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Vážení čtenáři,
těší mne, že Vás mohu přivítat u nového vydání našeho Zpravodaje. Jak jste si již asi zvykli,
v posledních číslech se intenzivněji věnuji stavbě kanalizace v Jablonné a nebude tomu jinak ani
v tomto čísle.
Jsem rád, že jsme mohli také uveřejnit příspěvek Základní školy a Mateřské školy v Dolních
Hbitech. Zastupitelstvo se usneslo na tom, že je v zájmu obce, s touto nám nejbližší školou, kterou
navštěvovala nebo stále navštěvuje valná většina našich občanů, více spolupracovat a případně ji
i podporovat. Shodli jsme se na tom, že dolnohbitská škola je pro naši obec důležitá především
v tom ohledu, že posiluje vztahy mezi vrstevníky, spolužáky, kteří žijí v naší obci i několika málo
dalších nejbližších obcích. Na tyto vztahy pak můžeme v dalším životě navazovat, lépe se nám
komunikuje s lidmi, které známe od dětství. To že se znají děti ze školy má vliv i na sousedské
vztahy v dospělosti, předchází vzniku sporů a velmi v obci podporuje a rozvíjí spolkový
a komunitní život, což musí jednoznačně být v zájmu každé obce, které záleží na svých občanech.
David Větrovský

Kanalizační přípojky
Ve čtvrtek 10. března Zastupitelstvo naší obce jednalo mimo jiné i o přípojkách ke kanalizaci
v Jablonné. Ti, kdo se ho v jablonské klubovně zúčastnili, vědí, jaký způsob úhrady prací
na přípojkách zastupitelstvo nakonec zvolilo a z jakých podkladů a úvah jsme vycházeli. Pokusím
se tu co možná nejsrozumitelněji toto rozhodnutí Zastupitelstva vysvětlit.
Na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, bez přípojek, bude obec ze svého rozpočtu
doplácet minimálně 6 000 000 Kč. Dále průběžně platíme stavební dozor dle jeho vykonané práce,
přičemž celková cena bude podle postupu prací určitě v řádech stovek tisíc korun. V minulých
letech obec zaplatila za projekty, úpravy projektů, zpracování žádostí o dotace a výběrová řízení
na dodavatele prací na kanalizaci a ČOV již 1 375 000 Kč. Vy, kteří sledujete probíhající práce na
hlavních kanalizačních stokách, dobře víte, že velmi často narážíme na skalní podloží. Dopředu
provedený geologický průzkum sice vyčíslil, na kolik skály by se mělo při stavbě narazit, ale žádný
průzkum není stoprocentní a teprve při stavbě se odhalí skutečný a přesný rozsah takových prací.
Průběžně pečlivě sledujeme rozsah prací ve spolupráci se stavebním dozorem i nezávislým
geologem. Již nyní ale můžeme říci, že je velmi pravděpodobné, že rozsah skalního podloží bude
větší, než předpokládal průzkum a obec bude muset zhotoviteli tyto práce doplatit. Tímto výčtem
chci zdůvodnit, proč je obecní rozpočet, včetně úspor z minulých let, zcela vyčerpán.

Obec na stavbu kanalizačních přípojek prozatím vynaložila 183 286 Kč, a to na zpracování
projektů, rozpočtů, získání stavebního povolení a provedení zadávacího řízení na zhotovitele
stavby. Původní celkový rozpočet na veřejné části přípojek byl 5 907 000 Kč bez DPH. Provedením
zadávacího řízení, do kterého se přihlásilo celkem devět uchazečů, jsme se dostali na cenu
3 467 833,65 Kč bez DPH, kterou nabídla společnost NOVADUS, spol. s.r.o., se kterou obec
pravděpodobně v nejbližší době podepíše smlouvu o dílo. Tuto částku ovšem obec není schopná
zaplatit ze svého rozpočtu a bude potřebovat zásadní pomoc od majitelů připojovaných nemovitostí.
Zastupitelstvo rozhodlo, že kromě finančních prostředků, které už obec na kanalizační přípojky
vynaložila, zaplatí ještě 1 000 000 Kč na stavební práce na veřejných částech přípojek a nezávisle
na tom také stavební dozor. Veřejná část přípojky je ta část, která je postavena na veřejném
prostranství a bude zakončena revizní šachtou. V okolních obcích mají lidé tuto revizní šachtu až na
soukromé části přípojky a museli ji tedy platit ze svého vedle příspěvku na veřejnou část. Revizní
šachta v ceně 4 650 Kč bez DPH bude tedy v Jablonné součástí veřejné části přípojky a bude
hrazena v rámci příspěvků na vybudování veřejných částí přípojek.
Po odečtení všech nákladů na přípojky, které je schopna zaplatit obec ze svého rozpočtu, zbývá
na majitele nemovitostí celková částka 2 467 833 Kč, z čehož po zaokrouhlení vyplývá pro každého
majitele nemovitosti 19 600 Kč.
Tato částka tedy v sobě v podstatě zahrnuje náklady na zpracování projektu, vyřízení stavebního
povolení včetně správního poplatku, výběr odborného zhotovitele díla a realizaci touto odbornou
osobou, stavební dozor nad touto stavbou, uvedení veškerých povrchů včetně asfaltů do původního
stavu a revize a tlakové zkoušky potrubí. Obec navíc bude majitelem veřejné části přípojky, a tak
bude také zabezpečovat a hradit případné nutné opravy a údržbu v budoucnu. Vzhledem k tomu,
že obec Jablonná je plátcem DPH, bude hradit dílo zhotoviteli bez DPH. Kdyby si každý hradil
přípojku sám, musel by si všechno výše uvedené, včetně odborné firmy i projektu zabezpečit sám,
uhradit cenu včetně DPH a navíc nést náklady spojené se zřízením věcného břemene a následnou
údržbou a opravami této části přípojky, neboť by byla jeho majetkem.
Abychom mohli stavbu veřejných částí přípojek zabezpečit, potřebujeme tedy od každého
majitele nemovitosti výše uvedený příspěvek ve výši 19 600 Kč. Příspěvek je stanoven v jednotné
výši pro všechny, kteří dali souhlas se zpracováním projektu. Proč zastupitelstvo rozhodlo,
že požádáme majitele nemovitostí o příspěvek v jednotné výši, jsem zdůvodňoval již v předešlých
článcích o přípojkách. Právní předpisy neumožňují, aby byl vybíraný příspěvek konkrétně určen
jako poplatek za připojení ke kanalizaci, nebo jako platba za vybudování konkrétní části přípojky,
dostali bychom se s největší pravděpodobností do střetu se zákonem o vodovodech a kanalizacích,
nebo zákonem o DPH. Na obecním úřadě budou tedy počínaje 15. březnem tohoto roku vždy
v úředních hodinách připraveny dohody mezi obcí a majiteli jednotlivých nemovitostí o poskytnutí
příspěvku na vybudování veřejné infrastruktury v obci.
Žádáme a vyzýváme majitele nemovitostí, pro které byl zpracován projekt přípojky
ke kanalizaci, aby se nejpozději do konce měsíce dubna dostavili v úředních hodinách
na obecní úřad a uzavřeli výše uvedenou dohodu. Platba bude umožněna jak v hotovosti,
tak následným převodem na účet obce. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele
je možná i individuální dohoda a nastavení splátkového kalendáře.
Věřím, že výše částky bude pro majitele nemovitostí akceptovatelná, i s ohledem na to,
že připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci významným způsobem tuto nemovitost zhodnocuje.
DV

Třenice kolem vyvážení odpadu
Na
jednom
z posledních
zasedání
Zastupitelstva obce v loňském roce, a vícekrát
po telefonu nebo osobně musím řešit stížnosti
lidí na to, že někteří z jejich sousedů v podstatě
nepoužívají popelnice. Odpad vyvážejí neznámo
kam, případně ho sypou bez třídění
do kontejnerů na odpad tříděný nebo ještě hůře
do cizích popelnic. Když se někomu stane,
že mu soused nasype žhavý popel do popelnice
připravené k vyvezení a technické služby
ji z toho důvodu odmítnou odvést, je jeho
rozhořčení naprosto pochopitelné. Ten člověk se
potom oprávněně ptá, jak je možné, že jsou
mezi námi tací, kteří si žádné známky, ani ty
jednorázové, nekupují.
Situace se z pohledu obce postupně stává
neudržitelnou. Vyzývám všechny, kteří si pro
tento rok ještě žádné známky na vývoz popelnic
nezakoupili, aby tak neprodleně učinili. Není
možné
akceptovat
například
námitku,
že všechen odpad vytřídí nebo že ho vozí jinam,
do města, nebo tam, kde za odpad dle svého

místa bydliště platí. Veškerý odpad nelze
vytřídit. Potom z toho vznikají pouze problémy
s nezpracovatelným odpadem v kontejnerech
na ten tříděný. Převážení odpadu z místa jeho
vzniku do jiné obce je v rozporu se zákonem
o odpadech a je tedy jako důvod k nezakoupení
známky neakceptovatelné.
Obec má dlouhodobou evidenci toho, kdo
a kolik zakoupil vývozů v jednotlivých letech.
V případě, že se situace výrazně nezlepší,
budeme muset vážně uvažovat o paušální platbě
tak, jak je to ve všech okolních obcích a budeme
muset opustit náš systém, i když je z našeho
pohledu nejspravedlivější, protože každý platí
jen za ten odpad, který vyprodukuje a neroztřídí.
Tento systém ale předpokládá férové jednání
všech vůči svým sousedům. Předpokládá to,
že každý zaplatí za popelnici tolik, kolik
skutečně potřebuje a nebude přenášet náklady
na ostatní, kteří platí.
DV

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Slovo ředitele
Milí čtenáři, nově se budete setkávat ve vašem zpravodaji i s informacemi z vaší školy. Mám
na mysli ZŠ a MŠ Dolní Hbity. Žáci z Jablonné a Horních Hbit plní její lavice zcela pravidelně,
proto jsem zvolil výraz „vaše škola“. Budeme vás zde informovat o dění ve škole a kdo by hledal
další zprávy, může navštívit naše webové stránky www.zsdolnihbity.cz.
A co se u nás děje?
Máme za sebou jednu z nejdůležitějších akcí pro naši školu. Jakou?
Dne 21. ledna proběhl zápis do prvních tříd, ke kterému přicházely samé šikovné děti. Bylo na nich
poznat, že mají trému, ale kdo by neměl, vždyť to byla jejich první velká zkouška v životě. Přijali
jsme celkem 13 žáčků, na které se 1. září 2016 už těšíme. Věříme, že se jim bude ve škole líbit
a najdou si tu nové kamarády.
Tito prvňáčci se ve škole vystřídají s našimi čtrnácti deváťáky, kteří naopak ze školy odcházejí
a již mají odeslané přihlášky na střední školy. Držíme jim palce, aby byli přijati na obory, které
si vybrali.
V únoru jsme oslavili masopust. Školní družina připravila masopustní rej. Děti v perfektně
zpracovaných maskách si zatančily a v tombole vyhrály krásné ceny.

Jaro už sice klepe na dveře, ale naše škola si díky nadměrné sněhové nadílce zkusila, jak vypadá
kalamita. První březnový den jsme zůstali bez elektřiny, vody, tepla, světla a telefonů. Museli jsme
zrušit výuku jak ve škole, tak ve školce. Moc děkuji rodičům za ochotu a vstřícnost při řešení této
mimořádné události.
Naši školu navštívil jeden bývalý žák. Hodně cestuje a na svých dobrodružných cestách pečlivě
fotografuje. Určitě jste se s jeho zajímavými fotografiemi již setkali, protože už několikrát
vystavoval např. v Galerii Františka Drtikola Příbram. Je to pan Petr Bambousek, který pro naše
žáky uspořádal přednášku o fotografování přírody, o cestách, které podnikl, ale i o ochraně přírody.
Ještě jednou mu touto cestou děkuji a doufám, že se mezi nás znovu vrátí s novými zážitky.
Ve čtvrtek 10. března si naše škola prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet
připomněla již 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Vyvěšením tibetské vlajky
jsme tak symbolicky podpořili tento utlačovaný národ. K akci se připojila i školní jídelna,
která připravila tibetské menu - polévku Thukpa, kuskus po tibetsku a tibetský čaj Po-ča.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych vám popřál krásné prožití Velikonoc, užijte si nový státní svátek
a těším se na setkání s vámi na některé školní akci.
Mgr. Ondřej Buralt
Plán vybraných akcí:
18. 3. od 16:00 Velikonoční trhy
16. 4. od 15:30 Třídní schůzky
7. a 8. 6. Sběr papíru

Základní škola
Přiblížilo se jaro. Základní škola se oblékla do nového a svěžího kabátu, dostala jarní výzdobu.
Pojďme si společně připomenout, co se v naší škole dělo během uplynulých zimních měsíců.
Navzdory počasí jde život v naší škole pravidelným tempem. V měsíci lednu se uskutečnil
lyžařský zájezd do Jizerských hor. Žáci si odtud přivezli spoustu zážitků a sportovní nadšení.
V polovině ledna jsme v naší škole přivítali u zápisu budoucí prvňáčky.
Ve škole proběhly zajímavé akce a soutěže - Školní kolo Olympiády v českém jazyce, soutěž
iSEJF- Bezpečně na internetu - v rámci prevence rizikového chování (žákyně 4. ročníku se umístila
na krásném 3. místě). Den prevence byl tentokrát zaměřený na problematiku kouření. Žáci 1. stupně
vyhledávali rizika spojená s kouřením cigaret a své poznatky zpracovávali v koláži. Žáci 2. stupně
zhlédli prezentaci o tabakismu, následně společně diskutovali, vytvářeli plakáty a tvořili řetěz,
v němž byly zjišťovány jejich zkušenosti s kouřením. V současné době se žáci 8. ročníku zapojují
do dvou literárních soutěží, podporujeme tím čtenářskou gramotnost na naší škole. Pokračuje
úspěšná spolupráce mezi 1. a 9. ročníkem.
Školní družina nadále nabízí dětem tvořivé prostředí, v němž si děti hrají, soutěží, čerpají nové
zkušenosti především formou rozmanitých her.
S přicházejícím jarem nás čeká tradiční akce školy – velikonoční trhy. Budou se konat v pátek
18. března od 16.00 hodin. Přijďte s námi přivítat jaro.
Za ZŠ Jana Vršecká

Jaro přichází…
Ondřej Vacek
Mám rád ten čas,
kdy začne zářit slunce mezi mraky.
Mám rád ten čas,
srovnatelný se zázraky.
Zázraky přírody, čarokrásné děje,
kdy začnou pučet stromy, keře.
Kde nebylo nic,
tam najednou květ i lístek je.
Mám rád ten čas,
kdy začne slunce hřát.
Mám rád ten čas,
kdy z úlu oživlý je hrad.

Mateřská škola
Paní Zima se ještě nechce vzdát své vlády, ale jaro již ťuká na dveře a pomalu přichází. Jaro,
to krásné roční období, kdy ptáci krásně zpívají, kdy kvetou první jarní kytičky a vzduch svěže
voní. A právě pobyt na čerstvém vzduchu mají děti velice rády. S příchodem jara začíná i oslava
Velikonoc. Děti při této příležitosti navštívily Hornickou chalupu v Příbrami. V domečku
se seznámily s lidovými tradicemi a vyzkoušely svoji zručnost v tvořivých dílnách. V pátek 18. 3.
děti vystoupí na velikonočních trzích v ZŠ. I zde, v budově školy, bude mít mateřská škola svůj
tvořivý koutek. K Velikonocům se učíme nové říkanky, rozpočítadla i písničky a zdárně tvoříme
z různých materiálů. Toto období zakončíme koledou po vesnici.
Zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne 19. 5. 2016 od 13:00 do 15:30 hod.
v budově MŠ. Je nutné mít s sebou vyplněné tiskopisy. Tiskopisy si můžete předem vyzvednout
v MŠ nebo si je stáhnout z internetových stránek školy: www.zsdolnihbity.cz.
KRÁSNÉ JARNÍ DNY.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

Anička Turnovcová, 6 let

Výroční valná hromada SDH Jablonná
Výroční valná hromada SDH Jablonná se konala dne 23. 1. 2016. Schůzi zahájil starosta sboru
pan Oldřich Skuhrovec, který přivítal přítomné členy a také hosty, kterými byli pan Kamil Vacek,
starosta 31. okrsku a pan Miroslav Pácalt, velitel 31. okrsku. Po schválení navrženého programu
byla přednesena zpráva o činnosti sboru za r. 2015, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní
rady. Přítomní byli také seznámeni s plánem činností na rok 2016, mezi které patří např.
spolupracovat s obecním úřadem, zúčastnit se soutěží požárního sportu, uspořádat akce pro děti
(v letošním roce SDH Jablonná spolupracuje s pořadatelem akcí pro děti, kterým je Sbor
dobrovolných hasičů v Horních Hbitech). Nad rámec těchto akcí letos uspořádáme ještě:
velikonoční tvoření (12. března. 2016), případně loučení s prázdninami anebo akci spojenou
s „Dušičkami“, dále se uskuteční tradiční stavění májky, pouťová zábava či zahájení adventu.
Všechny v loňském roce uspořádané akce byly zdařilé a úspěšné. I v letošním roce se budeme těšit
na spolupráci sboru a ostatních občanů a na společná setkání.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 2. 1. 2016 se konala Výroční valná
hromada SDH Horní Hbity. Schůzi zahájil
starosta sboru Jan Turnovec. Přivítal přítomné
členy sboru a zástupce 31. okrsku SDH –
velitele pana Pácalta a náměstka starosty pana
Oldřicha Skuhrovce. Po schválení programu
přednesl velitel sboru Jaroslav Bartůněk st.
zprávu o činnosti sboru za rok 2015, pokladní
zprávu přednesl Václav Vostarek st. a zprávu
KRR přednesl Ladislav Trnka. Všechny zprávy
byly dobře připraveny. Všechny úkoly za rok
2015 byly splněny. V diskusi vystoupili hosté
a členové SDH, náměty a připomínky budou
realizovány v průběhu roku 2016. Po přečtení

bylo usnesení jednohlasně odsouhlaseno,
starosta SDH poděkoval členům za práci
a schůzi ukončil. Poté následovalo občerstvení
(šleh od p. Rysa), jídla a pití bylo dost.
Sbor SDH Horní Hbity má 39 členů, z toho
34 mužů a 5 žen.
30. 1. 2016 se zástupci SDH Horní Hbity –
Jan Turnovec, Kamil Vacek, Jan Kolář st.
a Tomáš Vacek zúčastnili Výroční valné
hromady 31. okrsku SDH v Dolních Hbitech.
Za SDH Horní Hbity Kamil Vacek

Průvod masek obcemi
V sobotu 20. února proběhl tradiční maškarní průvod obcemi Horní Hbity a Jablonná.
Vše započalo, jak již je zvykem, v Horních Hbitech u domu pana Jana Turnovce, kde se zúčastněné
masky shromáždily, občerstvily a vydaly se na svůj průvod v doprovodu hudby a koňského
spřežení. Okolo 14. hodiny se celý průvod přemístil do Jablonné, kde už počasí nedovolilo
hudebníkům projít s maskami celou vesnici. Sice ráno počasí naznačovalo, že by se konečně
po dlouhé době mohla tato akce uskutečnit za příznivého počasí, ale opak byl pravdou. Díky této
nepřízni tedy masky nenavštívily všechny občany, jak již je zvykem, a svoji pouť ukončily dříve.
Všichni zúčastnění aktéři se sešli v klubovně v Jablonné, kde se masky mohly odstrojit a společně
posedět v teple a v suchu a s muzikanty si ještě chvilku zazpívat. Poděkování patří všem,
kteří uhostili naše masky, muzikantům, kteří nás doprovázeli a ostatním, kteří se zapojili
do maškarního průvodu.
Lenka Skuhrovcová

Oslava MDŽ
Rok se s rokem sešel a my tady měli opět
krásný svátek našich žen. Sešli jsme se
5. 3. 2016 v naší klubovně ve 12:30, abychom
nachystali stoly a občerstvení, které nám
připravily ženy z Horních Hbit po předchozí
domluvě s p. Janem Turnovcem. Maminky,
babičky i prababičky nám upekly sladkosti
a vytvořily různé variace jednohubek. Celou
zábavu nám hudebním doprovodem zpříjemnil
p. Semilský z Kamýka nad Vltavou.
Mnohokrát bych poděkoval našim hasičům,
kteří se starali o naše oslavenkyně, jak už
v obsluze tak i v tanci a zábavě. Nelehkého

úkolu vyvést první ženy k tanci se ujal
p. Bartůněk. I když byl menší počet mužů než
žen, tak to vše zvládli na jedničku. Na závěr
večera byl připravený raut od našeho stálého
dodavatele p. Rysa. Za pohodu a společenský
chod akce bych rád poděkoval našim hasičům:
K. Vackovi, M. Vackovi, T. Vackovi,
M. Kolářovi, J. Včalovi a jako vždy naší
základně: J. Bartůňkovi, J. Kolářovi a
J. Turnovcovi.
Doufám, že v těchto akcích budeme i nadále
pokračovat a nepřerušíme tak tradici.

Jan Turnovec za SDH Horní Hbity

DĚTSKÝ KARNEVAL
Rádi bychom se s Vámi podělili o společné zážitky z maškarního reje, který se konal 27. 2. 2016
od 14:00 hodin. V pátek, v předvečer velkého dětského reje, jsme se sešli a uklidili vánoční
stromeček, vyzdobili sál a připravili velkou tombolu. V sobotu se naše děti začaly scházet již po13té
hodině a ve velmi krátkém čase byla obsazena všechna připravená místa. S velkou radostí jsme
přinášeli další židle a stoly pro všechny rodiče, aby si dětský rej také užili.
Představila se nám různorodost překrásných masek například: sobík, motýlci, princezny, mušketýr,
námořník, víly, pavoučí žena, netopýr, zdravotní sestřička, spiderman, čarodějnice, loupežník a jiné.
Každé masce bylo přiděleno číslo, nejen pro počet zúčastněných dětí, ale také pro pozdější
slosování PRÉMIOVÉ tomboly, ve které bylo 6 krásných a hlavně velmi dobrých dortů,
které sponzorským darem věnovala p. Ilona Kolářová. Za DOBROVOLNÉ vstupné všem
DĚKUJEME.
Dále bylo možné si za malý poplatek zakoupit lístky do tomboly, kde každé číslo vyhrávalo.

Balíčky tomboly obsahovaly mimo jiné omalovánky, pexeso, CD a DVD, mnoho sladkostí a také
byly v balíčcích sponzorským darem mini párečky od p. Jaromíra Dvořáka – maso, uzeniny. Radost
v očích nejen dětí, ale i rodičů byla viditelná. Odpoledne jsme soutěžili v různých dovednostech.
Nechyběla hra s hadrovými míčky, týmová soutěž s předáváním předmětů, soutěž s mandarinkou
nebo nejrychleji slízaný kopeček šlehačky.
Všechny hry si užily nejen děti, ale také rodiče. Bylo úžasné sledovat jejich zapálenost do hry.
Všichni byli moc šikovní a rodiče nezkazili žádnou legraci.
Rádi bychom poděkovali OÚ Jablonná, dále maminkám za upečení dobrot a tatínkům za pomoc
při přípravě a obsluze po celou dobu dětského reje.
Mnohokrát děkujeme rodinám Vacků, Kolářů, Turnovců, Bartůňků a p. B. Kubešové.
SDH Horní Hbity děkuje všem zúčastněným. Bez Vás by tyto akce neměly takovou atraktivnost
a hlavně tradici.

Za SDH Horní Hbity Iveta Turnovcová

Hodina Země
Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince,
kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou
závažnost probíhajících změn klimatu. Happening probíhá symbolickým
hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu
firmy nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin –
zhasnutí světla – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více
pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu.
Obec Jablonná se tak jako v roce loňském rozhodla připojit k Hodině Země
vypnutím veřejného osvětlení. K vypnutí dojde 19. března od 20:30 do 21:30.
DV

Krátce
Obec Jablonná, SDH Jablonná a SDH Horní Hbity pořádají dne 23. 4. 2016 "jarní úklid"
klubovny v Jablonné. Sraz ve 13.00 hodin v klubovně.
Známky na popelnice pro rok 2016 a poplatky za psy je zapotřebí bezodkladně zakoupit
a uhradit. Na známky z roku 2015 již od příštího týdne technické služby přestanou odpad odvážet.
Také je nutné, kdo tak ještě neučinil, bezodkladně uhradit vodné za odběr vody z vodovodu
„Průhon“.
Nebezpečný odpad bude odvážen 10. května v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
od 16:40 do 17:15 z obvyklých míst. Další svoz bude 6. října. V obou těchto termínech bude také
možné v Horních Hbitech odevzdat odpad velkoobjemový, na návsi bude v 16:00 přistavena
obecní dodávka, zaměstnanci obce budou odpad od občanů přebírat a odvezou ho do kontejneru
v Jablonné. Vycházíme tímto opět vstříc především lidem, kteří nemají možnost ho vlastními
prostředky dopravit z Horních Hbit do Jablonné.
Sběr železa proběhne v dubnu či květnu v Jablonné i Horních Hbitech. Pořádají ho SDH
Jablonná i Horní Hbity samostatně a výtěžek bude použit na podporu těchto spolků. Každý může
před svá vrata připravit železný šrot, kterého se chce zbavit. O přesném termínu budou občané
informováni plakátem vylepeným na obvyklých místech.
Soutěž základního kola v požárním sportu na hřišti v Jablonné zajišťuje SDH Horní Hbity
14. května 2016.
30. dubna se jako každý rok na místním hřišti postaví májka.
Dětský den pod taktovkou SDH Horní Hbity, který Vás pozve tentokrát do Horních Hbit se bude
konat 4. června. Těšíme se na hojnou účast a velkou zábavu.
Noční soutěž o pohár SDH Horní Hbity pořádá tento sbor na hřišti v Jablonné 2. července 2016.
Nové srdce ke zvonu v kapličce v Jablonné dorazilo zhruba před týdnem poštou od pana zvonaře
Tralicha. Až počasí dovolí, pustíme se vlastními silami do instalace a odzkoušení.

14. března 2016
Občasník bezplatný výtisk,
příští vydání předběžně plánováno na červen 2016
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