

akci Rozloučení s prázdninami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská rubrika  

Blahopřejeme Jiřímu Fojtovi, Pavlu Hubenému a Tomáši Bílkovi k 30. 

narozeninám.                                                                                                                            Jarda Fojt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Základní škola Jabloňany 
Hurá, škola volá 

Všichni žáci a paní učitelky 1. září natěšeně a slavnostně přišli do školy, kde 

proběhlo pasování osmi prvňáčků. Setkání po tak dlouhé době bylo opravdu 

srdečné. Prvňáčky přivítali jejich noví spolužáci a pasoval pan starosta. 

Ve škole mohou žáci navštěvovat kroužek sportovní, anglický, rukodělný,    

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

učitelky. 

Hned v měsíci září máme pro žáky nachystanou spoustu akcí – kanisterapie  

Blansko, divadlo Radost Brno,  přírodovědný program Dravci a sovy,  

krátké výlety do okolí. 

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. Snad se letos opět bude konat ve škole. 

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 2021 oslavily 

(jubilea od 60 do 85 let): 

 

Paní Marie Zachovalová (č. p. 4) 

Paní Božena Plchová                         

Paní Ludmila Meluzínová 

Paní Marie Nečasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavenkyním přejeme všechno nejlepší,  

hodně štěstí, zdraví a spokojenosti! 
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