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Úvodem
S novým rokem začínáme psát i další ročník Zpravodaje. Od posledního, prosincového čísla se toho
událo relativně mnoho. Zastupitelstvo s konečnou platností schválilo koupi stodoly v Horních
Hbitech, a tak již nemusíme mít tak velký strach o to, kam umístíme bagřík, posypový materiál,
hornohbitské hasičské auto a spoustu dalších věcí. V současné době připravujeme ve spolupráci
s projektantem dokumentaci k rekonstrukci stodoly, se kterou se budeme při první příležitosti
ucházet o dotace. Na pozemku u tohoto objektu se letos chystáme vybudovat menší dětské hřiště.
Doufáme, že se nám podaří získat dobrovolníky, kteří nám pomohou s jeho vybudováním tak, jak se
nám to osvědčilo loni v Jablonné.
Také se nám po delší době podařilo vyřešit problém se zásahovým vozidlem pro jablonskou
zásahovou jednotku. Nejedná se ale o jednoúčelové vozidlo. Obec ho bude používat i pro své
potřeby, hlavně k převozu různého materiálu. Na toto jaro máme například naplánován úklid
černých skládek odpadu nacházejících se v okolí Jablonné i Horních Hbit, při kterém se nově
zakoupená dodávka dobře uplatní. Dále se nám povedlo pro letošní rok získat dotaci z Úřadu práce
na vytvoření dvou pracovních míst pro veřejně prospěšné práce. Obě místa jsou již obsazena a noví
obecní zaměstnanci budou pomáhat s úklidem obce, drobnými opravami a údržbou obecního
majetku.
Na závěr si neodpustím poděkování, které bych rád vyjádřil všem organizátorům i aktivním
účastníkům nejrůznějších akcí pro děti i dospělé, o kterých se dočtete v dalších článcích tohoto
Zpravodaje.
David Větrovský

Obec Jablonná podporuje Druhou zlínskou výzvu
Druhá zlínská výzva je aktivita, která se snaží upozornit na situaci v přípravě pravidel pro čerpání
dotačních prostředků z Evropské unie v následujícím období, tedy v období 2014 až 2020.
Druhá zlínská výzva varuje před tím, že evropské peníze v tomto novém období skončí mimo naše
obce a města!
V současné době se na ministerstvech připravují materiály, podle kterých budou prostředky
v dalším období rozdělovány. Nejnovější současné informace například z Ministerstva zemědělství
jsou takové, že podpora venkova má být vytěsněna na absolutně minimálně možnou hranici 5%,
jak ji pro metodu LEADER předepisují evropské předpisy. Jinými slovy dojde k dramatickému
poklesu prostředků vyčleněných na podporu venkovského prostoru v rámci metody LEADER
oproti současnému stavu. Ten, kdo si na úkor obcí a měst výrazně polepší, jsou zemědělci.

Metoda LEADER je systémem rozdělování finančních prostředků z EU prostřednictvím takzvaných
Místních akčních skupin, kdy se jedná o přímé rozdělování peněz v regionech, přičemž přímo tam
jsou i jednotlivé projekty posuzovány a vyloučeny jsou tedy zásahy z „pražských kanceláří“. Obcím
tento systém vyhovuje a i naše obec díky němu, tedy prostřednictvím MAS Sedlčansko, kde jsme
členy, v loňském roce vybudovala dětské hřiště v Jablonné.
Je zcela důvodná obava, že obce a města na tom v novém programovacím období budou ještě hůře
než doposud. Je proto na čase se razantně ozvat a nenechat nikoho na pochybách, že i hlas obcí
a měst nelze přehlížet. Je tedy nezbytné vzít na sebe odpovědnost za prosazení našich oprávněných
požadavků.
V opačném případě selžeme a již do r. 2020 na nastalé situaci jen těžko co změníme.
Více informací je možné získat na internetových stránkách: http://www.jurencakova.cz/
DV

Výroční valná hromada SDH Jablonná
Dne 19. 1. 2013 Sbor dobrovolných hasičů Jablonná uspořádal VVH. V průběhu odpoledne
zástupci SDH zavzpomínali a zrekapitulovali celý uplynulý rok v rámci činnosti sboru. Spolu se
zmíněnými zástupci zavítalo na VVH do klubovny v Jablonné 31 členů a 3 hosté. Sbor připomněl
nejen výčet Okrskových schůzí, kterých se Oldřich Skuhrovec společně s Petrem Kšandou
v průběhu roku účastnili, ale také hojnou kulturní činnost sboru. Všichni přítomní se dozvěděli
na jakých soutěžích „naši mladí hasiči“ předvedli své schopnosti, jakých výsledků dosáhli a jaké
ocenění obdrželi. Během roku 2012 SDH Jablonná zorganizoval pro nás všechny akce jako např.
dětský maškarní karneval, masopustní průvod masek, sběr železného šrotu, 1. kolo Brdské ligy,
zapojil se i do zajištění večerního programu u příležitosti májky a pouťové zábavy, dále dětský den,
loučení s prázdninami, mikulášskou nadílku, stavění vánočního stromu, vánoční turnaj ve stolním
tenise. Také spolupracoval na akci MDŽ (spolupráce s SDH Horní Hbity) a na akci „spanilá jízda“,
kdy sbor zajišťoval občerstvení. Všechny akce pořádané našimi hasiči byly zdařilé a úspěšné, i když
se na některé akce z minulých let nenavázalo. Věřím, že i letos bude sbor plně aktivní a ve své
kulturní činnosti bude dále s nadšením pokračovat a opět některé činnosti obnoví.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 12. 1. 2013 se konala Výroční valná
hromada SDH Horní Hbity v místní,
hornohbitské klubovně. Schůzi zahájil
a všechny přivítal starosta SDH Jan Turnovec.
Hlavní zprávu o činnosti sboru přednesl
velitel SDH Jaroslav Bartůněk. Ve zprávě
seznámil přítomné s prací sboru za rok 2012.
Sbor uspořádal čtyři akce pro děti, zúčastnil
se základního kola v požárním sportu, dále
sedmnácti soutěží v rámci okrsku i mimo něj,
při údržbě výstroje a výzbroje odpracoval 86

hodin, na údržbě hasičského zařízení 124
hodin, na kulturních a společenských akcích
180 hodin, při pomoci obci 240 hodin. Sbor
má 37 členů, z toho šest žen. Poté přednesl
zprávu o hospodaření Václav Vostarek starší.
Na letošní rok se sbor usnesl:
Starat se o výzbroj a výstroj, zapojit družstvo
mužů do základního kola požárního sportu,
zúčastňovat se okrskových schůzí a školení
a dalších akcí v rámci okrsku. Úzce
spolupracovat s obecním úřadem (brigády),

uspořádat tradiční kulturní akce (průvod
masek, stavění máje, turnaj v nohejbale,
mikulášskou nadílku atp.), zorganizovat
hasičskou soutěž o pohár SDH.
Účast členů byla nadpoloviční, všechny
zprávy byly na dobré úrovni. V diskusi
poděkoval velitel 31. okrsku, pan Miroslav

Pácalt, všem členům za práci v roce 2012
a popřál mnoho úspěchů v roce letošním.
Po ukončení následovalo občerstvení, za které
děkujeme panu Karlu Rysovi, a dále
pokračovala volná zábava do pozdních hodin.
Věříme, že se nám v letošním roce podaří
splnit vše, co jsme si předsevzali.
Kamil Vacek Za SDH Horní Hbity

AC Jablonná - Informace z oddílu.
Po zimní přestávce se opět přihlásila jarní část
fotbalové soutěže, ve které bychom chtěli
navázat na podzimní umístění. Skončili jsme
na třetím místě, pouhý bod za prvním. Toto
umístění
je
příjemným
překvapením
a dokazuje, že i v naší obci se dá dělat sport
na dobré úrovni. Nebylo by to možné bez
obětavé činnosti Miroslava Skuhrovce, Karla

Jarolímka a hráčů, kterým patří velké
poděkování. Přivítáme každého, kdo by se
chtěl podílet na činnosti oddílu, ať už jako
hráč nebo při organizaci jednotlivých utkání.
Sezona začíná 23. 03. 2013, rozpis zápasů
bude vyvěšen ve vitríně oddílu. Zveme
příznivce fotbalu a těšíme se na sportovní
zážitky. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Josef Kříž za AC Jablonná

Znak a vlajka Obce
Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 12. února letošního roku rozhodlo o výběru
znaku a vlajky pro naši obec. Byla vybrána níže vyobrazená varianta, která vzešla z proběhnuvší
ankety, konzultací s heraldikem, který návrhy zpracovával, a dohody zastupitelů.

Popis znaku:
V červeno-stříbrně polceném štítu zelený vrch, z kterého vyrůstá jabloň s kmenem
v přirozené barvě a s polcenou korunou, vpravo kvetoucí stříbrnými květy se zlatými semeníky,
vlevo zelenou s červenými plody. Ve vrchu zlatý mlýnský kámen s černou kypřicí.

Ikonografie: Dvě pole červeno-stříbrného polcení štítu se shodují s počtem místních částí obce.
Barevnost polí je odvozena od erbu českých králů, kteří byli po dlouhou dobu vlastníky obou částí
obce a také od erbu Mansfeldů, s nimiž je spojena historie místa. Vrch symbolizuje přírodní
prostředí, ve kterém obec leží. Jabloň je mluvícím znamením se vztahem k názvu obce. Květy se
jabloň obaluje na počátku vegetačního období a plody v jeho závěru. Tím lze vyjádřit pomyslný
koloběh života a trvalé opakování zrodu a zrání, které vydává plody. Současníci jsou plody svých
předků a ti opět předchůdci svých potomků. Mlýnský kámen odkazuje na Horní Hbity, ve kterých
byly dva mlýny.
Popis vlajky:
List tvoří červený žerďový a bílý vlající pruh a k dolnímu okraji listu přiléhající zelený pruh
široký pětinu šířky listu. Z prostřední třetiny horního okraje zeleného pruhu vyniká zelený vrch,
z kterého vyrůstá jabloň s hnědým kmenem a s polcenou korunou, k žerďovému okraji kvetoucí
bílými květy se žlutými semeníky, k vlajícímu okraji zelenou s červenými plody. Pod ní, ve vrchu
a v zeleném pruhu žlutý mlýnský kámen s černou kypřicí. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Ikonografie: Vlajka opakuje podobu znaku.
Zastupitelstvem schválené návrhy znaku a vlajky včetně všech průvodních textů jsme odeslali
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde je bude posuzovat podvýbor pro
heraldiku a vexilologii a v případě jeho kladného stanoviska doporučí předsedovi poslanecké
sněmovny, aby je naší obci přidělil.
DV

Dětský karneval
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se členové SDH Horní Hbity a Jablonná rozhodli zpříjemnit
zimní čas dětem. Opět pro děti připravili karneval se soutěžemi a odměnami a samozřejmě i tancem
a zábavou. Karneval přichystali na 2. 2. 2013 od 14 hodin.
Než se rozepíši o samotném karnevalu, musíme poděkovat všem, kteří měli nemalý podíl na celé
této akci. Děkujeme členům SDH Horní Hbity, kteří si letos karneval vzali pod svá křídla,
a několika členkám SDH Jablonná, které s akcí pomohly. Díky patří i obecnímu úřadu za finanční
příspěvek. Dále patří poděkování za pomoc s tombolou a dárky panu Grebeňovi. Ten ve svém
krámku také umístil krabici, do níž lidé nakoupili spoustu dobrot. A tímto patří samozřejmě
poděkování všem lidem, kteří našli ve svých peněženkách třeba i jen pár drobných a koupili
nějakou tu sladkost. Ti kdo přišli, viděli, kolik radosti pomohli dát, a ti, kteří nebyli na karnevalu, si
mohou níže přečíst, jakou radost dětem udělaly nakoupené dobroty a drobnosti.
Děti se nám scházely už krátce po třinácté hodině. Postupně se objevovaly krásné masky. Pro
představu těch, kteří na karnevalu nebyli, představím masky, které se zúčastnily. Na karneval
dorazilo několik princezen (modrá, žlutá, růžová, 2x bílá), ledová princezna, Leontýnka, čertice,
dvě červené Karkulky, víla, kočička, čarodějnice, Saxana, doktorka, muchomůrka, tři vodníci jeden docela maličký, Pepek námořník, hasič, Zorro, Spiderman, pirát, šašek, dokonce i terorista.
Snad jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, moc se omlouvám.
Vstupné na karneval bylo 10Kč pro každého. Na stolech byly přichystané talíře s dobrotami, které
napekly šikovné hasičky a také talířky s nějakou slanou dobrotou. Bylo možné si koupit teplé
i studené nápoje, dokonce i zahnat případný hlad párkem v rohlíku.

Ve 14 hod. už byla většina účastníků na místě. Aby se děti nenudily, pustili pořadatelé veselou
hudbu a sezvali masky k tanci. Děti se zprvu zdráhaly (snad se i styděly), ale po chvíli se parket
začal plnit. Hned bylo veselo.
Vedení zábavy a soutěží se stejně jako v loňském roce ujala paní Lada Podzimková, která umí
vtáhnout do soutěží nejen děti, ale i dospělý doprovod.
Do pásma tance a volné zábavy byly vsunuty tři soutěže. První soutěží byl hod hadrovými míčky
do nádoby. Ve druhé se soutěžilo o to, kdo dokáže nejrychleji slízat z talířku kopeček šlehačky.
Tyto soutěže začínaly s nejmenšími dětmi, pak následovaly ty větší. Nakonec přišla řada i na rodiče
a doprovod masek. Neříkám, že by se nám dospělí hrnuli soutěžit, přesto se někteří našli. Dospělí,
kteří měli tu chuť a odvahu, najít v sobě kousek dítěte. Poslední soutěž byla určena pro masku
s doprovodem, protože maska sama úkol splnit nemohla. Masky dostaly mandarinky, které musely
co nejrychleji oloupat. Pak tou mandarinkou musely svůj doprovod rychle nakrmit. Vyhrál ten pár,
který měl jako první snědeno. Je až k neuvěření, jak rychle je možné oloupat mandarinku a sníst ji.
Někteří ještě neměli mandarinku ani oloupanou a už jsme znali vítěze.
Je pravda, že soutěže byly stejné jako vloni, ale na škodu to rozhodně nebylo. Děti věděly, co je
čeká, nebyly tak rozrušené a moc se snažily. Bylo úžasné sledovat tu jejich soutěživost a zapálení
do hry. Všichni byli moc šikovní, i dospělí. Vždyť také nikdo nezůstal bez odměny.
No a nakonec bylo vyhlášení tří nejpěknějších masek a posléze i odměnění ostatních zúčastněných
tombolou. Je nutné podotknout, že porota to měla opravdu těžké. Všechny masky byly moc hezké
a povedené. První tři místa obsadili: Pepek námořník, jeden z vodníků s krásným červeným
cylindrem a čarodějka Saxana – ti dostali hlavní cenu, kterou byl míč. Ostatní masky ale nepřišly
zkrátka. V jejich odměnách byly sladkosti, pastelky, pexesa a jiné drobnosti, které každé dítko
ocení.
Nezbývá, než ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli ať už svým úsilím anebo jinou hodnotou
k uspořádání karnevalu. Věřím, že děti budou rády vzpomínat na to, co jste pro ně připravili.
Veronika Vacková

Oslava MDŽ
Po úspěšné akci z předchozího roku, kdy se o ženské pokolení báječně postarali hasiči z Horních
Hbit, i letos uspořádali hasiči z Jablonné dne 9. března 2013 posezení na oslavu Dne žen. Ve 14
hodin jsme se sešli v klubovně na hřišti v Jablonné. Každá žena v rámci oslavy tohoto významného
dne obdržela milý dárek v podobě květiny a drobné sladkosti. K poslechu a tanci hrál na harmoniku
pan Viktor Švarc. Za občerstvení můžeme poděkovat manželům oslavenkyň a sponzorům, kterým
také samozřejmě děkujeme za příspěvky. Doufáme, že v této tradici budou hasiči i nadále
pokračovat a za rok se opět sejdeme v hojném počtu.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Tvořivé odpoledne
Dne 16. 3. 2013 bylo možné od 14 hodin zajít
do klubovny v Jablonné a tvořit dekorace
k nadcházejícím velikonočním svátkům nebo
jen tak pobýt a poklábosit se sousedy.
Protože máme v obci aktivní a činorodé
lidičky, tak se několik z nás rozhodlo

uspořádat tvořivé předvelikonoční odpoledne.
Jak jste mohli číst na informačních plakátech,
vstup byl pouze 10 Kč na osobu. V ceně
vstupného bylo občerstvení i materiál k vaší
tvorbě dekorací. Jediné, za co si zúčastnění
připlatili, byly nápoje.

Na přípravě této akce se podíleli: Táňa
Bartůňková, Hana Kšandová, Ilona Kolářová,
Věra Skuhrovcová, Lenka Skuhrovcová, Iveta
Turnovcová a Veronika Vacková. Pan Kocna
byl tak laskav a už ráno v klubovně zatopil,
abychom neměli při tvoření zkřehlé prsty,
a proto mu tímto děkujeme.
Bylo velmi milé, že i někteří účastníci přinesli
nějakou tu dobrotu k zakousnutí, a tak bylo
občerstvení dostatek.
První šikulové nám přišli už těsně před 14
hodinou. No, a co všechno se dalo tvořit? Kdo
chtěl, mohl si vyzkoušet malovat vajíčka
voskem nebo je zdobit drátkováním. Dokonce
zde bylo možné koupit si již připravená
platová vajíčka ozdobená drátkem a korálky
za 15,- Kč. Tyto malé skvosty připravila paní
Bartůňková. Ti nejmenší se spokojili
s malováním vajíček vodovkami a polepováním barevnými papírky či třpytivými
flitry. Někteří dokonce polepovali vajíčka
motivy z velikonočních ubrousků.
Kdo chtěl, mohl si připravit vlastnoručně
vyrobené přáníčko k Velikonocům. Ať už

připravenou přeloženou čtvrtku omaloval
nebo použil opět motivy z velikonočních
ubrousků, či pryžové jarní ozdůbky nebo
flitrové zdobení. Fantazie nebyla ničím
omezena.
Dále se vytvářely květy krokusů z krepového
papíru jako zápichy do osení (osení bylo v
omezeném množství k dispozici také), a kdo
měl trpělivost, ozdobil si větvičky břízy
malými krepovými kvítky v jasně žluté nebo
v odstínech růžové. Brzy nám kvetlo hned
několik váz, které nám v klubovně zůstaly
ještě od oslavy MDŽ.
Jen k pletení košíčků z papírových trubiček
jsme se nějak zvláště nedostali, ale to nevadí,
podle toho jaký byl zájem a s jakou
uvolněnou atmosférou jsme se setkali, bude se
příští rok tvořit zase. A třeba se najdou i tací,
kteří naučí zase něco navíc nás.
Doufáme, že se všem toto tvořivé odpoledne
líbilo a že příště přijdete zas. Připravíme něco
nového i něco z toho, co už jste si zkusili.
Přejeme krásné nadcházející velikonoční
svátky.
Veronika Vacková

Foto: tvořivé odpoledne

Zpravodaj MAS Sedlčansko, o.p.s. -01/2013
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.
týkající se podpory projektů realizovaných prostřednictvím osy IV
LEADER v regionu MAS Sedlčansko.
V prosinci loňského roku byla vyhlášena 8. výzva MAS, pro 18. kolo
podání žádostí o dotaci z PRV, osa IV. Leader. V měsíci lednu letošního
roku byl ukončen příjem žádostí, proběhla kontrola a hodnocení projektů
výběrovou komisí.
Pro toto kolo byly vyhlášeny fiche č. 1. Podpora a vznik mikropodniků, č. 3. Vzdělávání
a spolupráce, č. 4. Kulturní dědictví Sedlčanska, č. 8. Živé lesy Sedlčanska, č. 9. Zdravé lesy a
toky Sedlčanska, č. 10. Volný čas a sport.
Výběrovou komisí byly vyhodnoceny a navrženy k podpoře tyto projekty, které byly dne 13. 3.
2013 zaregistrovány na RO SZIF Praha:
Biopekárna Zemanka, s.r.o. – Modernizace tvarování pekařských biovýrobků; REGIO Sedlčansko,
s.r.o.- Touláme se Toulavou, aneb vzdělávání není nikdy dost; TJ Krásná Hora nad Vltavou –
Modernizace fotbalového hřiště; TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – Rekonstrukce střechy fotbalového
stadionu TJ Sokol Kamýk nad Vltavou; Obec Petrovice – Rekonstrukce přízemí zámku Petrovice;
Občanské sdružení obce Klučenice – Obnova hospodářského dvora Klučenice; Obec Kamýk nad
Vltavou – Oprava křížů na území obce Kamýk nad Vltavou; Obec Obory – Oprava kapličky
v Oborách; Obec Dublovice – Oprava kaple a pomníku padlých; Obec Milešov – Oprava kapličky
Přední Chlum
V měsíci dubnu bude vyhlášena 9. výzva MAS pro 19. kolo PRV. V tomto kole byly vybrány pro
podporu fiche č. 2. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, č. 6. Oprava místních
a doprovodných komunikací, životní prostředí v obcích, č. 11 – Turistika.
Případné zájemce o dotaci odkazujeme na naše webové stránky www.massedlcansko.eu, kde bude
možno nalézt všechny potřebné informace pro podání a realizaci projektů a kde budou uveřejněny
všechny termíny od školení k daným tématům, až po podání žádosti.
Na webových stránkách http://login.oursurvey.biz/?w=logout najdete také dotazníky, které poslouží
k přípravě programovacího období 2014–2020, pokud budete mít zájem, vyplňte dotazník, který
odpovídá vaší osobě, a odešlete dle návodu, který je v této sekci uveden – heslo - sedlcansko. Vaše
připomínky a návrhy budou zohledněny v rámci možností do připravované Integrované strategie
území.
V loňském roce jsme intenzivně pracovali ještě spolu s dalšími MAS na dvou projektech spolupráce
s názvy Toulava a Učíme se filmem, oba byly na přelomu roku vybrány k podpoře a nyní dochází
k realizaci projektu. O dalším vás budeme informovat v dalším zpravodaji.
Přejeme vám krásné prožití svátků jara.
Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s.

Krátce
Jablonná má další malé občánky, Milana Mátla, který se narodil v únoru a bydlí v Horních
Hbitech a Tomáše Waltera, který se narodil také v únoru a bydlí v Jablonné. Blahopřejeme rodičům
a přejeme hodně zdraví.
Nové známky na popelnice je třeba vylepit do konce března. V dubnu už nebudou Technické
služby známky z roku 2012 akceptovat. Vyvážet budou pouze popelnice označené novými
známkami naší obce pro rok 2013. Jednorázové známky zakoupené v roce 2012 bude možné
používat do konce září letošního roku. Poté již budou platit pouze známky nového typu, prodávané
od ledna letošního roku. V případě, že někdo nespotřebuje všechny původní jednorázové známky do
konce září, bude si je moci, po předložení dokladu o jejich koupi, zdarma na obecním úřadě
vyměnit.
Stavění májky samozřejmě proběhne jako každý rok na tradičních místech. Snad nám bude přát
počasí.
Hasičská soutěž „O pohár SDH Horní Hbity“ pořádaná SDH Horní Hbity proběhne 22. června
na hřišti v Jablonné od 13:00.
Dětský den tak jako loni bude ve spolupráci jablonských a hornohbitských hasičů uspořádán.
Termín Dne dětí letos vychází právě na sobotu 1. června.
Odečet vody na Průhoně. Každý, kdo má vodovodní přípojku a ještě tak neučinil, musí sám stav
na vodoměru odečíst a nahlásit na obecním úřadě. Tato povinnost platí i pro ty, kteří vodu
neodebírali, neboť údaj potřebujeme pro kontrolu.
Kontejner na velkoobjemový odpad je stále připraven k použití. Je umístěn za oplocením
za budovou obecního úřadu v Jablonné a po telefonické dohodě s panem Ladislavem Trnkou na
telefonním čísle 604 235 440 je možné do něj odpad ukládat každý první čtvrtek v měsíci.
Bezplatně do něj mohou odkládat svůj velkoobjemový odpad ti, kteří si v daném roce zakoupili
známky na vývoz popelnic.
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden dne 21. května v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30
a Jablonné od 16:40 do 17:15 na obvyklých místech.
Poplatky za psy i vodné na Průhoně je nutné co nejdříve zaplatit, abychom je mohli uzavřít.
Chybí již jen pár posledních opozdilců. I ti, kteří loni poplatek za psa platili a letos již psa nemají,
musí tuto změnu na obecním úřadě nahlásit.

