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Úvodem
Vážení občané, letošní třetí číslo zpravodaje, které se Vám dostává do rukou, přináší přehled o
letním dění v naší obci. Letošní léto bylo na události poměrně bohaté, a tak je jistě o čem psát. Jsem
velmi rád, že řadu příspěvků a článků v tomto čísle připravili přímí aktéři, svědkové, nebo dokonce
organizátoři těchto akcí a velmi jim za to děkuji. Článek o dolnohbitské škole jsme zařadili do
našeho zpravodaje na žádost tamního starosty, pana Jana Michálka.
Jedním z hlavních úkolů letošního léta bylo dokončení a otevření klubovny v Jablonné. Za velikou
pomoc při přípravě a organizaci jejího otevření patří velký dík všem, kteří se na tom podíleli.
V článku slečny Skuhrovcové, se můžete dočíst podrobnosti o brigádě před otevřením a já
dodávám, že občerstvení na stoly dodala řada dobrovolníků zcela zdarma a všechno to, co jsme si
mohli koupit, bylo v režii SDH Jablonná. Především jeho členky zajistily bezproblémový průběh
celého večera a výtěžek použijí pro podporu další činnosti tohoto občanského sdružení. Musím říct,
že bez jejich pomoci bychom se jen stěží obešli a děkuji jim za ni. To odpoledne a večer přišla
spousta lidí. Doufám, že se všichni dobře bavili a klubovna se jim líbila.
Celý víkendový program byl bohatý, v sobotu pokračoval tradičním turnajem v malé kopané,
večerní zábavou a v neděli mší. Myslím, že to byl vydařený víkend.
DV

Uklízecí brigáda
Tak jsme se konečně dočkali! Naše klubovna
stojí! Proto jsme se týden před slavnostním
otevřením pustili do důkladného úklidu. Ženy
se věnovaly vnitřním prostorám a muži se
tužili venku s terénními úpravami. Na řádnou
očistu čekala okna, obklady toalet a kuchyně,
rámy, dveře a nakonec samozřejmě podlahy.
Na čistá okna se pověsily záclony, o jejichž
výběr a úpravu se přičinily Jana Svobodová
a Lada Podzimková. Zařízení a vybavení
kuchyňky obstarali Jana Svobodová a David
Větrovský za velké pomoci paní Ireny
Doležalové. Společně s již zmíněnými
se brigády zúčastnily Martina Táborská, Naďa
Čornyjová,
Ilona
Kolářová,
Věra

Skuhrovcová a Lenka Skuhrovcová. O naši
bezpečnost se starali a nápomocni nám byli
mj. Ivo Táborský a Jan Kolář. O technické
dodělávky, jako např. vrtání, přitlučení,
či lepení, se postaral David Větrovský. Aby
nám ostatní pánové nepřekáželi, vyhnali jsme
je ven, kde byla také spousta práce. S úpravou
travního porostu si za zvuku sekačky poradil
Václav
Kocna,
s vyrovnáním
svahu
za klubovnou si dal práci s bagrem Ladislav
Chalupný. Také se uvedlo do provozu
venkovní světlo, za jehož instalaci děkujeme
Františku Kopáčkovi, Radku Jirsovi a Jirkovi
Vackovi. Na úklidu v okolí klubovny, kabin
i celého přilehlého sportovního areálu

se podíleli Josef Kříž, Václav Železník,
Miroslav Skuhrovec, Oldřich Skuhrovec,
Jaromír
Ostřanský,
Pavel
Doubrava
a František Klabouch.

Všem zúčastněným
spolupráci.

děkuji

za

plodnou

Lenka Skuhrovcová

Odpady
V současné době zajišťuje odvoz domácího komunálního odpadu v obci společnost Technické
služby Příbram. Občané mají možnost si dobrovolně vybrat frekvenci vyvážení.
Tj.: Známky jednorázové- vývoz proveden při předložení plné popelnice- časově neomezen.
Známky celoročnívývoz v zimním období každý týden a v letním období 1x za 14 dnů
(zimní období: říjen-březen, letní období: duben-září)
Známky půlročnívývoz po celý rok 1x za 14 dnů, každý sudý týden.
Dále je možnost si na obecním úřadě zakoupit doplňkový jednorázový vývoz v igelitovém pytli,
který se přiloží vždy k vyvážené popelnici. I přes tuto nabídku možností vyvážení, se najdou
občané, kteří si z nabízených variant nezakoupí známku ani jednu.
Velkou pozornost je zapotřebí věnovat rovněž třídění odpadů. Vývoz tříděného odpadu pro obec
zajišťuje společnost Rumpold ve zvonových kontejnerech vždy pouze na písemné objednání
z důvodu ceny vyvážení.
Ceny vývozů jednotlivých složek:
Papír………………………………. 655 Kč za 1vývoz
Sklo……………………………….. 325 Kč za 1 vývoz
Plast……………………………….. 505 Kč za 1 vývoz
Tetra-pack……………………… 505 Kč za 1 vývoz
Z tohoto důvodu je potřeba dbát na co nejefektivnější uskladnění odpadů do jednotlivých nádob.
Tzn. papír, plast a tetra-pack, co nejvíce sešlapat a sklo pokud možno v kontejneru rozbít. Plasty
ve velkých popelnicích na kolečkách vyvážejí TS Příbram 1x týdně zdarma (v rámci smlouvy
o vývozu domácího komunálního odpadu), z tohoto důvodu je potřeba tyto popelnice při plnění
upřednostňovat.
Ne všechno se vejde do domácích popelnic nebo do kontejnerů, proto obec zajišťuje 2x do roka
vývoz velkoobjemového odpadu, jako je starý nábytek, koberce, atd. POZOR, ne však
nebezpečný odpad!!!
Odvoz nebezpečného odpadu je též zajišťován 2x do roka společností TS Příbram. Jednotlivé
položky nebezpečného odpadu jsou vždy vypsány na oznamovacím letáku s datem a časem vývozu.
Sběr železného odpadu zajišťují Sbory dobrovolných hasičů jednotlivých obcí zhruba 1x za rok.
Myslím si, že nabídka, jak se legálně zbavit komunálního odpadu je v našich obcích dostatečná
a žádný občan nemůže mít potřebu se odpadu zbavovat jakýmkoliv jiným pokoutným způsobem
(pálení pet láhví v kamnech, odhazování plných tašek odpadu do příkopů, atd.)
Nebuďme lhostejní k zacházení s odpady - chráníme si tak všichni životní prostředí.
Ladislav Trnka

Druhá informace o připravovaném územním plánu
V tomto zpravodaji Vám předkládáme
pracovní hypotézu možného dalšího rozvoje
Vaší obce. Tato pracovní hypotéza má sloužit
především jako podklad pro Vaše vlastní
přemýšlení o tom, co by se podle Vás mohlo

ve Vaší obci odehrát v následujících zhruba
dvaceti až třiceti letech; pracovní hypotézu
připravil tým, který připravuje územní plán
pro Vaši obec.
Územní plán by měl být – jak již bylo řečeno

v první informaci o územním plánu průmětem co nejširší shody o společné
budoucnosti v obci. Proto je důležité
(především na počátku jeho přípravy)
dostatečně probrat všechny možnosti, šance
i hrozby,
kterým
může
Vaše
obec
v následujících letech čelit.
Na základě výsledků případné diskuse v obci
zformuluje zastupitelstvo návrh zadání
územního plánu obce; tento návrh zadání
projde veřejnoprávním projednáním (kdy se
k němu budou moci vyjádřit všechny dotčené
orgány státní správy, správci sítí, občané
i další subjekty, které mají své zájmy
ve správním území obce) a stane se základním
podkladem pro návrh územního plánu obce.
Nyní tedy k pracovní hypotéze možného
rozvoje Vaší obce v následujících letech (čísla
v textu znamenají odkazy k obrázku schématu,
znázorňujícímu
potenciální
rozvojové lokality Vaší obce, který je přílohou
tohoto zpravodaje).
Jablonná
V zastavěném území obce jsou ještě určité
rezervy pro další výstavbu rodinných domů,

týká se to především jihozápadní části obce,
kde je možno v poměrně rozlehlých
zahradách v atraktivní poloze předpokládat
případnou další výstavbu (lokalita 1).
Kromě toho se nabízejí další menší lokality,
jež jsou buď prolukami v současně
zastavěném území, nebo jsou již otevřenými
rozvojovými územími – s oddělenými
parcelami a zainvestovanou technickou
infrastrukturou (lokality 4 a 5, respektive
2 a 3).
Po zaplnění výše uvedených proluk se nabízí
hlavní rozvojová lokalita v obci – lokalita 6.
Lokalita 7 předpokládá rozšíření stávajícího
sportovního areálu o další veřejné vybavení
obce.
Horní Hbity
I v Horních Hbitech je možno předpokládat
jisté zahuštění stávajícího zastavěného území,
zejména v jižní části obce (lokalita 8).
Pro další výstavbu rodinných domů
se nabízejí dvě lokality – na severovýchodě
a jihozápadě obce (lokality 10 a 9).
Za zpracovatelský tým - Ing. arch. Ivan Plicka

Ještě k územnímu plánu
V době, kdy Zastupitelstvo rozhodovalo o možném pořízení nového územního plánu, jsme měli
informace o tom, že bude možné požádat o dotaci na jeho zpracování. Pro představu uvádím, že
se jedná celkově o částku zhruba kolem třech set tisíc korun. Zastupitelstvo na svém veřejném
zasedání rozhodlo učinit všechny potřebné kroky k tomu, abychom mohli o dotaci požádat a územní
plán zpracovat. To co jsme do této doby činili, bylo nutné dokončit ještě před podáním žádosti
o dotaci. V současné době je ale potvrzeno, že o dotaci nebude možné požádat. Tak nám nezbývá
nic jiného, než práce na územním plánu přerušit s tím, že pokračovat budeme až v okamžiku, kdy
bude opět možné o dotaci požádat. Tento postup potvrdilo svým usnesením Zastupitelstvo dne
6. října tohoto roku.
Přerušení prací neznamená přerušení diskuse, právě proto Vám předkládáme informaci
o zpracovaném návrhu zadání i se zjednodušenými nákresy a na obecním úřadě bude k nahlédnutí
tento návrh celý.
DV

Základní škola v Dolních Hbitech
Prázdniny utekly jako voda a je tu nový
školní rok 2011/2012. Před námi se otevírají
dveře do světa nových zážitků, na něž se jistě
těší nejen zaměstnanci naší školy, ale

především žáci. Obzvláště se těší naši
nejmenší- prvňáčci. Dne 1. září jsme
je slavnostně před školou přivítali. Byli
obdarováni kytičkou a dalšími drobnostmi,

které jim tento důležitý den v jejich životě
budou připomínat.
Pro děti jsme připravili přes prázdniny
příjemná překvapení. Nově vymalované třídy
září čistotou a jejich výzdoba jistě zpříjemní
rozmanité školní činnosti. V minulých letech
získala naše škola finanční dotace ve
2 projektech - „Využívání inovačních metod
v oblasti ICT při výuce“ v rámci prestižního
evropského programu Operační program
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
a „Projekt EU - Peníze školám“. Do tříd byly
nainstalovány
interaktivní
tabule,
diaprojektory a vizualizéry, které stimulují
a rozvíjejí tvořivost a kreativitu žáků. Během
měsíce září tabule přibyly i v dalších třídách.
Máme nesmírnou radost, že zavedením těchto
úspěšných metod do výuky můžeme zkvalitnit
výuku našim žákům.
V tomto školním roce nás čeká opět mnoho
zajímavých akcí. Během projektových dnů se
snažíme netradičními způsoby přimět žáky
k zamyšlení nad danými tématy, samostatně
řešit různé situace, propojit vědomosti
s praktickým životem, podpořit jejich
tvořivou činnost. V měsíci září odstartoval
celoroční projekt „Poznáváme náš region“
žáků 2. stupně. Smíšené skupiny pod vedením
zástupců třídy a zvoleného pedagoga budou
poznávat místo, které si vylosovaly.
Mezi další tradiční akce školy patří tematicky
zaměřená školní akademie, pohádkový les,
odpoledne věnované k svátku maminkám,
vánoční a velikonoční trhy, spolupráce 1. a 9.
ročníku atd.
V oblasti prevence rizikového chování
se v letošním školním roce zaměříme

na vztahy mezi žáky. Již na začátku školního
roku se uskutečnil Den prevence na téma
„Čí je třída- naše, patříme tedy k sobě“, jehož
cílem bylo vytvoření třídních pravidel,
sebepoznání a poznávání druhých, učit
se spolupracovat,
vyjádřit
svůj
názor
a respektovat druhé.
Mgr. Jana Vršecká

Možná, že nevíte:
Pro volné chvíle škola nabízí zájmové
kroužky: florbal, anglický jazyk, sportovní
kroužek, aerobik, vaření, kroužek PC,
matematické hry, kroužek deskových her,
stolní tenis, výtvarný kroužek.
-

škola má své každoroční akce a tradice:
slavnostní vítání prvňáčků
slavnostní loučení s žáky 9. ročníků
spolupráce devátého ročníku s prvním
ročníkem
spolupráce
předškolních
žáků
s žáky
1. ročníkem
vánoční a velikonoční trhy
tematické akademie
plavání pro 1. stupeň
lyžařský výcvik pro 2. stupeň
ples školy
dny otevřených dveří
loučení s podzimem
pohádkový les
družinové nocování
pošťácký den
projektové dny
Den matek

13. ročník nohejbalového turnaje v Horních Hbitech
Letošní nohejbalový turnaj se konal 16.7. 2011, počasí přálo a týmy se sešly v dobré náladě.
O občerstvení se starali naši dobří známí pan L. Trnka a J. Hrdina. Samozřejmě nešlo jen o účast,
každý se snažil dostat do finále. Zúčastnění mezi sebou soupeřili za nadšeného fandění ale i smíchu,
občas se přihlížejícím zatajil dech, když sledovali, co někteří hráči dokázali s míčem udělat. Celý
den se hrálo ve vysokých teplotách, a proto se hráči museli též zchladit, ať již to bylo u naší známé
studny nebo u výčepu. Den se vydařil, týmy si odnášely uznání a ceny, o které se přičinil pan
J. Turnovec. Ten obešel sponzory, a jak jste mohli někteří vidět, stálo to za to. Byl oceněn též
nejstarší tým - Vopet, který si jistě pochutnal na pizze sponzorované panem Machutou. Opět vyhráli
Hasiči, ale myslím, že tentokrát jim bylo pěkně horko, mládí jim začalo šlapat na paty – no uvidíme
příští rok. Děkujeme těm, kteří přišli fandit. Byl to příjemný den plný rivality a oddechu – jen

takových více. Zvláštní díky pořadatelům panu J. Turnovcovi a panu V. Vostarkovi za dobře
zorganizovaný turnaj.
Týmy: 1. skupina: MPPD 1, Hbity, Něčín, Dřevorubci, Drink Team, Vopet
2. skupina: Hasiči, Langusty, Kaluma, Káciň, Zahrádky, MPPD 2
Vyhráli:
1. místo Hasiči
2. místo Káciň
3. místo Něčín
Sponzoři:
Jotul Stejskal
Auto Berger
J. Černý a P. Kohout
(Jezdci mistrovství světa a ČR)
Keramika Čelina
Radio Region
TV Nova

OMV – J. Vandas
Špína a synové
Dřevovýroba Wimmer
Truhlárna Jablonná
Jatka Rosovice
OÚ Jablonná
Andrea Štětková
J. Turnovec
Hanka Turnovcová

Turnaj v malé kopané „Memoriál Pavla Vály“
Dne 20. 8. 2011 AC Jablonná společně s SDH Jablonná pořádali turnaj v malé kopané „Memoriál
Pavla Vály“. Pozvání přijalo 9 družstev: Vibromax, Balda Team, Paletáři, Dančáci, Brdský
krávové, Jelence, Chataři, Planeta Řiťor, Jablonná. Atmosféra i počasí se vydařily a celý turnaj
se obešel bez zranění. Během dne bylo v místním sportovním areálu zajištěno občerstvení jak
pro soutěžící, tak pro diváky. Na nejvyšší stupeň vítězů se postavili borci z týmu Balda Team,
stříbro obdrželo družstvo Brdský krávové, bronz si odvezli Paleťáci a pomyslnou bramborovou
medaili si vyběhali kluci z týmu Jablonná. Fotbalisté byli s organizací turnaje velice spokojeni a těší
se na další ročník.
Lenka Skuhrovcová

Vznik TJ AC Jablonná
Na nejužším hřišti, které měřilo tenkráte do délky asi 60 m se tady kopal, jak vím od místních,
takový sranda fotbálek hlavně o pouti a posvícení. Když jsem si zde v roce 1973 koupil chalupu,
přišel jsem asi za dva roky s nápadem, aby do Jablonné o pouti jezdili kamarádi z Prahy Žižkova,
a pak na oplátku chlapci i s fandama k nám na Žižkov na hřiště Tesly Žižkov na Vítkově. Díky
Bohuslavu Plochovi, který zajistil autobus, se tato výměnná střetnutí uskutečnila několikrát
(i později, když už jsme hráli soutěže). Zájezdu do Prahy se zúčastňovali i moji fandové (Větrovský
V., Bartoš V., Šedivý Fr., Skuhrovec P., Fejt a jiní). Vlastnímu založení, které se uskutečnilo na
podzim r. 1987 předcházely brigády, které museli dát hřiště do rozměrů odpovídajících soutěžím
hraným na okrese, dále výstavba kabin. Zde chci vyzdvihnout velkou aktivitu Františka Šedivého
(další co si pamatuji - Větrovský Lad., Větrovský Václ., Boh. Plocha, Josef Fiřt, Frant. Fiřt,
Ol. Sedláček, Ol. Skuhrovec st., Václ. Šedivý, J. Řehoř., Václ. Řehoř, Jos. Fejt, Dr. Bureš,
V. Kocna, M. Skuhrovec st.), nějaký materiál dodal Fr. Šedivý, nějaký já a dopravu z Prahy zařídil
Jiří Řehoř. Omlouvám se, pokud jsem někoho opomenul. Složení prvního oficiálního výkopu
r. 1987 – předseda: Šedivý František, místopředseda: Kocna Václav, tajemník: Železník Václav,

hospodář: Bureš Drahomír, politický pracovník: Sedláček Oldřich, vedoucí turistického oddílu:
Angrová Jindra. Musíte brát, že takto si to žádala doba, i tyto politické poměry, proto polit.
pracovník včetně turistického oddílu.
Bude-li Vás to zajímat, vážení čtenáři, najdete pokračování článku v dalším příspěvku vezpravodaji,
a to období od r. 1988 vždy po úseku 3 let včetně hráčů.
Václav Železník

Hasičská soutěž a Posvícenská zábava
Koncem srpna letošního roku se zrodila
myšlenka uspořádat hasičskou soutěž, která
bude takovým zakončením za celým
kolotočem hasičských soutěží (Brdská liga,
okrskové soutěže, noční závody, apod.). Teď
ji jen ještě zrealizovat. Autorem myšlenky byl
Miroslav Tejkal, který kolem sebe shromáždil
některé členy SDH Jablonná a akce se mohla
rozjet. Nastaly velkolepé přípravy, které
se nakonec vyplatily. I. ročník soutěže
„O pohár starosty aneb poslední stříkání“ byl
určen pro různorodé kategorie dobrovolných
hasičů. Ty nebyly omezeny požadavky jako
např. při účasti na Brdské lize. Celý nápad byl
o tom, shromáždit všemožné sbory
dobrovolných hasičů a naposledy si zastříkat,
jen tak, pro zábavu. Žádné drsné soupeření
a rivalita, i když tomu se stejně nedalo ubránit
a hasiči soutěžili jako o život. I přes výraznou
medializaci několik týdnů dopředu a slunečné
a teplé počasí, nakonec přijelo o několik
mužstev méně, než se předpokládalo. Čekání
na první výstřel při startu prvních dvou útoků
nám zpestřovala hudba DJ Tomáše a chutné
občerstvení, které pro nás připravily nejen
členky a členové našeho SDH (Hana
Kšandová, Věra Skuhrovcová, Jaromír
Ostřanský, Pavel Doubrava, Petr Kšanda,
Drahomíra Ostřanská), ale i dobrovolnice
Šárka Kubínová a Martina Hauserová. Mezi
zúčastněná
družstva
patřily
sbory
dobrovolných hasičů z Horních Hbit, Sloupu,
Libíně, Kácině, Chotilska, Jelenců, Chrástu,
Třebska, Holšin, Dolních Hbit, Malých Přílep
a samozřejmě nastoupili i místní. Soutěžilo
se ve 4 kategoriích: ženy do 1500 cm3, muži
do 1500 cm3, ženy nad 1500 cm3 a muži
nad 1500 cm3. První místo v kategorii
nad 1500 cm3 si vystříkali hasiči z Chotilska,
kteří byli také celkově nejrychlejšími, a proto
obdrželi i speciální cenu – putovní pohár.

Hned za nimi se umístilo SDH Horní Hbity,
a na třetí příčku dosáhlo SDH Třebsko.
Následně se v této kategorii jednotlivě
umístil SDH
Sloup,
SDH
Jablonná,
SDH Chrást, SDH Libíň, SDH Dolní Hbity,
SDH Jelence, SDH Holšiny. Ve skupině
do 1500 cm3 bylo pořadí následující
SDH Sloup, SDH Libíň, SDH Káciň.
V ženské skupině nad 1500 cm3 si první
místo vydřely holky z SDH Malé Přílepy,
dále o pár vteřinek byla pomalejší děvčata
z SDH Holšiny a na třetím zaslouženém místě
byly hasičky z SDH Sloup. Ženy z SDH
Sloup se i jako jediné nominovaly
do kategorie do 1500 cm3. Během celé
soutěže nás o výsledcích informovala Ilona
Kolářová, která společně s Janem Kolářem
a Jaroslavem
Bartůňkem
zabezpečovala
časomíru. Výkony hasičů musely být
samozřejmě také pod odborným dohledem,
o nějž se postaraly pozvaní hosté Kamil
Vacek, Alois Vopička, Miroslav Pácalt, aj.
Po předání cen a poděkování všem
sponzorům (Miroslav Tejkal, Obec Jablonná
a další) a zúčastněným, zaznělo typické
„Hasičům zdar, ohni zmar“ a mužstva se
za zvuku sirén z požárních aut vydala na cestu
do svých rodných vesnic, pochlubit se svými
úspěchy. Protože zrovna bylo v naší obci
posvícení, nechyběla ani pravá vesnická
posvícenská zábava. Kapela už byla na cestě,
a proto místní hasiči nezaháleli a pustili se
do příprav na večerní „tancovačku“. V teple
a suchu se tancovalo a veselilo v klubovně
až do rána a my byli rádi, že už je to všechno
za námi. Myslím, že jsme I. ročník soutěže
„O pohár starosty aneb poslední stříkání“
zvládli na výbornou a můžeme v této
počínající tradici směle pokračovat.
Lenka Skuhrovcová

Krátce
Jablonná má další dva malé občánky – Ondřeje Zívra, a Nikolu Kopcovou, kteří se narodili v září
v Příbramské porodnici. Blahopřejeme rodičům a dětem přejeme hodně zdraví.
Provoz obecní klubovny – klubovna v Jablonné je v provozu, je připravena k pořádání akcí našich
spolků i občanů. Je zde k dispozici stůl na ping-pong i kuchyňka vybavená základními spotřebiči
a nádobím. Klíče a kontrolu nad jejím provozem dostal na starost pan Václav Kocna a je možné si
u něj klíč vyzvednout, případně zamluvit termín. Jsou u něj připraveny různé sady klíčů podle toho,
jaké místnosti budete chtít využívat. Bližší a přesnější podmínky, týkající se plateb za spotřebu
elektřiny a vody a další podmínky využívání (předávání, následný úklid, atd.) jsou k dispozici
na internetových stránkách obce, u pana Kocny, na obecním úřadě i v klubovně samé.
Otrávené kočky - Podle zpráv, které se dostávají na obecní úřad, došlo během letošního léta v naší
obci k několika úhynům koček a kun. Příznaky nasvědčovaly tomu, že mohly pozřít otrávenou
návnadu. Chápu, že kuny i další šelmy jsou schopny napáchat na domácím zvířectvu velké škody
a spousta chovatelské práce je jejich návštěvou mnohdy ztracena. Sám s tím mám bohaté
zkušenosti, ale musím zde zmínit, že pokládání otrávených návnad je již desítky let zakázáno a ten,
kdo tak činí, se dostává do konfliktu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání i zákonem
o myslivosti, kde je toto uvedeno jako zakázaný způsob lovu.
Chovatelům tedy nezbývá bohužel nic jiného, než své zvířectvo zabezpečit tak, aby se k němu,
obzvláště v noci, žádná šelma nemohla dostat. Pokládání těchto návnad je nebezpečné nejen pro psy
a kočky, ale mohlo by být i pro děti.
Pracujeme na úklidu pískovny pod hřištěm a tak žádáme všechny občany, aby tam přestali
vyvážet odpad. Postupně začíná totiž docházet k tomu, že je do pískovny navážen i jiný odpad
než větve a dřevo, které jsme pálili o čarodějnicích. Na jaře příštího roku bude opět, po dohodě
s obecním úřadem, možné tento odpad do pískovny odvézt a 30. dubna spálit.
Tribuna na hřišti se stala objetí výtvarníků. Objevili se na ní obrázky a nápisy. Autor
se samozřejmě nepodepsal a asi se ani nepřihlásí a tak budeme muset z našeho společného,
obecního, koupit barvu a fasádu opravit.

