
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

V jarním čísle si přečtete:   

 Co se připravuje v obci 

 Bowlingové zápolení                          

 Co chystají spolky a JSDH               

 Karnevalové veselí v místní škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Masopustní průvod 22. 2. 2020 

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 21      Březen 2020 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

 je mi potěšením, že vás mohu touto cestou oslovit poprvé v roce 2020. Protože 

v době, kdy čtete toto číslo Jablíčka, uplynuly již téměř tři měsíce roku, rád 

bych vás seznámil s cíli naší práce, které bychom v tomto roce chtěli splnit. 

V prvních měsících letošního roku jsme se zabývali přípravou akcí, které 

bychom rádi realizovali, a dotacemi na ně. 

Jedná se o: 

 dotaci na rozšíření veřejného osvětlení v dolní části obce, 

 

 dotaci na opravu fasády a soklu místní kaple, jejichž stav není 

uspokojivý. V letošním roce jsme zamýšleli využít jediného vyhlášeného 

dotačního titulu na takové akce z Ministerstva zemědělství, žádost však 

nebyla akceptována z důvodu naplnění alokované částky, 

 

 dotaci na pořízení dopravního automobilu pro jednotku dobrovolných 

hasičů, která by sloužila nejen při zásazích u mimořádných událostí  

a k přepravě hasičů, ale i k přepravě osob a materiálu v případě potřeby 

jak ze strany obce, tak ze strany zájmových spolků, 

 

 dotace na příspěvek na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Jabloňany, podanou na Krajský úřad Jihomoravského kraje.  

O dovybavení, zejména prostředky ochrany jednotlivých členů, požádal 

obecní úřad velitel jednotky. 

Ze státních prostředků bude hrazeno i nové mapování katastru nemovitostí, 

které proběhne v tomto roce, a jeho předpokládané ukončení bude v první 

polovině roku 2021. 

V další části roku připravíme časově náročné projekty týkající se rekonstrukce 

střechy a půdní vestavby základní školy, zásobování pitnou vodou, postupné 

obnovy kanalizační sítě a čištění odpadních vod, revitalizace povrchů v okolí 

kaple, vodní nádrže a přípravy projektu a realizace opatření retenčního prostoru 

v dolní části obce. O podrobnostech budete vždy včas informováni. 

Vážení spoluobčané, v brzké době nás čeká příchod jara a Velikonoc. Ať už 

Velikonoce vnímáte jako svátky jara nebo jako křesťanské svátky, rád bych 

vám za obecní úřad rád popřál jejich radostné a klidné prožití a mnoho zdraví 

do dalších dnů pracovních i svátečních.                                            Miroslav Ocetek 



Novinky z obecního úřadu 
Nákaza Covid-19 
Vážení spoluobčané, v současné době čelíme závažným zdravotním rizikům  

v souvislosti s nákazou Covid-19. Všem vám, kteří se snažíte jakoukoliv cestou 

pomoci svým blízkým i svému okolí, děkuji. Pokud byste potřebovali pomoci  

s organizací nákupů nebo jiných nezbytných záležitostí, neváhejte se obrátit na 

obecní úřad. Rádi vám pomůžeme. 

                                                                                                           Miroslav Ocetek 

Ukončení vysílání ve formátu DVB-T   

Již 31. 3. 2020 vypne své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílač 

Brno – Kojál. S jakýmkoli dotazem ohledně termínů vypínání, způsobu 

přeladění nebo jiných technických problémů se můžete obrátit na telefonní 

centrum České televize na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail 

info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou rovněž dostupné na webu 

www.digict.cz.                                                                                  Miroslav Ocetek                                                                                                                    

 
Připravujeme 
Nové mapování katastru nemovitostí 

Počátkem letošního roku byly do vašich domovních schránek vloženy letáky se 

základními informacemi o přípravě obnovy katastrálního operátu novým 

mapováním.   

Dne 11. 3. 2020 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu představení 

nového mapování katastru nemovitostí v obci Jabloňany pracovníky 

Katastrálního úřadu v Boskovicích. Seznámit se se základními informacemi 

přišlo 39 občanů. 

Pro vás, jako občany, je nejdůležitější etapou celého procesu tzv. zjišťování 

průběhu hranic. Vaše osobní účast je v této etapě nejdůležitější. Zjišťování 

hranic za vaší účasti bude provádět komise složená z pracovníků katastrálního 

úřadu a zástupce obce. Ke zjišťování hranic bude katastrální úřad vždy 

postupně zvát v určitý den dotčené vlastníky, aby si vzájemně odsouhlasili 

umístění svých vlastnických hranic a jejich označení. Předem oznámené 

zjišťování hranic bude probíhat za jakéhokoliv počasí. Povinností 

vlastníků je trvalým způsobem na vlastní náklad označit nesporné hranice 

svých pozemků. 



Podle zaznamenaného a zaprotokolovaného výsledku zjišťování hranic bude 

následně provedeno jejich zaměření, které je zdarma. Budou tím vypočítány 

nové výměry pozemků, což následně znamená zpřesnění daně z nemovitostí.  

Cílem mapování je vytvoření nové digitální katastrální mapy  

s dostatečnou geometrickou přesností a s údaji katastru v souladu se 

skutečným stavem v terénu. 

                                                                                                                                               Miroslav Ocetek 

Stalo se v obci  
Tříkrálová sbírka 

Dne 4. 1. 2020 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, jejímž 

pořadatelem je Charita České republiky. Při této sbírce bylo v naší obci na 

charitativní účely vybráno 11 976 korun. Poděkování patří všem, kteří do 

sbírky přispěli finančně, ale i těm, kteří se na organizaci podíleli, tedy slečnám 

Sáře Černohlávkové a Silvii Richterové, a v neposlední řadě našim koledníkům 

Nikole Černohlávkové, Matyáši Haluzovi, Sebastiánu Haluzovi, Tobiáši 

Plchovi, Vendule Vaňkové a Nicole Veselé.  
                                                                                                            Monika Fojtová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zájezd na bowling 

Druhou sobotu v měsíci únoru pořádala naše obec společně s malou kopanou 

výlet do Blanska na bowling. Výletu se zúčastnilo celkem 47 osob. Z toho se 

do turnaje zapojilo 46 osob. Odjezd z Jabloňan byl v 13.30 hodin a turnaj začal 

v 15.00 hod. Pro velký zájem bylo letos zarezervováno všech 8 drah na dvě 

hodiny. Soutěžící se rozdělili do čtyř kategorií. První soutěžící byly nejmenší 

děti, kterých bylo devět, a házely ve dvou skupinách na jedné dráze, která je 

vybavena mantinely. Další dráhu obsadila kategorie dorostu s pěti soutěžícími. 

Poslední dvě soutěžící skupiny tvořily ženy, kterých bylo 14, a také muži, 

kterých bylo 18. Do celkového pořadí všech kategorií se počítal lepší ze dvou 

náhozů.     

 

 

Kategorie děti:  

1.místo: Ondřej Kalda 97 bodů                 

2.místo: Claudie Plchová 95 bodů 

3.místo: Ondřej Zachoval 89 bodů 

Kategorie dorost: 

1. místo: David Jonáš 149 bodů 

2. místo: Roman Fojt 121 bodů 

3. místo: Nikol Černohlávková 96 bodů 

Kategorie ženy: 

1. místo: Lucie Haluzová 140 bodů 

2. místo: Hana Zachovalová 118 bodů 

3. místo Petra Klekarová 102 bodů 

Kategorie muži: 

1. místo: Zdenek Fojt 171 bodů 

2. místo: Josef Zachoval 166 bodů 

3. místo: Jan Špidlík 159 bodů. 

Po celém turnaji a vydatném jídle probíhalo večer v místní restauraci vyhlášení 

vítězů a předání cen jednotlivých kategorií. Všechny dráhy, zapůjčení 

sportovní obuvi a dopravu hradila obec a malá kopaná. Soutěžící si platili 

pouze občerstvení.  

Všem, kteří se sportovního odpoledne zúčastnili, děkuji za předvedené výkony 

a také děkuji všem, kteří nám pomohli s organizací.  Na příští rok máme  

v plánu toto sportovní odpoledne určitě zopakovat. Jen asi s malou změnou,  

vyhlášení vítězů a večeře bude na jiném místě.                                      Roman Plch       



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

  

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malá kopaná Jabloňany 
Zdravím fanoušky malé kopané a ostatní obyvatele obce Jabloňany. Na úvod 

bych chtěl své spoluobčany přivítat v novém roce 2020. Bohužel tento rok se 

nepodařilo odstartovat moc úspěšně, protože jak v celém světě, tak i u nás 

vypukla virová infekce koronaviru, jejíž dopad může být fatální na zdraví lidí, 

ale i na pořádání různých kulturních a sportovních akcí, je nutné zamezit šíření 

tohoto viru. V době psaní tohoto článku nemám zprávy o nákaze v okrese 

Blansko, takže nevím, jak bude vypadat další průběh všech nařízení 

Bezpečnostní rady státu, která rozhoduje o akcích, kde se srocuje větší počet 

lidí na jednom místě. Ale myslím, že malá kopaná při zápasech více jak 100 

lidí neshromáždí. Zatím se proto funguje dle harmonogramu a rozpisu akcí 

malé kopané. Pokud by ale vzniklo velké nebezpečí nákazy a BRS by rozhodla 

zrušit všechny akce, okamžitě bychom všechny fotbaly a plánované akce 

zrušili. 

Teď se vrátím k příjemnějším věcem. Minulý rok jsme zakončili 

silvestrovským veselím v podobě silvestrovského fotbálku. Na hřišti a mimo 

něj se sešlo mnoho lidí, jak fanoušků, tak fotbalistů současných,  

a i těch, kteří už malou kopanou nehrají. Ti, co přišli, se chtěli pobavit a naladit 

se na silvestrovský večer. Mohu říci, že do poslední chvíle, jsme díky 

vrtochům počasí vůbec nevěděli, zda toto utkání bude vůbec sehráno. Nakonec 

ale vyšlo vše na jedničku a troufám si říct, že i hřiště tenhle nápor zvládlo. 

 

Z dalších akcí, které proběhly už v roce 2020, bych chtěl zmínit zájezd na 

bowling 8. února, který jsme s Obecním úřadem Jabloňany spolupořádali. Ze 

svého pohledu si myslím, že se akce vydařila a účastníci byli spokojeni.  



Fotbalová sezóna 2020 

Mužstva Malé kopané Jabloňany vstoupí do sezóny 2020 s pozměněnými 

kádry. Obě mužstva působily v třetí lize Malé kopané okresu Blansko. Bohužel 

po celé reorganizaci na Blanensku spadlo St.B do čtvrté ligy a FK do ligy páté. 

Nově vzniklo 6 lig po deseti týmech. Z každé ligy (kromě 1.) budou postupovat 

4 týmy do ligy vyšší a naopak z každé ligy (kromě 6.) budou 4 týmy 

sestupovat. Ani v jednom našem mužstvu nezůstal kámen na kameni. Hráči se 

promíchali tak, aby se St.B pokusilo o návrat do 3. ligy. Jsem rád, že mužstvo 

si tento cíl vytyčilo samo na závěrečné schůzi v loňském roce. Tým FK se bude 

snažit s omlazeným kádrem, nad kterým budou držet ruku zkušení hráči, udržet 

v páté lize. Ještě doplním, že do nového ročníku povedou týmy do soutěží tito 

vedoucí: St.B zkušený Marek Černý, kterému bude pomáhat neméně zkušený 

Jarda Marek, a FK zatím méně zkušený, ale o to snaživější David Jonáš, 

kterému samozřejmě starší hráči pomohou. 

Sezónu začnou oba týmy pohárovými zápasy. St.B zavítá v sobotu 4. dubna 

v 16:00 na hřiště Kozárova a FK v neděli 5. dubna v 10:00 do Újezdu  

u Boskovic. První kolo ligového ročníku začíná 18. a 19. dubna. První a asi  

i druhé kolo pravděpodobně oba týmy sehrají venku z důvodu šetření trávníku 

po prosetí. 

 

Seznam mužstev pro sezónu 2020 

 

 

 



 

Rozlosování utkání sezóny 2020 

 

Kolo Datum Čas Utkání 

1. 18.4. 16:00 TJ Sokol Valchov - St.B Jabloňany 

1. 19.4. 10:00 Újezd u Boskovic - FK Jabloňany 

2. 26.4. 10:00 SOKOL Lhota Rapotina - St.B Jabloňany 

2. 26.4. 10:00 TJ Šerkovice „B“ - FK Jabloňany 

3. 2.5. 17:00 FC Brťov - St.B Jabloňany 

3. 2.5. 17:00 FK Jabloňany – FC Sebranice 2002 

4. 9.5. 17:00 St.B Jabloňany – FC Velenov 

4. 9.5. 17:00 HŘEBCI Ludíkov - FK Jabloňany  

5. 17.5. 10:00 SK Kněževes 2006 - St.B Jabloňany 

5. 16.5. 17:00 FK Jabloňany – FC Artis Bedřichov 

6. 23.5. 17:00 PANTHERS Vanovice - St.B Jabloňany  

6. 23.5. 17:00 FK Jabloňany – OREL ROCK Boskovice 

7. 30.5. 17:00 St.B Jabloňany – MK Březová 

7. 30.5. 17:00 SHARKS Štěchov - FK Jabloňany  

8. 6.6. 17:00 BC Červánky Rájec - St.B Jabloňany   

8. 6.6. 17:00 FK Jabloňany – FC Rozsíčka 

9. 13.6. 17:00 St.B Jabloňany – FC Spešov 

9. 13.6. 17:00 Sokol Chornice - FK Jabloňany 

 

Masopustní průvod 

22. 2. 2020 byl dnem, který připadal na masopustní rej, což znamená, že do 

našich ulic vyšla řada různých masek. Průvod již tradičně odstartoval na 

horním konci obce Kocinberk. Respektive jako vždy vycházel ze vzorně 

nachystané garáže manželů Mrázkových. Průvodu se zúčastnilo 33 kouzelných 

a nádherných masek, kterým do kroku hrály hitovky z místního rozhlasu. Jen 

bych podotkl, že v pátek i v neděli pršelo, takže jako zázrakem bylo v sobotu 

slunečné a téměř jarní počasí. Chtěl bych poděkovat za pohostinnost místních 

lidí, kteří nám nejen přispěli do kasičky, ale pohostili nás i různými 

pochutinami jako jsou tradiční koblížky, ale i domácí uzené, jednohubky  

a samozřejmě i něco na zahřátí v tekutém stavu. 



  
 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská rubrika 

V letošním roce bych chtěl rád poblahopřát Vašku Kuželovi k jeho krásnému 

životnímu jubileu 60 let. Za celou kopanou přeji Vaškovi hodně štěstí a zdraví. 

Společně s obcí jsme se zúčastnili gratulace u Václava doma. Musím 

poděkovat za pohostinnost, které se nám dostalo. Za MK se zúčastnili mladší 

hráči i Vaškovi vrstevníci a musím dodat, že bylo hodně veselo. 

 

 

 

 

 
 

 

Plánované akce 

Samozřejmostí je nachystání techniky, hřiště a okolí na novou sezónu,  

30. dubna pálení čarodějnic a 7. května Mírová vatra. O dalších počinech MK 

vás budu informovat v příštím Jablíčku.                                                 Jarda Fojt 



SH ČMS - SDH Jabloňany 
Co nás čeká v roce 2020 

V letošním roce nás čeká opět spousta různých akcí a dalších aktivit, většina 

tradičních a jedna staronová. 

První důležitou akcí, která letos už proběhla, byla Valná hromada sboru, kde 

jsme si mimo jiné zvolili výbor. Ten povede sbor v příštích pěti letech. Výbor 

bude pracovat v tomto složení: J. Ocetek (starosta), J. Horák (náměstek 

starosty), J. Štarha (hospodář), M. Musil (strojník), J. Zachoval (referent 

MTZ). Dále jsme si zvolili vedoucí zájmových kolektivů P. Machače (kolektiv 

MH) a J. Zachovala (PS muži). 

Opět se nám po několika letech podařilo vrátit do Jabloňan soutěž v požárním 

útoku, která bude zařazena do seriálu Velké ceny Blanenska. Proběhne 14. 6. 

v areálu v Luhu. Věříme, že se nám podaří zorganizovat stejně kvalitní soutěž 

jako tomu bylo v minulých letech a na jakou byli závodníci i diváci zvyklí. 

Další, tentokrát tradiční akcí, bude pouťový víkend ve dnech 3. až 5. 7.,  

a během roku se zapojíme i do akcí dalších, například do Rozloučení 

s prázdninami. 

Co se týká sportovní části sboru, i nadále u nás bude fungovat jak Kolektiv 

mladých hasičů, tak i sportovní družstvo mužů. Doufejme, že se s probíhající 

generační obměnou dostaví i zlepšené výsledky. 

Už několik let se účastníme Dne otevřených dveří v TM v Brně a letos tomu 

bude opět tak. Uvidíme podle zájmu a možností, jestli se přidají další akce 

s naší historickou technikou. 

Samozřejmostí bude spousta různých brigád a jiných prací pro sbor během 

celého roku, například v areálu v Luhu, kde se stále snažíme vylepšovat 

zázemí, jež využíváme.                                                                       Jakub Ocetek 

                                                                                                                                       

JSDH Jabloňany 
Ohlédnutí za rokem 2019 

V roce 2019 jsme vyjížděli k 12 mimořádným událostem v obci nebo v JMK  

a ke 12 činnostem, které jsme vykonávali pro obec nebo spoluobčany 

(odstraňování stromů, úklid komunikací a podobně). Proti roku 2018 je zde 

mírný nárůst v obou kategoriích. 

Abychom toho byli schopni, chceme mít připravenou techniku a další 

vybavení, které musíme bezpečně ovládat a být sehráni a proškoleni. Toto nám, 



jako tradičně, zabírá nejvíce našeho času. Loni jsme pro JSDH odpracovali 

bezplatně celkem 1161 hodin. Proto je zde na místě poděkování našim 

rodinám, které nás v tomto tolerují. 

Další detail najdete ve Zprávě o naší činnosti na www.hasicijablonany.cz . 

 
                                             Petr Machač 

Činnost za poslední měsíce  

Dne 10. 2. 2020 přecházela přes naše území bouře Sabine. V 16:19 byl 

jednotce vyhlášen poplach. V Kunštátě došlo k poškození plechové střechy.   

U této události jsme zasahovali společně s HZS Kunštát a místní JSDH 

Kunštát. 

6. 2. 2020 jsme provedli likvidaci vzrostlého ořechu na pozemku místního 

občana. 

Dopoledne 28. 1. 2020 jsme za pomoci našich čerpadel prováděli ověření 

průtoku na novém technologickém zařízení v Blansku. 

Dne 3. 1. 2020 jsme zakončili odbornou přípravu za rok 2019 závěrečným 

přezkoušením, které je povinné pro všechny členy JSDH. Mimo toto základní 

závěrečné přezkoušení  musí členové obsluhující motorovou pilu absolvovat 

další test. Ten je formou e-learningu a po jeho úspěšném zakončení je uživateli 

vystaven certifikát o splnění opakovacího kurzu.  

Dne 19. 12. 2019 jsme na výzvu operačního střediska HZS JMK vyjížděli k 

požáru popelnice v naší obci. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se 

jedná o povinné prověřovací cvičení JSDH. 

http://www.hasicijablonany.cz/


Mimo výše uvedeného se pravidelně scházíme při údržbě techniky a vybavení. 

Svépomocně jsme dokončili výrobu a instalaci nové hliníkové bedny k uložení 

vybavení na  střeše nástavby CAS 15. Členové JSDH při její výrobě strávili 

bezmála 90 brigádnických hodin.  V lednu jsme instalovali nové výkonnější 

LED osvětlení nad šatními skříněmi ve zbrojnici.       

Jan Horák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
O jednotlivých akcích Kolektivu mladých hasičů jsme vás informovali 

v průběhu roku, vše důležité naleznete na www.hasicijablonany.cz nebo na FB 

www.facebook.com/hasicijablonany. 

Pro malé ohlédnutí zpět můžeme použít graficky zpracovaný Výchovně 

vzdělávací program SH ČMS a Systém fyzické přípravy mladých hasičů, které 

se nám daří úspěšně v našem kolektivu mladých hasičů naplňovat. Na obrázku 

na další straně je modře škrtnuto, čemu se u nás nevěnujeme nebo naopak, 

které aktivity navíc jsou u nás unikátní.  

Kromě časově náročné organizace volnočasových aktivit a sportovní činnosti si 

musíme zajistit ještě údržbu sportovního areálu a ostatní chod a financování 

naší činnosti. Celkem jsme na těchto činnostech loni strávili jako vedoucí KM 

(P. Machač s pomocí J. Havlíček) 860 hodin. 



 

 

 



Ze sportovního pohledu byl rok 2019 spíše výsledkově slabší/průměrný. 

Zúčastnili jsme se celkem 22 soutěží, kde jsme byli celkově pětkrát na stupních 

vítězů a dvakrát jsme obsadili „bramborové“ 4. místo. 

V Okresní lize mládeže (OLM) jsme se zúčastnili 13 žákovských soutěží  

z celkových 15 pořádaných. Zde MLADŠÍ žáci obsadili celkově 10. místo z 33 

sborů a STARŠÍ žáci obsadili celkově 9. místo ze 35 sborů. 

V okresním kole celostátní hry Plamen ročníku 2018/2019 skončili mladší žáci 

16. ze 35 sborů a starší žáci pak 10. ze 32 sborů. V podzimním kole nového 

ročníku pak obě družstva skončila na 17. místě. 

U dorostu byl úspěchem postup Michala Kováře do krajského kola, kde skončil 

na 3. místě ve starších jednotlivcích. Dále bych chtěl poděkovat i ostatním 

dorostencům a dorostenkám, kteří reprezentovali nejen sebe, ale i naši obec na 

dalších závodech Okresní ligy dorostu Blansko nebo hry Plamen. 

V jednotlivých kategoriích mladších, středních nebo starších dorostenek  

a dorostenců to byli: Nikol Černohlávková, Tereza Machačová, Vendula 

Vaňková, Jakub Kovář a Tomáš Straka.                                                Petr Machač 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

                                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Jabloňany 
Střípky ze školy 

Stejně jako každý rok jsme se i letos rozhodli zdokonalit své bruslařské umění. 

Někteří žáci sice na bruslích stáli poprvé, ale pod dohledem a pravidelným 

tréninkem se z nás stali zdatní bruslaři. Všichni si bruslení oblíbili, proto se 

letošní pololetní vysvědčení rozdávalo „Na ledu“. Zážitek to byl krásný  

a nezapomenutelný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době Masopustu jsme ve škole pořádali karneval nejen pro školní děti. Účast 

byla největší za poslední dobu a škola praskala ve švech. Přišla spousta dětí  

i z okolních vesnic. Tombola byla bohatá, občerstvení úžasné. Veliké 

poděkování patří aktivně se zapojujícím rodičům, a hlavně Miru Kaktusovi, 

který celý karneval rozzpíval. 

V rámci oslav narození pana Andersena ve škole přespíme a zapojíme se do 

akce „Ukliďme Česko“. Při této příležitosti opět zmodernizujeme parčík před 

školou, budeme rádi za rostlinné příspěvky na jeho obnovu. 

Z důvodu koranavirové nákazy jsme nuceni zrušit naplánovaný den otevřených 

dveří a zápis dětí do 1. ročníku. O náhradním termínu vás budeme včas 

informovat. 

Po mateřské dovolené se do nového školního roku vrátí paní učitelka Petra 

Richterová, která ve škole učila již za paní ředitelky Markové. 

 



Co naše škola nabízí: 

 budova vždy otevřena od 6:40 do 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. 

 

Další informace o výhodách malotřídních škol: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/219562243400010-malotridky 

 

Slunečné a teplé jaro přeje usměvavý kolektiv ZŠ Jabloňany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská rubrika 
Dne 28. 2. 2020 oslavili manželé Ludmila a Josef Meluzínovi zlatou svatbu. K tomuto 

krásnému životnímu výročí jim přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších 

společně prožitých let. 



Z obecní matriky 
Významná životní jubilea v I. čtvrtletí 2020 oslavili (jubilea od 50 do 65 let): 

 

Paní Ilona Kuželová                                                             

Pan Ladislav Barva                                                                                         

Pan Jiří Živný ml.                                                             

Pan Kužela Václav                                                     

Paní Marie Ocetková 

Pan Josef Ocetek 

Pan Jan Boček 

Pan Jaroslav Machač st.   

Pan Veselý Bedřich 

                                                  

 

                     Oslavencům přejeme všechno nejlepší! 

 

Ve IV. čtvrtletí 2019 a v I. čtvrtletí 2020 se narodili: 

 

                                                                                           

Anežka Olšanová 

 

                                                                                                 Jana Plevová 

 

Matěj Fojt 

 

 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 
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