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Co si v tomto čísle přečtete: 

 Akce na rok 2022 

 Co je nového v našich spolcích 

 Dětičky z naší školičky 

 Krásná životní jubilea                            

Jablíčko 

Zpravodaj obce Jabloňany 

Číslo 28      Prosinec 2021 



Úvodní slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané, 

rok 2021 se nezadržitelně chýlí ke konci. Přinesl nám očekávané i neočekávané 

situace. Jsem přesvědčený, že málokdo z nás očekával silnou podzimní vlnu 

koronavirové pandemie, která nás omezila nejen v osobním životě, ale i 

v životě pracovním. Z hlediska počtu nakažených je i v naší obci tato vlna 

nejsilnější.  

I přes tuto překážku se snažíme dál realizovat naplánované investiční i 

kulturně-společenské akce, a to v rámci možností, které jsou vyhlašovány 

vládou. 

Proběhla naplánovaná oprava fasády a soklu místní kaple, včetně dodatečné 

opravy odvedení vzlínající vlhkosti za pomoci dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj. Byla provedena oprava cesty k novostavbám v dolní části obce a 

oprava chodníků u místní komunikace k bytovce s podílem dotace 

z Jihomoravského kraje. Velice mě mrzí zdržení rekonstrukce kanalizace 

v okolí kaple, která byla v havarijním stavu. Zdržení bylo zapříčiněno 

nedostatkem materiálu nutného k rekonstrukci a personální situací u 

zhotovitele. S největší pravděpodobností bude akce ukončena do konce 

letošního roku. Tímto bych se chtěl omluvit především obyvatelům, kteří bydlí 

v této lokalitě, za způsobené potíže. 

I když musely být zrušeny všechny společensko-kulturní akce na jaře tohoto 

roku, podařilo se zorganizovat pro děti rozloučení s prázdninami a rozsvěcení 

vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou. Za pomoc s organizací 

těchto akcí děkuji všem členům organizací a spolků v obci. 

Pro následující období a v souladu s plánem rozvoje jsme podali ještě na konci 

tohoto roku žádost o dotaci na rekonstrukci vodní nádrže v horní části obce na 

Ministerstvu zemědělství a opětovně na Ministerstvu pro místní rozvoj žádost o 

dotaci na půdní vestavbu místní základní školy a rekonstrukci místní 

komunikace směrem k bytovce, kde by měly vzniknout i odstavné plochy pro 

osobní automobily. V příštím roce by měla být zahájena, dle dohody se Státním 

pozemkovým úřadem, stavba akumulačního prostoru v dolní části obce.  

Finišuje projektová dokumentace na vodovod a rekonstrukci kanalizace v části 

Kocinberk. Žádost o její povolení bude podána koncem letošního roku nebo 

začátkem roku příštího. 

Plánů, jak zlepšit kvalitu života a rozvoj obce, máme dost, a já věřím, že se 

nám je podaří realizovat s vaší laskavou pomocí a pochopením dočasných 

omezení, která takové projekty provází. Pokud budete mít zájem vědět více o 



projektech nebo budou realizovány ve vašem blízkém okolí, neváhejte se na 

mě obrátit, abychom předešli možným nepříjemnostem. 

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

pohodě prožitý zbytek adventu, poklidné vánoční svátky, dětem hodně dárků 

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

v osobním i pracovním životě v následujícím roce 2022. 

                                                                                                                                               Miroslav Ocetek 

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

30. září, 18. listopadu a 16. 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 2022 
Na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany dne 18. 11. 2021 byla schválena 

následující výše poplatků na rok 2022: 

1. Poplatek za držení psa se nezvyšuje a zůstává ve výši 200 Kč za jednoho 

psa za rok.  

2. Cena vodného z vodovodu provozovaného firmou VAS, a.s., Boskovice se 

zvyšuje následovně: pohyblivá složka ve výši 45,50 Kč/m
3
, pevná složka na 

500 Kč/rok + DPH. 

Z důvodu nutnosti uzávěrky tohoto čísla před zasedáním zastupitelstva 16. 12. 

není známa výše poplatků za svoz odpadů, za provoz televizního kabelového 

rozvodu a cena vodného z místní vodárny „V Luhu“.  

Po schválení výše těchto poplatků budete informováni na webových stránkách 

a na úřední desce. 

Občané mohou hradit poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi       

a psy od 10. 1. 2022 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. 2022, předem 

děkujeme.                                                                                            

 
Rozsvěcení vánočního stromu 



Jednou z mála kulturních akcí, kterou mohl obecní úřad uspořádat v tomto 

roce, bylo rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli 28. listopadu 

u naší kaple.  

Všichni zúčastnění čekali příchod Mikuláše s andělem a čerty. Čekání nám 

zkrátily milým vystoupením děti z místní základní školy, které nacvičily se 

svými vyučujícími. 

Mikuláš s andělem po příchodu rozsvítili vánoční strom a obdarovali děti 

balíčkem sladkostí.  

 

Tříkrálová sbírka 

Na počátku příštího roku bude opět v obci zorganizována tradiční tříkrálová 

sbírka. Dosud není známo, zda bude provedena obchůzkou tří králů, nebo bude 

v místní prodejně potravin instalována sbírková kasička. O podobě sbírky 

budete předem informováni. 

Za poskytnuté příspěvky předem děkuje pořadatel sbírky Charita Česká 

republika.    

Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky s kasičkou 

nezastihnete, můžete přispět přes webové stránky 

www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo přímo na účet Tříkrálové 

sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro podporu 

Charity Blansko.                                                                                                                                                                                                 

 

Červík Jabloňany z. s. 
V neděli 17. 10. jsme uspořádali drakiádu. Bylo připraveno občerstvení, malý 

dárek pro piloty draků a také soutěž o nejlepšího draka. Sešlo se celkem 28 

draků, a to i přesto, že nám vítr zrovna nepřál.  

1. 11. jsme představili projekt I.C.E. karet a také je rozdali přítomným 

občanům. Jedná se seniorské obálky, které nabízí velmi cennou podporu 

v případě naléhavé pomoci. V případě zájmu o tento projekt nebo o tuto kartu 

neváhejte kontaktovat Petra Machače nebo Ivu Horákovou.  

Bohužel epidemiologická situace není nejlepší, takže další plánované akce 

jsme museli zrušit. Určitě se s vámi rádi sejdeme ještě před koncem roku, a to 

při distribuci Betlémského světla. Prosím sledujte plakáty nebo facebook, kde 

se dozvíte podrobnosti.  



Závěrem přeji všem klidné svátky a hodně zdraví!  

Iva Horáková 

 

 

 

JSDH Jabloňany 

Čtvrté čtvrtletí roku 2021 

Vážení spoluobčané, ani tento rok nás bohužel neopustila „kovidová omezení“, 

se kterými se pokoušíme všichni nějak žít. Kolegové, členové vyšších kategorií 

jednotek sborů dobrovolných hasičů napříč Českou republikou, se připravují do 

zdravotnických zařízení býti nápomocni zdravotnímu personálu mírnit 

následky této epidemie.  

Aby toho nového nebylo málo, tak jsme se letos seznámili i s následky 

ničivého tornáda, které jsme doposud mohli vídat pouze ve filmech. Nevěřil 

jsem, že auta, domy nebo krávy létají, a ejhle, ono je to možné i nám skoro za 

humny.  

Naše JSDH v rámci likvidace následků tornáda pomáhala převážně v obci 

Hrušky a okolí, kde strávila dlouhých jedenáct dní. Za tuto dobu jsme se setkali 

se spoustou lidí, poznali mnoho lidských příběhů a navázali několik přátelství. 



Naše nasazení v tornádem zasažených obcích bylo vždy odměněno 

poděkováním, úsměvem, někteří si dali i tu práci a poslali nám pár milých slov 

písemně (níže zveřejněno se souhlasem autora). 

Po ničivém tornádu dne 24. 6. 2021 na místo přijela jednotka hasičů Jabloňany 

a ihned svým přístupem zajistili pomoc jak materiální, tak logistickou. 

Pomáhali lidem v likvidačních pracích a taky při stravování jak postižených 

občanů Hrušek, tak pomáhajícím dobrovolníkům. Jejich činnost byla od 

prvního dne přehledná – každý věděl, co má dělat. Pomáhali svou 

profesionalitou zvládat STAV NEBEZPEČÍ vyhlášený hejtmanem JMK. 

Jejich pomoci si všichni velice vážíme a jsme za ni vděční. Nemluvím tímto 

pouze za sebe, ale i za občany jménem Rady obce Hrušky.   

        Mgr. Stanislav HELEŠIC – radní 

 

Pořízení dýchací techniky II. pro JSDH Jabloňany 

Závěrem roku 2020 se podařilo pořídit do vybavení JSDH obce Jabloňany 2 

sety nové dýchací techniky. Jednalo se o dýchací přístroje Dräger PSS 4000. 

Dýchací technika slouží k zásahům v zakouřených prostorách, kde je zásah bez 

tohoto vybavení nemožný. Pořízení tohoto vybavení se podařilo výhradně díky 

sponzorským darům společností a subjektů, které podpořily akceschopnost naší 

jednotky a přispěly tak k bezpečnosti spoluobčanů nejen v naší obci.  

Pro zajištění vyšší bezpečnosti našich hasičů jsme chtěli pořídit celkem tři sety 

dýchacích přístrojů. Proto jsme v letošním roce pokračovali v získání 

finančních prostředků od sponzorů, a to se nám podařilo.  

Těmto firmám a subjektům, které darovaly naší obci sponzorské dary v celkové 

výši 32.164 Kč, patří velké poděkování. Jde o:  

 Jan Musil Pohodlí – soukromý zemědělec 

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

 Šetři za tři, s.r.o., energetické poradenství v oblasti optimalizaci dodávek 

elektřiny, zemního plynu a dalších služeb, www.setrizatri.cz  

a další zde nejmenované subjekty, které přispěly. 

Děkujeme všem za jejich dar obci a JSDH, díky kterému můžeme do konce 

tohoto roku pořídit do výbavy JSDH třetí set dýchacího přístroje 

http://www.setrizatri.cz/


 

Ostatní činnosti JSDH Jabloňany koncem roku 
 
Začátkem října jsme provedli likvidace obtížného hmyzu v podhledu opláštění 

střechy rodinného domu. 

V souvislosti se sněhovou nadílkou jsme provedli na první adventní neděli 

odstranění části stromu hrozícího pádem na rodinný dům. Během týdne při 

následné oblevě jsme provedli odstranění sněhových převisů z okapů a střechy 

na místní kapli, kde také hrozilo tíhou mokrého sněhu poškození majetku. 

Stále se zdokonalujeme a provádíme školení, údržbu techniky a vybavení, 

absolvovali jsme kondiční jízdy s vozidly. Provedli jsme pravidelné roční 

kontroly STK a emisí vozidel cisterny DAF, dopravního automobilu Man a 

nákladního přívěsu. 

Dále jsme řešili a administrovali s pojišťovnou zajištění opravy poškozené 

karoserie DA Man. Poškození vzniklo třetí osobou při zásahu při likvidaci 

následků tornáda v obci Hrušky – oprava plně hrazena pojišťovnou viníka 

poškození. 

Již více jak rok se snažíme ve spolupráci se starostou obce zajistit kryté 

parkování pro DA, to se bohužel nedaří a DA je dočasně parkováno v krytých 

soukromých prostorách. 

Děkuji členům JSDH za spoustu hodin pomoci a spolupráci v roce 2021 a 

rodinným příslušníkům za vstřícnost. Hasičské mládeži děkuji za reprezentaci 

sboru i obce, rodičům a našim příznivcům za podporu a pomoc.  

Děkuji dárcům za podporu v roce 2021 i v letech předešlých. Přeji Vám všem i 

spoluobčanům do nového roku především pevné zdraví a štěstí. 
Více se o naší činnosti dozvíte:  
https://www.facebook.com/hasicijablonany ,  https://www.hasicijablonany.cz/   Machač Petr 



SH ČMS-SDH Jabloňany 
Požární sport 

V letošním roce jsme se zúčastnili všech deseti soutěží zařazených do Velké 

ceny Blanenska. Podařilo se nám bodovat na 6 z nich. Největší příděl bodů byl 

na závodech v Němčicích, kde jsme po dobrém výkonu obsadili 9. místo a tím 

získali 13 bodů. Za zmínku stojí účast na soutěži v Sudicích a v Rudici, kde 

jsme si připočetli dohromady 19 bodů. Bohužel i letos se nám nevyhla smůla v 

podobě několika nevydařených útoků. Projevil se samozřejmě i lidský faktor a 

chyběla především koncovka při sestřiku terčů. V celkovém hodnocení jsme 

obsadili 17. místo a získali 49 bodů. Letošní rok hodnotím jako podprůměrný. 

Sestava: Josef Zachoval, Jakub Ocetek – koš 

              Michal Dvořák – narážka 

              Roman Vlach, Jiří Horák – stroj 

              Vojtěch Lžíčař, Lukáš Prudký – béčka 

              David Jonáš – rozdělovač 

              Jakub Kovář, Michal Kovář – proud

 



Ohlédnutí za rokem 2021 

Blíží se konec roku, a tak přichází čas ohlédnout se za uplynulými měsíci a 

více začít přemýšlet a plánovat rok příští. 

Na jaře tohoto roku bylo na okraji dráhy v Luhu vysázeno stromořadí javorů. 

Tato výsadba byla realizována externí firmou díky rozhodnutí obce a získání 

dotace. Záměrem je mimojiné zpevnění svahu k rybníku a podpora zeleně. 

V měsíci květnu dostal sklad materiálu v Luhu novou fasádu a byl tak 

v podstatě dokončen. 

 

V červenci proběhla tradiční pouťová posezení. Při této příležitosti jsme 

nejprve odstranili starý pletivový plot v zadní části areálu, který byl v říjnu 

nahrazen plůtkem řetízkovým. Ten je odnímatelný a ulehčuje nájezd do areálu. 

Na konci srpna jsme se společně s obcí a Malou kopanou podíleli na 

uspořádání Rozloučení s prázdninami. 

V říjnu jsme provedli sběr přibližně 4 tun starého železa. 

V listopadu proběhl generální úklid v garáži v areálu ZEPO. 

 

V tomto roce se nám také podařilo získat dotaci prostřednictvím MAS 

Boskovicko, díky které bude zakoupen nový velkokapacitní party stan. 

 



 

 

Nadále pokračovala i činnost kolektivu mládeže a sportovního družstva mužů, 

o které se více dozvíte v samostatných částech. 

V listopadu jsme společně s obcí a Malou kopanou uspořádali Rozsvěcení 

vánočního stromu u kaple. 

Výše zmíněné je jen zlomkem našich aktivit. V průběhu roku se věnujeme 

například údržbě zázemí a vybavení a spolupracujeme s obcí. Samozřejmostí je 

nutná administrativa. Během celého roku jsme odpracovali přes 400 

brigádnických hodin. 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem členům za jejich práci. Jejich 

rodinám za toleranci a trpělivost. Naším sponzorům a partnerům za podporu a 

v neposlední řadě také obci Jabloňany a Malé kopané za spolupráci. 

Závěrem bych rád popřál všem občanům Jabloňan příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

Jakub Ocetek 

 



Hasiči Jabloňany – Kolektiv mládeže 
V září jsme zvládli soutěž dorostenců v disciplíně 100 metrů překážek. Pro 

někoho byla soutěž jedna z posledních díky blížící se plnoletosti, a pro jiného 

první v nejmladší dorostenecké kategorii. Do soutěže se zapojili naši čtyři 

dorostenci, za což jim děkuji. 

 

 

 

Začátkem října jsme se vydali soutěžit do Lysic, kde pro nás pořadatelé 

připravili kvalitní závod požární všestrannosti a štafetu požárních dvojic. Tato 

soutěž byla okresní, zařazená do Celostátní hry Plamen začínajícího ročníku 

2021/2022. Nastoupili jsme v kategoriích mladší a starší žáci a také 

v kategoriích dorostu.  

 

 

 



 

 

Soutěž v Lysicích, část žáků při zaslouženém odpočinku.  

 

Na této soutěži jsme opět reprezentovali naši obec se ctí a umístili jsme se 

v první polovině výsledkových listin.  Soutěž byla organizována opět v souladu 

s protiepidemickými opatřeními, formou příjezdu na vymezený čas, zasoutěžit 

a odjezd domů. 

Pokud sleduješ naši činnost a zajímá tě to, je ti nebo vašemu dítku cca 6 až 17 

let, tak máš možnost přijít mezi nás a třeba jen na zkoušku. Máš možnost 

vyzkoušet si, zda by tě to bavilo. Můžeš si pak říci: zkusil jsem to. 

Více se o naší činnosti dozvíte:  

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

 

 

https://www.hasicijablonany.cz/


 

Malá kopaná Jabloňany 
Hodnocení sezony 2021 

Druhá polovina sezóny 2021 skončila. Fotbalisté St.B. Jabloňany obsadili 

čtvrté tedy poslední postupové místo s třiceti body (9 výher, 3 remízy a 6 

proher) a skóre 74:62. St.B  využilo náskoku z jarní části soutěže a  svůj postup 

si již pohlídalo. V příštím roce je čeká účast ve 3. lize malé kopané. 

FK Jabloňany bohužel po velmi dobrém podzimním finiši již nedohnalo ztrátu 

z jarní části soutěže a sestoupilo do šesté ligy. Na jaře tým odepisovaný 

k sestupu se čtyřmi body nakonec na podzim získal čtrnáct bodů, což je hodně 

slušný počin. Spoustu zápasů však museli hráči odehrát ve značně oslabené 

sestavě, a především šlo o souběh zápasů TJ Sokol Skalice nad Svitavou, tím 

se zápasy nemohly odehrát ve stanovených termínech a musely se buď 

překládat nebo odehrát v menším počtu hráčů. Výsledky mohly vypadat jinak. 

Na příští ročník 2022 by se mělo posílit v obou mužstvech, a to hlavně v týmu 

St.B o hráče Lhoty Rapotiny, kteří by měli chuť si u nás zahrát, aby náš tým 

byl ve třetí lize konkurenceschopný ostatním týmům. FK má určitě před sebou 

jasný cíl, a tím je postup zpět do 5. ligy. Musíme jen doufat, že v dnešní době 

koronaviru se soutěže opět normálně rozběhnou. 

Pátého listopadu se konalo zakončení malé kopané sezóny 2021. Za účasti 

hráčů, fanoušků, bývalých hráčů a našich sponzorů jsme zpětně zhodnotili 

sezónu 2021 a vyhlásili nejlepšího střelce a nejlepšího hráče – osobnost M.K. 

Jabloňany. Nejlepším střelcem se s převahou stal Michal Vorlický a nejlepším 

hráčem – osobností – David Jonáš, hlavně díky jeho precizní a bezchybné práci 

v roli vedoucího FK Jabloňany, kterou zastával teprve prvním rokem. 

Zakončení malé kopané se neslo v duchu 40. narozenin Romana Plcha a 26. 

narozenin Máry Černého.  

                                                                                                                Jaroslav Fojt 

Tabulka 4. ligy po konci sezony 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 

1. CELTIC Újezd u Boskovic 18 15 0 3 91 23 45 

2. FC Velenov 18 13 3 2 93 45 42 

3. MK Březová 18 9 6 3 51 37 33 

4. St.B Jabloňany 18 9 3 6 74 62 30 

5. SOKOL Chornice 18 7 5 6 56 48 26 

6. PANTHERS Vanovice 18 7 5 6 44 42 26 

7. SK Kněževes 2006 18 6 2 10 43 62 20 

8. FC Spešov 18 5 2 11 49 77 17 



9. TJ SOKOL Valchov 18 5 0 13 53 90 15 

10. FC Brťov 18 0 2 16 26 94 2 

 

Tabulka 5. ligy po konci sezony 

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre pro Skóre proti Body 
1. TJ Šerkovice „B“ 18 14 1 3 85 41 43 

2. SHARKS Štěchov 18 13 2 3 71 23 41 

3. FK Ludíkov 18 10 1 7 50 56 31 

4. OREL ROCK Boskovice 18 8 2 8 45 47 26 

5. FC ARTIS Bedřichov 18 8 1 9 39 49 25 

6. FC Sebranice 2002 18 7 3 8 53 43 24 

7. FC Rozsíčka 18 7 1 10 35 43 22 

8. STARS Letovice 18 7 1 10 60 80 22 

9. FK Jabloňany 18 5 3 10 46 62 18 

10. TJ Ostrov u Macochy 18 3 1 14 46 86 10 

 

 

Společenská rubrika 

 

Ve IV. čtvrtletí oslaví krásných 40 let náš současný hráč Roman Plch a bývalý 

spoluhráč Luboš Laštůvka. Přejeme všechno nejlepší a hodně nejen 

fotbalových úspěchů v životě! Další radostnou událostí bylo 23. 11. narození 

dcery Terezky dlouholetému hráči a prezidentovi malé kopané Jaroslavu 

Fojtovi. Přejeme jim hodně zdraví.   

V letošním roce bych vás chtěl ještě pozvat na tradiční silvestrovský fotbálek, 

jeho konání bude hodně záviset na počasí, a hlavně na situaci kolem 

koronaviru. Nicméně se chceme na hřišti sejít i v případě, že počasí nedovolí 

zahrát si fotbal. Všichni jste srdečně zváni! 

Příští rok bychom chtěli obnovit naše tradiční akce, jako je průvod masek obcí 

a pálení ohňů, bohužel vše se bude odvíjet od situace kolem kovidu a platných 

nařízení vlády. 

Do nového roku 2022 bych vám chtěl popřát za sebe a celou malou kopanou 

hlavně zdraví a hodně trpělivosti v této nelehké době. 

                                                                                                                David Jonáš       

 
 
 



 
Základní škola Jabloňany 
 
Vánoce jsou za dveřmi 

 

V letošním předvánočním čase žáci pilně trénovali na rozsvěcování vánočního 

stromečku, vyráběli dekorace a dárky na jarmark, a i ti nejmenší si našli čas na 

secvičení krátkého pásma básniček a písniček. Předvedli je rodičům a panu 

starostovi na slavnostním Předávání Slabikářů. 

Celá slavnost se povedla, rodičům se moc líbila a prvňáčci obdrželi Slabikář, 

pamětní medaili a malou pozornost ve formě plyšové kapsičky na drobnosti.                                                                                                  

Věhlas našeho jarmarku překročil hranice Jabloňan, přijeli i návštěvníci z 

Boskovic, Skalice nad Svitavou, Obory a širokého okolí. Vzhledem 

k hygienickým opatřením byl vstup limitován počty účastníků, ale na všechny 

zájemce se dostalo. Snažili jsme se navodit vánoční atmosféru. Všem 

návštěvníkům i pomocníkům děkujeme. Výrobky jsou stále k zakoupení ve 

škole. Stačí zazvonit. 

Za vybraný finanční obnos uhradíme žákům návštěvu divadla, kina, výukových 

představení a podobně.  

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, žákům a přátelům naší školy za 

pomoc, podporu a přízeň, kterou naší škole zachovávají. 

Přejeme vám klidné prožití svátků vánočních a v novém roce moře zdraví, 

štěstí a pohody. 

         Kolektiv ZŠ 

 



 



Z obecní matriky 
 

Významná životní jubilea ve IV. čtvrtletí 2021 oslavili 

(jubilea od 55 do 85 let): 

 

Pan Janíček Lubomír st. 

Paní Eva Hubená 

Paní Lenka Vybíhalová st. 

Pan Pavel Hlaváček st. 

 

              Oslavencům přejeme všechno nejlepší,  

                 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti! 

 

 

Ve III. čtvrtletí 2021 se narodila:      

 

Anna Bělehrádková 

 

Přejeme mnoho štěstí a zdraví do života! 
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