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Vážení a milí spoluobčané,
ještě než usednete ke štědrovečerní večeři a budete si plně vychutnávat svátky vánoční a příchod
nového roku 2020, rád bych Vás informoval, co se děje na obecním úřadě, jaké máme plány a co se
našemu zastupitelstvu podařilo i nepodařilo realizovat v roce 2019.
Žádný posun, což mě velice mrzí, nenastal ve snížení hlukové zátěže z dálnice D1, a to i přes písemné
urgence a osobní návštěvy na Krajské hygienické stanici v Jihlavě. Zde mi bylo sděleno, že současné
limity jsou splněny, a další měření je plánované až po kolaudaci úseku v roce 2020. Poté budou
příslušné orgány znovu o možnosti protihlukové stěny jednat. Je smutné, že v současné době se vyvíjí
mnoho aktivit a opatření pro ochranu různých druhů živočichů a rostlin, nově budované úseky silnic
a dálnic jsou realizované již s opatřeními s ohledem na přírodu i lidi, ale že naši občané jsou
dlouhodobě vystaveni soustavné hlukové a prachové zátěži, rozhodovací orgány nezajímá. I nadále
se budeme snažit podnikat příslušné kroky, které nám legislativa umožňuje, a budeme doufat, že
dojde k žádoucí změně.
V letním období jsem vás informoval o vysokorychlostní trati, jejíž studie proveditelnosti má být
dokončena v září 2020. Po jejím dokončení by se mělo snížit ochranné pásmo VRT ze současných 600
m na 100 m, a tím by se mohla obnovit možnost nabízet stavební parcely pro bydlení. Na jaře 2020
se plánujeme znovu dotazovat na SŽDC, v jaké fázi se tato studie nachází a zda je stanovený termín
dokončení platný.
Naší dlouhodobou snahou je vracet do blízkého okolí zeleň, pečovat o krajinu a utvářet příjemné
prostředí pro naše občany. Po prvotním projektu, kterým bylo vysázení Aleje V Holominách, na nějž
dostáváme pozitivní ohlasy, jsme se rozhodli zapojit naši obec do projektu sledujeme / snižujeme
CO2 (www.snizujemeco2.cz). V rámci tohoto projektu bychom řešili výsadbu stromů kolem cesty do
obce Březejc. Tento program je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, jenž podporuje
aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu a snižování naší
uhlíkové stopy. Příspěvky na tyto akce jsou i z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
V roce 2019 se nám podařilo získat dotaci na osázení a následnou tříletou péči Aleje Jakuba Demla
na naší spojovací cestě do Tasova ve výši cca 850 tis. Kč. Výsadba by měla proběhnout na jaře 2020.
Krajina přiléhající k naší obci mění svou podobu nejen zásahem člověka, ale také rozšířením
lýkožrouta smrkového (kůrovce) a nedostatkem vláhy, a tak nám lesy mizí téměř před očima. Proto
jsme se rozhodli nabídnout našim občanům pomoc v podobě vykoupení lesů, které jsou následně
přes dotaci z Kraje Vysočina obnovovány. I v příštím roce bude probíhat na zbývajících lesních
pozemcích v majetku obce Jabloňov těžba napadených stromů a bude vám opět nabídnuta možnost
odkupu dřevní hmoty za zvýhodněné ceny. Hospodaření v obecních lesích je díky dotaci z Kraje

Vysočina na obnovu a údržbu lesa ziskové, a navíc se rozrůstá obecní majetek.
Po získání stavebního povolení bude na jaře 2020 zahájena realizace projektu sociální a technické
zázemí sportoviště obce Jabloňov na fotbalovém hřišti. Staré kabiny budou odstraněny, zachována
bude pouze dřevěná pergola, na kterou bude nová část navazovat. Bude zde vybudován sál, sociální
zázemí, kuchyňka pro celoroční provoz. Pokud se podaří projekt realizovat dle plánu, pouťové oslavy
budeme pořádat již v novém.
Začátkem září nás čeká zateplení obvodových zdí a střechy budovy obecního úřadu a nová fasáda.
Rádi bychom zde také nechali vymalovat sál a položit novou podlahovou krytinu. Pro potřeby našich
hasičů jsme se rozhodli nechat vypracovat projektovou dokumentaci, včetně finanční náročnosti, na
rozšíření části budovy obecního úřadu v části užívající místními hasiči a také přední část rampy
bývalého skladu jednoty.
Pokud to počasí umožní, v měsíci lednu by měly být přestěhovány kontejnery od budovy obecního
úřadu na místo nového kontejnerového stání u požární nádrže. Na tuto stavbu jsme obdrželi dotaci
ve výši 127 tis. Kč z Programu rozvoje venkova Kraje Vysočina. Rád bych vás tímto požádal, abyste se
snažili na novém místě udržovat pořádek a nevypadalo to tam jako dosud u obecního úřadu, kde
bylo nakumulováno velké množství odpadků. Protože kapacita našich obecních kontejnerů je
skutečně někdy nedostatečná, v roce 2019 jsme přikoupili čtyři nové kontejnery (a i v roce 2020
plánujeme další navýšení) a jednali jsme s Technickými službami VM o možnosti častějšího vyvážení.
Papír a plast však bude i nadále vyvážen po čtrnácti dnech a sklo po měsíci. Proto vás prosím, abyste
si v době naplnění kontejnerů ponechali daný odpad v místě bydliště a na příslušné místo jej donesli,
až budou prázdné.
Dle našich původních plánů měla být v srpnu 2019 vyřešena dopravní situace u Restaurace U Šidlů.
Opak je bohužel pravdou. Ze strany dotčených orgánů docházelo k dalšímu prodlužování z důvodu
přidávání nových požadavků. Teprve v měsíci prosinci jsme obdrželi návrh konečné varianty. Ten by
měl schválit Odbor dopravy Města Velkého Meziříčí. Náklady se však vyšplhaly z původní ceny 430
tis. Kč na necelých 814 tis. Kč. Ale ani tato skutečnost nás neodradila a je pro nás prioritou tuto
dopravní situaci úspěšně vyřešit.
V průběhu jara bude firmou Colas opravena cesta do lokality Pyšely, aby se tam majitelé lesů mohli
lépe dostávat. Náklady činí cca 480 tis. Kč. Na realizaci budeme žádat dotaci z PRV ve výši 127 tis. Kč.
V letošním roce naší obci skončilo povolení k vypouštění odpadních vod. Proto byla podána přes SVK
Žďársko žádost na její prodloužení, o které dosud nebylo rozhodnuto. Po obdržení kladného
stanoviska budeme mít určitou dobu na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování
kanalizace naší obce a čističky odpadních vod. Proto jsme požádali o bezúplatný převod pozemku na
p. č. 140/42, kde by měla stát čistička odpadních vod, a dále o převod pozemní komunikace p. č.
1785/2 vedoucí přes celou naši obec, kterou pro budování kanalizace taktéž potřebujeme.
Do konce prvního čtvrtletí se můžete těšit na nový vzhled webových stránek naší obce, kterou
realizuje firma XArt (www.jablonov.cz).
V současné době prochází obecní rozhlas rozsáhlou opravou, proto nyní dostáváte informace pouze
přes SMS. Věříme, že oprava zvýší srozumitelnost hlášení.
Rád bych poděkoval kolegům ze zastupitelstva za jejich aktivní přístup a poctivě odvedenou práci,
všem dobrovolníkům za jejich pomoc a realizaci obecních akcí (fotografické a filmové záznamy,
vedení obecní kroniky a místní knihovny, práci s mladými hasiči, údržba a úklid zelených ploch,
prohrnování sněhu a posypávání pozemních komunikací atd.) a vám všem občanům za účast
a veškeré podněty a připomínky. Budu rád, pokud se s námi o ně podělíte i v novém roce, např.
v rámci našich úředních hodin (čtvrtek 17.00 – 19.00 hodin).
Srdečně vám přeji svátky plné milých setkání, pohody a příjemné atmosféry a vše nejlepší do roku
2020. Ať Vás provází pevné zdraví, štěstí a láska a spokojenost.
Ing. Josef Dvořák, starosta

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH
Místo pondělí 23. 12. 2019 bude svoz proveden v sobotu 21. 12. 2019. V pondělí 30. 12. 2019
zůstává svoz nezměněn.
ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2020
Poplatek za komunální odpad můžete od 2. ledna uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo
prostřednictvím vašeho internetového bankovnictví na účet obecního úřadu č. 39126751/0100, jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Známku si můžete vyzvednout po zaplacení
v kanceláři obecního úřadu v průběhu měsíce ledna. Tak, jako tomu bylo v předešlých letech, stará
známka platí do konce ledna. Od února musíte mít nalepenou známku novou, jinak Vám Technické
služby odpad neodvezou. V letošním roce se novelizovala obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a také obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psy.
Novelizace vyhlášky neměla vliv na výši poplatku za odpad a ten tedy pro rok 2020 zůstává 500 Kč
na osobu trvale přihlášenou v naší obci, přestože reálné náklady obce činí 714 Kč.
POPLATEK ZA PSA
Výše uvedeným způsobem můžete zaplatit i poplatek za psa. Dle platné vyhlášky činí poplatek 100
Kč za jednoho.
Z EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2019
Narozeno: 1
Přistěhováno: 2
Zemřelo: 2
Odstěhováno: 3
Počet obyvatel k 19. 12. 2019: 342

Ze zasedání zastupitelstva obce (7-12/2019)
- schválení finančního daru na automobil pro Sociální služby města Velké Meziříčí ve výši 11 979 Kč
- schválení finančního daru pro Domácí hospic Vysočina
- schválení finální podoby projektové dokumentace na výstavbu sociálně technického zázemí
sportoviště obce Jabloňov na fotbalovém hřišti
- schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice
- schválení darovací smlouvy mezi obdarovaným Mikroregionem Velkomeziříčsko - Bítešsko a
dárcem obcí Jabloňov
- schválení vyhlášky obce Jabloňov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Jabloňov
- schválení cenové nabídky na kontejnerové stání, kterou následně provedla firma Zdeněk Pelánek
z Rudy ve výši 372 587 Kč.
- schválení zakoupení moderních hadic pro SDH Jabloňov
- schválení údržby parkové zeleně od firmy Petr Rozmarín
- schválení nově vypracovaného ceníku poplatků a služeb v obci Jabloňov, který je v platnosti od
1. 11. 2019 (poplatek za komunální odpad, za psa, pronájem nebytových prostor v budově OÚ,
pronájem tenisového kurtu, zapůjčení stolů a laviček).
- schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019, o místním poplatků ze psů a obecně závaznou
vyhlášku obce Jabloňov č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- schválení cenové nabídky na modernizaci internetových stránek obce Jabloňov od firmy XART ve
výši 62 100 Kč
- schválení cenové nabídky na modernizaci a zateplení Obecního úřadu v Jabloňově od pana Pavla
Klímy ve výši 991 595 Kč
- schválení odstranění telefonní budky před budovou Obecního úřadu
- schválení cenové nabídky na osvětlení stromu v Jabloňově
- schválení finančního daru na činnost v roce 2020 Spolku rodičů a přátel střediska Březejc
- schválení finančního daru na činnost v roce 2020 Lince důvěry STŘED
- schválení cenové nabídky na opravu silnice do Pyšelu ve variantě široké 3 m od firmy Colas, a. s.
ve výši 480 902 Kč
- oznámení o získaní dotace na Alej Jakuba Demla ve výši 850 330 Kč
- schválení finální nabídky firmy Vyznač s. r. o. na dopravní značení v lokaci u Restaurace U Šidlů ve
výši 813 747 Kč

Ohlédnutí za uskutečněnými událostmi
POUŤOVÉ OSLAVY
V průběhu posledního srpnového týdne probíhaly v naší obci již tradičně pouťové oslavy. V pátek
večer (23. 8. 2019) je odstartovala místní kapela Virus taneční zábavou na fotbalovém hřišti.
V neděli (25. 8. 2019) přijal naše pozvání spolek historického šermu TAS. Na své si přišli jak děti, tak
i dospělí. Prostřednictvím krátkých vstupů nás spolek TAS seznámil se středověkými zbraněmi, které
sloužily k boji a sebeobraně. Jednalo se o různé druhy seker, kopí, dýk a také mečů. Meče se
využívaly jako zbraň sečná, ale i bodná a byly jednou z hlavních zbraní po celý starověk i středověk.
Šermíři ukázali také svou dobrodružnou povahu. Krom vyprávění a způsobu obrany předvedli
souboje a celé vystoupení obohatili o vtipné dobové frašky. Rovněž přichystali nejrůznější soutěže,
ve kterých si děti vyzkoušely svůj um a dovednosti. Společně s rytíři spolku TAS se vrátili na chvíli do
historie - staly se z nich lučištníci, házely sekerou a ti nejmenší vhazovali míč na bránu.
Děti se bavily opravdu celé odpoledne. Obec pro ně zapůjčila skákací hrad, který s radostí využívaly.
K občerstvení jste mohli ochutnat grilované speciality, francouzské palačinky nebo párek v rohlíku.
Počasí bylo slunečné, což doplňovalo příjemnou atmosféru.
Ve čtvrtek (29. 8. 2019) proběhlo pletení dožínkového věnce a kytiček. Tohoto úkolu se zhostily
místní děti a mládež, čímž každoročně navazují na tradice ze starších dob. Věnec slouží jako oslava
sklizně a poděkování za úrodu.
V sobotu (30. 8. 2019) proběhl sběr pouťových koláčků. Celá pouť byla ukončena v neděli (1. 9. 2019)
průvodem v kroji a slavnostní mší svatou v kostele sv. Jiljí v Rudě.
Děkujeme všem, kteří se na těchto tradičních pouťových oslavách podíleli a napomáhají nám tímto
způsobem udržovat místní tradice a zvyklosti.
Mgr. Renata Prachařová

Foto: Zdeněk Chmelař
NÁVŠTĚVA VINNÉHO SKLEPA VE VALTICÍCH
V druhé polovině října tohoto roku jsme se vypravili do Valtic na obecní výlet za poznáním hlavního
města vína v kombinaci s ochutnávkou vín v příjemném sklípku Šťastný sklep. Kolem poledne jsme
dorazili do Valtic a jelikož nám přálo počasí, tak měl každý možnost využít odpoledne dle svého.
Někdo navštívil místní zámek, někdo výstavu kostýmů z filmu Marie Terezie, jiný využil odpoledne k
relaxaci v klidném městě vín nebo se vypravil na krásnou procházku vinicemi k vyhlídkové Kolonádě
na Reistně, odkud je krásný výhled na okolní města a samotné Valtice. Pak již byl program v
samotném sklípku, nejdříve jsme ochutnali 12 vzorků kvalitních vín (8 bílých, 2 růžové a 2 červené)
se zajímavým výkladem vinaře o každém vzorku. Po ochutnávce vzorků měl možnost každý nejen
pokračovat v ochutnávce svého oblíbeného vína, ale mohl si vybrat s sebou domů i pro něj nejlepší
láhev. Součástí bylo i bohaté pohoštění, kdo měl chuť, tak ochutnal burčák. Vrcholem večera byla
cimbálová muzika. Víno, zpěv a pohoda nás tedy provázelo jak ve sklípku, tak i při cestě domů.
Ing. Radek Buk

Foto: Zdeněk Chmelař

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V podvečer 9. 11. jsme si prožili příjemnou světélkovou atmosféru. V cíli nás čekaly výborné trubičky
paní Janákové. Teplé nápoje pro děti i dospělé nechyběly. Příjemně nás překvapila Vaše hojná účast
a příští rok se s lampionky budeme těšit znovu
.
Ing. Ludmila Nováčková

Foto: Zdeněk Chmelař
MUZIKÁL ČARODĚJKA
Sobota 23. 11. patřila muzikálu Čarodějka v pražské GOJA Music Hall. Tato velkovýpravná show,
doprovázená živým orchestrem, přinesla příběh volně inspirovaný knihou Čaroděj ze země Oz.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
Ing. Ludmila Nováčková

Foto: Zdeněk Chmelař
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI
Letošní předvánoční atmosféru jsme 30. 11. zahájili rozsvícením vánočního stromu na návsi.
Nejprve nás přivítal pan starosta Ing. Josef Dvořák. Kulturní program zahájil Jiljí Horký svou hrou na
lesní roh, dále účinkovaly děti ze ZŠ Ruda se svým milým vánočně laděným vystoupením. Veselé byly
i básničky a písničky našich nejmladších.
Andílci nám předali perníkovou hvězdičku a dětem svítící náramky. Děti nosily našim andělům dopisy
pro Ježíška. Obnos, kterým jsme obdarovaly černouška, použijeme na odměny dětem při tradičním
Malování na silnici. Vychutnali jsme si svařené víno i svařený džus. Cukroví jsme letos pořídili u paní
Brožové, nechyběly ani uzené klobásky.

Velké díky patří všem vystupujícím, andělkám, černouškovi, těm, jež pomáhali s organizací a Vám
všem, kteří jste se přišli naladit na vánoční čas. Poděkování patří i panu Josefu Bednářovi za zapůjčení
plošiny a panu Aleši Krejčímu za obsluhu plošiny při instalaci vánočního osvětlení. Přejeme si, aby
nově osvětlený obecní vánoční strom přispěl k příjemnému prožívání vánoční pohody, třeba i u Vás
doma.
Ing. Ludmila Nováčková

Foto: Zdeněk Chmelař
PŘÍCHOD MIKULÁŠE S ANDĚLEM A ČERTY
Dne 5. 12. 2019 do naší obce zavítal Mikuláš se svou družinou (anděl a osm čertů) a vydal se navštívit
rodiny s malými dětmi. Ty se na příchod Mikuláše pečlivě připravily. Recitovaly básničky nebo
zpívaly. Odměnou byla toužebně očekávaná nadílka v podobě sladkostí a drobných dárků. Čerti si
s sebou nikoho neodnesli a tak se budeme těšit zase na další rok s Mikulášem.
Mgr. Renata Prachařová

Foto: Zdeněk Chmelař
TVOŘIVÉ ADVENTNÍ DÍLNIČKY
Příjemná předvánoční atmosféra panovala v neděli 15. 12. 2019 odpoledne při dílničkách v
Jabloňově. Tvoření z keramické hlíny si užili děti i dospělí. Prostředí dílniček dokreslovaly melodie
koled, ale také vůně punče pro děti a svařáku pro dospělé. Na stolech bylo připraveno pro všechny
drobné pohoštění. V rukou všech zúčastněných vznikaly krásné keramické vánoční ozdoby. Každý
měl možnost výběru z různých šablon a vykrajovátek. Nejvíce jsme si oblíbili andílky, rybičky, nebo
vánoční hvězdy.
Bylo to velmi příjemné a krásné odpoledne. Vytvářelo úsměvy na tvářích dětí, které si tu mohly
vyrobit, co sami chtěly. Jsme rádi, když pořádáné akce mají smysl, a zde jsme dle spokojenosti
odcházejících viděli, že se zadařilo pozastavit shon a užít si vánoční pohodu.
Děkujeme všem, kteří jste přišli za námi a společně si užili adventní čas. A já ještě jedno malé
poděkování svým kolegům zastupitelům za velkou pomoc při celé přípravě.
Petra Sýkorová

Zajímavosti
PAMÁTNÍK PADLÝCH
Celoevropskou událostí roku 2018 bylo připomenutí si konce 1. světové války. Na řadě míst probíhaly
pietní akce. Následky války zasáhly i naši obec. Padlo v ní 15 mužů z Jabloňova. Díky zápisům
v kronice můžeme dohledat i jejich jména:
Josef Voda č.p. 2
Břetislav Buršík č.p. 11
František Voda č.p. 20
Bohumil Dvořák č.p. 37
Josef Halámek č.p. 49

Josef Dvořák č.p. 3
Stanislav Horký č.p. 15
Vilém Krátký č.p. 39
Valentin Slavík č.p. 40
Antonín Drápela č.p. 67

Antonín Chytka č.p. 3
Karel Horký č.p. 15
František Holík č.p. 32
Ludvík Lavický č.p. 41
Jindřich Kolouch č.p. 74

Naše obec se rozhodla toto výročí připomenout úpravou prostranství kolem památníku padlých, aby
dalším generacím důstojně připomínalo oběť našich spoluobčanů.
Z pečlivých zápisků v kronice víme, že v roce 1919 byly vysazeny v obci 2 lípy svobody a jasan.
V letech 1918 – 1920 se pořádala sbírka na pomník. Peníze ale nestačily, tak se obec zavázala, že
zbývající obnos doplatí. Jak je psáno, věc pak na několik let usnula. Chopil se jí až předseda místní
osvětové komise, kovář pan Dohnal z č.p.12. Pomník postavil pan Přichystal z Jasenice.
17. 7. 1927 byl slavnostně odhalen. Řeč pronesl Josef Jaroslav Krejčí, pomník posvětil rudský farář
Dvořáček a do ochrany ho přijal tehdejší starosta obce Antonín Válka. Hudba zahrála hymnu a sbor
zazpíval písně Moravěnko drahá máti má a Jak mne to táhne tam. Nechyběly ani básně, které
přednesli žáci Krejčí B. z č.p. 54 a Pospíšilová L. z č.p. 8.
Od té doby na památníku a prostranství kolem byly realizovány jen drobné úpravy a tak čas udělal
své. Dřevěný plot kolem památníku se rozpadal, betonové sloupky byly vyvrácené, písmo téměř
nečitelné a kamenný podstavec byl porostlý mechem. Celé místo působilo zašle. Spíš než
připomenutí si památky padlých, jako by říkalo, že jsme úplně zapomněli.
Jedním z prvních rozhodnutí nového zastupitelstva byla proto revitalizace tohoto místa. Renovaci
kamenného památníku provedla firma Kamenictví Bula. Betonový základ pro ukotvení sloupků velice
ochotně zvládli Lukáš Konečný a Libor Pospíšil z Jabloňova a celé oplocení vyrobil a připevnil pan
Libor Pospíšil. Zmizela i zastaralá vývěska a celé prostranství dostalo novou podobu.
Věříme, že nám toto místo opět bude důstojně připomínat statečnost mužů naší obce.
Pavel Prášek

Chystané akce
PROSINEC
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Využijte možnost mít doma betlémské světlo. Přijďte si pro něj na Štědrý den od 12.00 do 13.00
hod. do kapličky.
ZLATÉ PRASÁTKO
Pokud dodržíte půst, můžete opět vidět zlaté prasátko. Slíbilo nám, že od večera 24. 12. 2019
do 26. 12. 2019 bude k vidění při procházce naší vesnicí. Kde bude, to vám neprozradíme, ale možná
se ukáže i těm, kteří se o půst alespoň pokusí. Místo výskytu sdělte prosím e-mailem na
obec.jablonov@seznam.cz. Výherce bude vylosován na lednovém zasedání zastupitelstva a obdrží
odměnu.

LEDEN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V neděli 12. 1. 2020 se uskuteční Tříkrálová sbírka.
PŘEDNÁŠKA O EGYPTĚ
V sobotu 11. 1. 2020 v 17.00 hod. zveme všechny občany na obecní úřad na přednášku Aleše Tučka
o cestování po Egyptě.
PŘEDNÁŠKA O INDII
V sobotu 25. 1. 2020 v 17.00 hod. zveme všechny občany na obecní úřad na přednášku Martiny
Kalendové o cestování a životě v Indii.
DIVADLO PRO DĚTI
V neděli 26. 1. 2020 v 15.00 hod. zveme všechny děti a dospělé na loutkové divadelní představení
do budovy obecního úřadu Zvířátka a loupežníci.

ÚNOR
KARNEVAL
V neděli 16. 2. 2020 ve 14.00 hod. se uskuteční tradiční karneval pro děti v restauraci U Šidlů. Děti
se mohou těšit na zábavné úkoly a tancování. Tombola nebude chybět!
OSTATKY
V sobotu 22. 2. 2020 se uskuteční v naší obci tradiční maškarní průvod. Všichni, kdo máte chuť se
pobavit, odhoďte ostych a vyjděte za masku! Sraz je v 11.00 hod. v restauraci U Šidlů. Občerstvení
zajištěno. Po skončení maškarního průvodu zveme všechny na ostatkovou zábavu do budovy
obecního úřadu.
Dále chystáme náhradní termín POHÁDKOVÉHO JABLOŇOVA a VÝLET PRO RODINY S DĚTMI. O
termínu Vás budeme včas informovat.

