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Vážení čtenáři,
jsem rád, že se opět setkáváme u dalšího vydání našeho Zpravodaje. Blíží se konec roku a čas
zrekapitulovat, co se nám podařilo, co se nepodařilo a co nás v tom následujícím roce čeká. Z těch
věcí, které se v naší obci podařily, bych chtěl hlavně zmínit znovuotevření a rekonstrukci místního
obchodu, jehož provoz většina občanů kvituje s povděkem. Dále se podařilo opravit všechny silnice,
které byly poničeny stavbou kanalizace. Myslím, že slušný pokrok jsme udělali i v přípravách
na stavbu kanalizace v Horních Hbitech a také jsme v Horních Hbitech hodně pokročili v úpravách
spodní části stodoly. Zatím se nepodařilo vyřešit problém s nedostatkem vody ve vodovodu
v Jablonné, bude to úkol pro následující roky. V příštím roce nás také čekají změny týkající se vývozu
plastu, o kterých se dozvíte v dalších článcích.
Za sebe i za celé obecní zastupitelstvo vám přeji klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí
a zdraví v roce 2018.
David Větrovský

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
dovolte mi krátkou vzpomínku. V pátek 6. října 2017 nás navždy opustila paní Irena Weinerová,
která působila na naší škole od roku 1985 až do odchodu do starobního důchodu v roce 1997. Od roku
1991 navíc vykonávala funkci ředitelky školy. Když jsem nastupoval do naší školy, byla mezi
prvními, kteří mě přišli pozdravit a popřát štěstí. Vždy se zajímala o dění ve škole a obci. Nezapomenu
na její ochotu pomoci a na její obětavost. Školní řemeslo má jednu nevýhodu. Náš „výrobek“ není na
první pohled vidět. Plody naší práce sklízíme až později. Až když slyšíme od středoškolských
pedagogů, že naše dolnohbitské děti patří mezi ty nejšikovnější, nebo když za námi přijdou naši
absolventi, zahřeje nás to u srdce. Není to zásluha jen jednoho učitele, ale celého kolektivu. A za to
bych chtěl všem zaměstnancům poděkovat. Poděkování patří i rodičům za spolupráci, ale
i zastupitelům, kteří nás značně podporují. Moc si toho vážím. Před Vánoci nás čeká velká
rekonstrukce šaten. Věříme, že se budou žákům nové skříňky líbit, už snad proto, že si vybírali, jaké
barvy skříněk se objednají. A které barvy vyhrály? Nechte se překvapit po Vánocích.
Na závěr Vám chci popřát krásné svátky a poklidný adventní čas. Vzpomeňte si na své blízké.
Vždyť jak nejlépe strávit čas, než se svou rodinou.
Mgr. Ondřej Buralt

Mateřská škola
Než se nadějeme, za pár dní skončí rok 2017
a nabízí se nám otázka. Jaký vlastně byl? Byl
spravedlivý ke všem lidem v tom, že jsme
zestárli o jeden rok. Byl rozporuplný v otázce
politické situace v naší republice i ve světě.
Byl smutný pro ty, kteří něco nebo někoho
ztratili. Byl veselý a úspěšný pro lidi, kterým
se v něm dařilo. Zkrátka, každému přinesl něco
jiného. Ač se zdá, že v mateřské škole jsou dny
stejné, opak je pravdou. Během roku se nám
vymění děti ve třídách. Nové přicházejí plny
očekávání a ty nejstarší odchází do základní
školy. Vzdělávání dětí probíhá podle našeho
nového školního vzdělávacího programu.
Snažíme se o to, aby byly spokojené. Nabízíme
jim
spoustu
pracovních,
hudebních
i sportovních
aktivit.
Jsme
zapojeni
do sportovního projektu „Aktivní školka“.
Do MŠ si zveme různá divadla s klasickými
i výchovnými pohádkami. Spolupracujeme
s organizací Ochrana fauny v Hrachově,

s knihovnou v Dolních Hbitech i v Příbrami,
s Hornickým
muzeem,
s příbramským
divadlem,
jezdíme
do
bazénu
na
předplaveckou výuku. Chodíme na vycházky
do blízkého okolí a seznamujeme se s místními
názvy lesů a kopců. Poznáváme krásy přírody
a učíme se ji chránit. Přírodní materiál
využíváme při různých tvořivých činnostech.
Nejdůležitější ze všeho je spolupráce s rodiči
a se základní školou. Myslím, že spolupráce
funguje dobře. Chtěla bych poděkovat vedení
ZŠ p. Ondřejovi Buraltovi a p. Boženě
Pelcnerové za jejich vstřícnost, ochotu
a podporu. Velké díky též patří zaměstnancům
a zastupitelům OÚ v Dolních Hbitech za jejich
podporu a finanční pomoc. Za zaměstnance
MŠ a děti mi dovolte, abych Vám všem
popřála krásné a klidné vánoční svátky a pevné
zdraví a úspěch v roce 2018.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

Základní škola
Přiblížil se konec roku 2017, naše škola se připravuje na příchod paní Zimy a obléká novou
výzdobu. Žáci, kteří nedočkavě vyhlížejí vánoční prázdniny, za sebou mají spoustu dobře vykonané
práce. Pojďme se krátce ohlédnout a zavzpomínat na zážitky, které jsme společně od začátku školního
roku prožili.
Netradiční výuku si děti vyzkoušely během dvou projektových dnů. Evropský den jazyků přinesl
především nové informace o jiných kulturách pomocí různých forem výuky – dramatizace,
prezentace, vyhledávání a zpracovávání informací. Ochrana člověka za mimořádných situací byla
opravdu rozmanitá. Na různých stanovištích (sebeobrana, hasiči, první pomoc,…) si žáci prakticky
vyzkoušeli, jak se zachovat např. při úrazu či při požáru.
Nezapomněli jsme ani na kulturu. Žáci 1. stupně navštívili v příbramském divadle pohádku
O statečném kováři Mikešovi. Starší žáci spojili kulturní zážitek se vzděláváním, neboť přijali
pozvání studentů příbramského gymnázia na Den světového divadla, kde zhlédli část představení
v češtině a část v angličtině.
V rámci prevence jsme se letos zaměřili na téma Bezpečné klima školy. V listopadu proběhl
projektový den „Naše třída“, jehož cílem bylo stmelit třídní kolektivy, podpořit pozitivní vztahy mezi
žáky rozmanitými aktivitami. Je pro nás nesmírně důležité, aby se děti do naší školy těšily a nebály
se požádat o pomoc v případě problému.

Protože průběžně podporujeme ve všech předmětech čtenářskou gramotnost, rozhodli jsme se
mezi děti pozvat významného českého spisovatele - Vladimíra Hulpacha. Beseda byla přínosná a děti
zaujala. Zjistily, jak se tvoří kniha, rozebíraly a četly pohádky a dozvěděly se pověsti z různých koutů
naší země.
V letošním roce musíme pochválit i práci žákovského parlamentu. Žáci se podílejí na chodu školy
svými nápady. Za všechny akce zmíním např. soutěž o nejlepší logo ŽP či soutěž o nejhezčí
nakreslený vánoční stromeček.
Naši nejstarší žáci procházejí nyní důležitou životní etapou, rozhodují totiž o svém budoucím
povolání. Snažíme se jim samozřejmě pomoci, proto navštívili v průběhu října a listopadu některé
důležité instituce (SPŠ Příbram, OA a VOŠ Příbram, Úřad práce Příbram, firma CVP Galvanika
Příbram).

Pěkné zážitky měly děti ve školní družině. I tam je program pestrý. Hrají různé hry, účastní
se mnoha soutěží. Jedna z oblíbených akcí je nocování ve školní družině.
Do nového roku 2018 přejeme všem mnoho zdraví, lásky a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Mgr. Jana Vršecká

Vánoční čas
Daniela Vacková
Vánoce, ten krásný čas,
přišel zase mezi nás.
Koledy z rádia slyšíme,
jmelí na lustr věšíme.
Babičky pečou cukroví,
jablka suší v podkroví.
Štědrý den se přiblížil,
všechny lidi usmířil.

Mikulášská nadílka v Jablonné
V úterý 5. prosince nás po dlouhé době opět navštívil Mikuláš s andělem a čerty u nás doma. Bylo
to milé překvapení. Mikuláš se svým doprovodem zavítal do každé rodiny, kde jsou děti
do patnáctého roku věku. Mikuláš s jedním ze svých pomocníků čertů pokaždé nahlédli do knihy
hříchů, jestli se tam nějaké dítě nachází, pokud ano, děti se ze svých hříchů vykoupily nějakou hezkou
básničkou či písničkou. Na každého poté čekal krásný balíček. Čerti si nakonec s sebou do pekla ani

nikoho neodnesli. Děti slíbily, že budou hodné, a tak si to zase za rok Mikuláš s andělem a čerty
přijdou zkontrolovat.
Mikuláš, anděl a čerti děkují za pohoštění, které na ně čekalo a také za finanční příspěvky.
Lenka Skuhrovcová

Lampionový průvod
Období „dušiček“ pro nás v Jablonné je již
několik let tradičně spjato s lampiónovým
průvodem. Tvorba lampiónků je stále
oblíbená. Jak již bývá zvykem, lampionky
jsem si společně vyrobili. I ty letošní
se opravdu povedly, každý rok jsou jiné, ale
zato originální. Letos jsem byla opravdu moc
překvapena, kolik se nás v průvodu sešlo.
Když jsme s vyrobenými lampionky opustili
klubovnu, na hřišti už na nás čekali další naši
kamarádi a sousedé se svými světýlky.

Tentokrát jsme obešli snad celou vesnici,
začali jsme na hřišti na průhoně a zakončili
naši cestu v nejtmavším koutě u čistírny
odpadních vod, kam opravdu žádné světlo
nedohlédne. Konec byl trošku strašidelnější,
o to zajímavější.
Děkuji všem za účast a za rok opět na viděnou.
Lenka Skuhrovcová

Zahájení adventu v Jablonné
V Jablonné jsme letos první neděli v prosinci – adventní neděli strávili všichni společně na hřišti,
tedy aspoň pozdní odpoledne. Na zahájení adventu si prostě vždycky musíme počkat na tmu, protože
jinak bychom se ochudili o ten krásný moment nasvícení vánočního stromu. Společně s tímto aktem
jsme se také zahřáli u horkého svařáku a teplého čaje, i něco dobrého „na zub“ se našlo, a při tom
všem v nás vánoční náladu vyvolávaly vánoční písničky. Tradičně starosta sboru dobrovolných
hasičů nás přivítal a popřál krásné prožití vánočních svátků a také všeho dobrého do nového roku.
Celé zahájení adventního času ukončil burácející ohňostroj.
SDH Jablonná děkuje za finanční příspěvky.
Lenka Skuhrovcová

Bude zaveden nový systém shromažďování plastů v naší obci
Zastupitelstvo naší obce rozhodlo na svém prosincovém zasedání o změně v systému
shromažďování plastů. O změně jsme diskutovali několikrát v průběhu letošního roku a informovali
jsme o ní v našem zpravodaji. Změna bude spočívat v nahrazení velkoobjemových kontejnerů
a zvonů na plasty, umístěných na veřejných prostranstvích, žlutými popelnicemi, kterou bude mít
každý samostatně pro svou nemovitost. Popelnice budou vyvážet Technické služby PB ze stejných
míst jako popelnice se směsným odpadem, ale pouze jednou za měsíc dle dohody s TS Pb vždy druhé
úterý. Termíny najdete společně s dalšími v rozpisu, který je přílohou tohoto zpravodaje a bude také

zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce v oddíle odpadů. První svozový měsíc
bude březen. V měsíci únoru také začneme postupně odstraňovat výklopné kontejnery a zvony
na plasty. Ostatní nádoby na tříděný odpad zůstanou na svých místech a ještě k nim přibydou
kontejnery na kovy, o které byl ze strany občanů projeven zájem. Jeden bude na návsi v Horních
Hbitech a jeden v Jablonné u obecního úřadu.
David Větrovský

Žluté popelnice na plasty!!
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že každá nemovitost dostane od obce jednu běžnou žlutou
plastovou popelnici o objemu 120 litrů. (Plechová popelnice na směsný odpad má objem 110 litrů).
Ověřovali jsme pokusem u dvou čtyřčlenných rodin, že takový objem je při řádném třídění
a sešlapávání PET lahví dostatečný. Jen u bytovky v Jablonné zůstane výklopný kontejner 1100 litrů.
Každý majitel nemovitosti si bude moci na obecním úřadě vyzvednout zdarma oproti podpisu tuto
standardní žlutou popelnici. Kdyby měl někdo zájem o popelnici na plasty o dvojnásobném objemu,
tedy 240 litrů, musí si ji na obecním úřadě písemně objednat (závaznou objednávku se svým jménem,
číslem popisným a podpisem vhodit do schránky na obecním úřadě, anebo odeslat emailem na adresu
obec@jablonna.cz). Objednávky je nutné doručit nejpozději do konce letošního roku. Na pozdější
objednávky nebude brán zřetel. Tato extra velká popelnice už však nebude zdarma, ale bude se za ni
doplácet 300 Kč. Popelnice budou k vyzvednutí v průběhu měsíce února. Přesný termín oznámíme
na obecních vývěskách.
David Větrovský

Plánujeme jarní zájezd do divadla
Po krátké odmlce jsme se rozhodli znovu zorganizovat zájezd do divadla. Navážeme na jedno
z prvních představení, které jsme navštívili – Kapku medu pro Verunku a v neděli 18. března 2018
pojedeme na jeho volné pokračování s názvem:

Královna Kapeska
V pražském Divadle Hybernia se opět vydáme na pohádkový ostrov, kde půjde ale tentokrát
o záchranu života Kapesky, Královny přírodních sil, a budeme všichni doufat, že KTS, Kates, Král
temných sil, svůj boj o ovládnutí světa prohraje, a že všechno dobře dopadne, jak se na správnou
pohádku sluší a patří.
Vstupenka do divadla včetně dopravy do Prahy bude stát 350 korun a po novém roce si je budou
moci zájemci zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě. Představení začíná v 15:00 a na čase
odjezdu autobusu se ještě domluvíme.
Iveta Turnovcová

Přehledy srážek v Jablonné
Přinášíme další dílčí přehled srážek měřený na čistírně v Jablonné a porovnání s dlouhodobým
normálem.
Naměřená hodnota
měsíc

Jablonná rok 2017

Dlouhodobý normál 1961 – 2010
Praha a Středočeský kraj

Česká republika

říjen

51 mm

47 mm

58 mm

listopad

43 mm

34 mm

43 mm

David Větrovský

Splašková kanalizace v Horních Hbitech
Po dokončení splaškové kanalizace
a čistírny odpadních vod v Jablonné jsou na
řadě Horní Hbity. Zkušenosti se stavbou a nyní
i s provozem čistírny v Jablonné nám ukázaly,
že varianta, kterou jsme v dobré víře snazší
realizace a jednoduššího získání dotace zvolili,
tedy samostatná čistírna pro Horní Hbity, není
bohužel vhodným řešením. Důvod, pro který
jsme chtěli stavět samostatnou ČOV v Horních
Hbitech, tedy úspora nákladů na stavbu,
pominul, když jsme ověřili možnost položení
výtlačného řádu bezvýkopovou technologií
v celé jeho délce za reálnou cenu výrazně nižší,
než za jakou by se dala postavit čistírna
v Horních Hbitech. Zásadním důvodem, pro

který se ale Zastupitelstvo rozhodlo změnit
projekt ze samostatné ČOV na čerpání do
Jablonné je to, že v případě samostatné ČOV
v Horních Hbitech by zde vycházelo pro
občany stočné výrazně vyšší než je v Jablonné.
Měli bychom potom dvě možnosti, buď by
hornohbitští neplatili 1500 Kč za osobu a rok
jako v Jablonné, ale například 2300 Kč. Nebo
v případě, že bychom chtěli, aby všichni platili
stejně, museli bychom zdražit stočné
v Jablonné. Ani jedna z těchto dvou variant
se zastupitelstvu nezdá vhodná, a tak rozhodlo
o změně projektu.
David Větrovský

Brigáda – podzimní úklid v Horních Hbitech
V měsíci listopadu se členové SDH a občané Horních Hbit zapojili do úklidu obce – shrabování listí
na hromady. V týdnu shrabali listí především starší občané – Jaroslava Petřinová, Anna Skuhrovcová,
manželé Plevkovi, Josef Caizl, Jaroslav Turnovec, Jiřina Skuhrovcová, Pavel Doubrava.
V sobotu 11. 11. se uskutečnila brigáda na dohrabání zbytku obce a odvoz listí. Zúčastnili se Jan Turnovec
s traktorem, Václav Vostarek st., Kamil Vacek, Táňa Bartůňková, Ladislav Trnka, Jaroslava Trnková, Pavel
Záruba, František Kopáček, Martin Andrle, Pavel Šedivý, Michaela Šedivá, Anna Skuhrovcová.
Za tuto práci patří všem vřelé poděkování.

Kamil Vacek

Úklid listí v Jablonné
V Jablonné se nám v letošním roce trochu zadrhl úklid listí. Důvodem bylo to, že jsme
se přednostně museli věnovat rekonstrukci obchodu proto, aby byl co možná nejdříve obnoven jeho
provoz. Děkujeme všem, kteří nahrabali hromádky listí před svými domy. Nakonec se nám je podařilo
odvézt a v rámci možností uklidit i ostatní plochy. Vím, že vše není úplně ideálně uklizeno, ale pro
letošní rok to budeme muset vydržet.
David Větrovský

Mikulášská nadílka v Horních Hbitech
Dne 2. 12. 2017 se v Horních Hbitech uskutečnila mikulášská nadílka pro děti. Pro všechny hodné,
ale i ty trochu zlobivé byl připravený balíček od SDH Horní Hbity, který jim vyrobila paní Hana
Procházková. Kolem 17:00 hod se všichni sešli a nastal čas, aby přišel Mikuláš, anděl a dva čerti.
Na dětech byl vidět trochu strach, ale i po přečtení jejich hříchů, kterých nebylo mnoho, řekly
básničku a od anděla dostal každý zaslouženě balíček. Nakonec ze všech nervozita opadla a děti
se ochotně společně s čerty, Mikulášem a andělem vyfotily. Poté bylo ještě posezení pro místní
občany s malým občerstvením. Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě této akce i maminkám,
tetám a babičkám za upečení výborných dobrot. V úterý 5. 12. 2017 ještě Mikuláš, čerti a anděl
zavítali k dětem domů, kde dostaly balíček od obce Jablonná a svých blízkých.
Veronika Trnková

Zahájení adventu v Horních Hbitech
Jak již bývá zvykem, první adventní neděli zahajujeme v Horních Hbitech slavnostním
rozsvícením vánočního stromku a i letos jsme tradici dodrželi. Sešli jsme se opět kolem 17 hod, kdy
se každý nejdříve mohl zahřát svařeným vínem nebo teplým čajem a popovídat s přáteli a sousedy.
K tomu nám letos hrála krásné vánoční melodie slečna Kateřina Procházková z Větrova. Ten kdo

neznal koledy nazpaměť, byly pro něho připravené natištěné noty se slovy, které nám připravila paní
Bartůňková. Kdo měl tedy zájem, tak si vánoční koledy zazpíval. Kolem 18:00 hod nastal čas
a všichni přítomní začali odpočítávat rozsvícení stromku, který ozdobil pan Jaroslav Turnovec. Poté
následoval krásný ohňostroj zajištěný panem Bartůňkem. Akce se vydařila a opět občané přispěli
dobrovolným příspěvkem ve výši 3708 Kč. Za to jim moc děkujeme a i všem, co se každoročně podílí
na organizaci této naší tradice, zejména SDH Horní Hbity.
Ladislav Trnka

Obchod v Jablonné je po úpravách znovu otevřen
Avizovaná rekonstrukce vnitřních prostor a
výměna dveří, oken i elektroinstalace
v obchodu v Jablonné je téměř u konce.
Obchod byl znovu otevřen a velmi mne
potěšily kladné ohlasy, které jsem na výsledek
rekonstrukce slyšel. Já sám jsem se změnou
spokojen. Prostorové možnosti, které jsou
dány půdorysem stavby, se nám myslím
podařilo využít beze zbytku. Až to dovolí
počasí,
provedeme
ještě
nejnutnější

dokončovací a začišťovací venkovní práce na
fasádě.
Musím poděkovat všem, kteří se na
rekonstrukci podíleli, zvládli jsme ji
v rekordním čase. A jménem paní prodavačky
Procházkové přeji všem zákazníkům klidné
prožití vánočních svátků a štěstí a zdraví v roce
2018.
David Větrovský

Krátce
Známky na popelnice pro rok 2018 bude možné zakoupit na obecním úřadě vždy v úředních
hodinách již od začátku ledna. Tyto známky budou již od začátku roku platné. Ceny zůstávají stejné
jako v loňském roce. Jednorázový vývoz bude stát 65 Kč, pravidelný čtrnáctidenní vývoz 1200 Kč,
a kombinovaný vývoz, v létě čtrnáctidenní a v zimně týdenní bude stát 1850 Kč. Dále je zaveden
manipulační poplatek při výměně neupotřebených jednorázových známek ve výši 10 Kč. Platnost
všech původních známek, označených rokem 2017, bude končit 28. února 2018. Po tomto termínu
již technické služby budou vyvážet pouze popelnice označené novými známkami.
SDH Horní Hbity zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat v pátek
dne 5. ledna 2018 od 18.00 v klubovně v Horních Hbitech.
SDH Jablonná zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat dne 20.
ledna 2018 od 15.00 v klubovně v Jablonné.
SDH Horní Hbity uspořádá dne 17. února 2018 dětský karneval od 14:00 v klubovně na hřišti
v Jablonné a dne 10. března 2018 „oslavu Mezinárodního dne žen“ od 14.00 v klubovně na hřišti v
Jablonné.
Pravděpodobně na začátku března se uskuteční tradiční průvod masek obcemi Jablonná a Horní
Hbity.
Připomínáme, že odečty vodoměrů vodovodu na Průhoně provede každý majitel připojené

nemovitosti samostatně a stav nahlásí obecnímu úřadu nejpozději do poloviny března, tedy do úhrady
poplatků na svoz odpadu. Vodné, i s ročním poplatkem za připojení, je možné zaplatit buď přímo
do pokladny na obecním úřadě, nebo může být vystavena a zaslána faktura.
Společnost RUMPOLD oznamuje, že svoz odpadů, který připadá na 1. ledna roku 2018 se přesouvá
na 30. 12. 2017. Děkujeme za pochopení.

Sbor dobrovolných hasičů Jablonná
děkuje za podporu v letošním roce a přeje všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Sbor dobrovolných hasičů Horní Hbity
přeje všem příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho štěstí a pevné zdraví.

21. prosince 2017
Občasník bezplatný výtisk,
příští vydání předběžně plánováno na březen 2018
Vydává a distribuuje Obec Jablonná, Jablonná 96, IČ 00242357 v nákladu 200 výtisků.
www.jablonna.cz
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Rozpis svozů odpadů pro rok 2018
Datum

Den

Směsný odpad

Plasty

30.12.2017
08.01.2018
15.01.2018

sobota
pondělí
pondělí

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

22.01.2018
29.01.2018
05.02.2018
12.02.2018
19.02.2018
26.02.2018
05.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
19.03.2018
26.03.2018
02.04.2018

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně

09.04.2018
10.04.2018
16.04.2018
23.04.2018
30.04.2018
14.05.2018
15.05.2018
28.05.2018
11.06.2018
12.06.2018
25.06.2018
09.07.2018
10.07.2018

pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
úterý

léto 1/14 zima 1/7 dnů

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně

23.07.2018
06.08.2018
14.08.2018
20.08.2018
03.09.2018
11.09.2018
17.09.2018
01.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
15.10.2018
22.10.2018

pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně

29.10.2018
05.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018
10.12.2018

pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně

1x14 dnů celoročně

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně
plasty

1x14 dnů celoročně
plasty

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně
plasty

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně
plasty

plasty

plasty

plasty

plasty

1x14 dnů celoročně
plasty

léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně
1x14 dnů celoročně

11.12.2018

úterý

17.12.2018
24.12.2018
31.12.2018

pondělí
pondělí
pondělí

plasty
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů
léto 1/14 zima 1/7 dnů

1x14 dnů celoročně

