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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou druhé číslo obecního zpravodaje. Přináší Vám mimo
jiné informace z činnosti dvou nejstarších a největších spolků v naší obci. Jedná se o Sbor
dobrovolných hasičů Horní Hbity, který zanedlouho oslaví 110 let od svého založení a Sbor
dobrovolných hasičů Jablonná, který si své stoleté výročí založení připomínal před několika málo
lety.
Další příspěvky se týkají především činnosti Zastupitelstva obce a Obecního úřadu. I nadále platí,
že kdokoli má zájem uveřejnit svůj příspěvek týkající se obce, může kontaktovat Obecní úřad.
David Větrovský

Autobusy – rušení spojů
V letošním roce jste vy, kteří využíváte
veřejnou
autobusovou
dopravu
jistě
zaznamenali, že došlo ke zdražení jízdného
a mluví se také o rušení některých spojů.
Pro lepší pochopení situace se pokusím popsat,
jakým způsobem je dopravní obslužnost
zajišťována. Náklady na provoz autobusové
linky jsou spočítány na 31 Kč za každý
kilometr. Společnost Veolia transport linku
provozuje, vybírá jízdné a rozdíl mezi náklady
a vybraným jízdným, tedy ztrátu každého
jednotlivého spoje účtuje tomu, kdo si ho
objednal.
Středočeský
kraj
objednává
takzvanou „základní dopravní obslužnost“.
O tom co je to ta základní dopravní obslužnost
však rozhoduje on sám. Obce se poté mohou
mezi sebou dohodnout a objednat další spoje,
které považují za důležité a platit jejich ztráty
ze svých rozpočtů.
Na začátku ledna tohoto roku jsme obdrželi
dopis od Středočeského kraje, kde bylo
napsáno, že vzhledem k nedostatku finančních

prostředků bude základní dopravní obslužnost
omezena jak na smolotelské tak na
krásnohorské lince. Bylo nám sděleno, že jestli
chceme, aby tyto spoje jezdily i nadále,
budeme je muset jako obce převzít a platit.
Na celou koordinaci tohoto složitého problému
nám byla vyměřena lhůta pouhých 12 dnů.
Okamžitě jsme začali jednat jak s ostatními
obcemi, tak se Středočeským krajem. Chtěli
jsme zásadní přehodnocení jeho stanoviska
a prodloužení lhůty k jednání a koordinaci.
Ukázalo se, že problém je tak složitý, že až do
současné chvíle není zcela jasné, které spoje
budou nakonec zrušeny. Obec nemá
prostředky na to, aby doplácela i na všechny
další spoje, které odmítá platit Středočeský
kraj. Je pravda, že některé spoje jsou
využívané velmi málo, ale jsou i další, které
Středočeský kraj přestává dotovat a které
považujeme za důležité. Hlavní problém
vidíme v rušení spoje v 18:50 z Příbrami
do Smolotel, který jezdí ve všedních dnech
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a byl poslední možností jak se vrátit z Příbrami
do Jablonné. Jednáme o tom, jak finančně
náročné by bylo pro zúčastněné obce udržet
tuto smolotelskou linku a také je předjednána
možnost, že by při výpadku tohoto spoje
krásnohorský autobus, který odjíždí z Příbrami
v 18:55 a jede jen přes Horní Hbity, zajížděl
i do Jablonné. Zastupitelstvo se shodlo na
svém lednovém zasedání na tom, že se, pokud
to bude v našich finančních možnostech,

budeme snažit o zachování co nejlepší
dopravní obslužnosti ve všedních dnech i za
cenu případného omezení o víkendech.
Nejčerstvější vývoj naznačuje, že od 6. března
bude
zajíždět
krásnohorský
autobus
do Jablonné a smolotelský spoj v 18:50
z Příbrami odpadne.
(DV)

Krátce o odpadech
Svoz odpadů v naší obci zajišťují jednak
Technické služby Příbram, ty vyvážejí
popelnice a odklápěcí kontejnery na plasty.
Tyto odklápěcí kontejnery vyvážejí Technické
služby zdarma, jako bonus k tomu že u nich
objednáváme vyvážení popelnic a proto je
dobré tyto kontejnery maximálně využívat.
Další společností, která u nás zabezpečuje
odvoz odpadu je Rumpold s.r.o., tato
společnost vyváží ostatní kontejnery na tříděný
odpad a to nepravidelně, vždy na požádání dle
potřeby. Obec jí platí dohodnutou cenu za
každý jednotlivý
vývoz.
Pro
odběr
nebezpečných složek komunálního odpadu
jsou organizovány vždy dvakrát ročně (jaro
a podzim) mobilní svozy zabezpečované
Technickými službami Příbram. Občané mají

tuto službu zdarma, ale obec za odvoz
a likvidaci
nebezpečného
odpadu
této
společnosti samozřejmě platí. Občasné
přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
je taktéž plně v režii obce.
Odpad ze zahrádek, posekanou trávu
a podobně si každý musí vhodným způsobem
(například
kompostováním)
na
svých
pozemcích likvidovat sám.
Ořezané větve stromů a keřů je možné
v jarním a předjarním období odvézt
do pískovny pod hřištěm v Jablonné,
aby mohli být použity při pálení čarodějnic.
Důrazně ale upozorňuji na zákaz odkládání
jakéhokoli jiného odpadu na toto místo!
(DV)

Volné pobíhání psů
Může se zdát, že se z několika pobíhajících
psů dělá zbytečně velký problém. Není to ale
tak docela pravda. Setkání s cizím psem
v úzké uličce při cestě do obchodu nebo
na autobus není nic příjemného, i když se třeba
jedná o docela malého psa. Potká-li se
s takovým psem malé dítě, je situace vážná
dvojnásob. V našich obcích bohužel není
setkání se psy, kteří jsou bez dozoru, náhubku
i jakéhokoliv označení nebo se psy, kteří jsou
s majitelem, ale tzv. na volno výjimečné
ani ojedinělé.
Víme, že se nejedná o nějaké velké množství
psů, spíše jde o řadě lidí dobře známé psí
«útěkáře», o kterých to vědí i jejich majitelé.

Problém volného pobíhání psů není
jednoduchý a dobře se orientovat v předpisech,
které se tohoto týkají, není vůbec snadné.
Velmi
důležité
je
uvědomit
si,
že zodpovědnost za svého psa má vždy
majitel. Je tedy zodpovědný i za škodu, kterou
může pes způsobit na zdraví nebo majetku
někoho jiného. Rizik, spojených se psy
pobíhajícími bez dozoru, je hned několik.
V první řadě zde hrozí poranění člověka
(dítěte) takovýmto psem. Ve sdělovacích
prostředcích se velmi často objevují zprávy
i o velmi těžkých poraněních, v některých
případech dokonce s následkem smrti.
Pochybuji, že by se kdokoli z nás chtěl
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takovýmto způsobem mediálně zviditelnit,
nehledě na všechny důsledky, které z toho
plynou. Nikdo, ani sebelepší znalec psí povahy
nemůže zaručit, jak se v nenadálé situaci pes
zachová.
Za druhé, všichni psi mohou být potenciálním
nebezpečím pro člověka při přenosu některých
cizopasníků ze psa na člověka. Přenos
je možný hlavně přes výkaly, tedy pozor
na místa, kde se pohybují děti.
Za třetí, je tu stále nebezpečí vztekliny, což
je smrtelné onemocnění přenosné ze zvířat
na člověka, a to většinou pokousáním. Pokud
dojde k poranění (pokousání) člověka zvířetem
(psem), je majitel psa, který poranil (zvíře
určuje vždy pokousaný), povinen nechat
neprodleně psa vyšetřit veterinárním lékařem
a dodržovat předepsaná veterinárně ochranná
opatření a pokyny veterinárního lékaře.
Potvrzení o zdravotním stavu psa, které mu
veterinář vystaví, předá postiženému, který ho
předá ošetřujícímu lékaři. Vyšetření psa jsou
dvě a to 1. den a 5. den po poranění. Proto
každý pes musí být ze zákona od šesti měsíců
věku očkován proti vzteklině, jinak se majitel
vystavuje nebezpečí pokuty.
Za čtvrté by si majitelé volně pobíhajících psů
měli uvědomit, že jejich psi mohou být
příčinou dopravní nehody s nepříjemnými

následky pro psy případně osádku dopravního
prostředku. Nezabránění chovanému zvířeti
(psovi) v úniku, nedostatečně zabezpečená
vrátka, kotec nebo nízké oplocení dvora
je prohřeškem proti předpisům na ochranu
zvířat proti týrání. Psovi nebo jinému zvířeti
se může na ulici něco stát a jeho majitel je za
takové zranění zodpovědný.
A konečně za páté je tu problém, který si
majitelé možná vůbec neuvědomují, a to jsou
psi bez dozoru ve volné přírodě, chcete-li
v myslivecké honitbě. Uvědomme si, že zde
volně žije například srnčí zvěř, která zvláště
v zimním a předjarním období silně strádá.
Veškerý vynucený rychlý pohyb ji připravuje
o zbytky sil. I jen krátké štvaní psem
v chladném období bývá často příčinou zápalu
plic a následného úhynu. Toto mohou způsobit
i psi, kteří ji, byť na krátkou vzdálenost,
proženou a nechají se odvolat. Vůbec zde
nemluvím o psech, kteří pobíhají zcela bez
dozoru. Nedivme se potom myslivcům,
že takové psy nemají v žádné velké oblibě.
Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je
mnohem jednodušší zabránit pár neposlušným
psům v utíkání, než řešit nepříjemné sousedské
spory, které v takových situacích vznikají.
(DV)

Dotace v roce 2011
Tak, jak jsem předeslal v minulém čísle
Zpravodaje, máme v současné době podánu
žádost o dotaci na kanalizaci a čistírnu
odpadních vod na Ministerstvu zemědělství.
Žádost byla podána 31. ledna tohoto roku
a v průběhu jara bychom měli znát výsledek
jejího posouzení. Na zpracování projektu
kanalizace v Horních Hbitech byla podepsána
smlouva s projektantem, Ing. Josefem Vítkem
a projekt by měl být hotov během několika
měsíců.
Dále jsme požádali o dotace z fondů
Středočeského kraje. Jedná se o projekt
na vybudování
jednosměrné
autobusové

zastávky v Jablonné u hřiště a také o dotaci
na likvidaci drobných černých skládek, které
se po celém území obce porůznu nacházejí.
Tyto žádosti by měly být taktéž posouzeny
a rozhodnuto o nich v průběhu jara.
Dalšími projekty, které bychom rádi
realizovali za použití vhodného dotačního
titulu, jsou například dětské hřiště v Jablonné
i Horních Hbitech nebo vyčištění požární
nádrže na hornohbitské návsi. V současné
době prověřujeme možnosti získání finančních
prostředků na tyto i další projekty.
(DV)
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Činnost sboru SDH Horní Hbity za rok 2010 a plán na rok 2011
12. 2. 2010
6. 3.
17. 4.
8. 5.
8. 5.
8. 5.
15. 5.
15. 5.
21. 5.
22. 5.
25. 5.
26. 5.
29. 5.
12. 6.
5. 7.
10. 7.
17. 7.
31. 7.
7. 8.
25. 9.

proběhla hodnotící schůze 31. okrsku – účast: Bartůněk J., Kolář J. st., Vacek K.,
Turnovec J. Na této schůzi byly do výboru 31. okrsku zvoleni: Vacek Kamil –
starosta okrsku a Bartůněk Jaroslav – zástupce velitele okrsku
průvod masek SDH Jablonná
pracovní zasedání velitelů sborů - Bartůněk Jaroslav
uspořádání noční soutěže v Jablonné
účast na oslavách 125. výročí SDH Dolní Hbity – Vostarek V. st., Vacek K.
noční soutěže se zúčastnilo 20 družstev mužů a žen, naše družstvo se umístilo na 3. místě
1. kolo požárního sportu v Kácini – jako rozhodčí Bartůněk J., Kolář J. st., Vacek K.
oslava sv. Floriána v Příbrami se zúčastnili - Kolář J. st., Kolář M., Vacek M., Turnovec J.
s koňmi
prověřovací cvičení okrsku se zúčastnilo družstvo - Bartůněk J., Turnovec J., Kolář M.,
Včala J., Vacek M.
oslavy v Dobříši - Bartůněk J., Kolář M., Včala J., Vacek M., Kolář J. st.
Bartůněk J. – rozhodčí základny, ostatní časoměřiči
převzato 6 vycházkových uniforem
na výborové schůzi odsouhlasen příspěvek na povodně pro Moravu 1.000 Kč (celkem
vybráno 3.500 Kč – odevzdány SDH Dolní Hbity, které příspěvek odvezly do obce
Domaslavice)
účast na soutěži o pohár starosty SDH Dolní Hbity
pohárová soutěž Mokřice
- 4. místo
soutěž o pohár starosty Čím
- 1. místo
účast členů na pohřbu Josefa Vacka
memoriál Fr. Hously Obecnice - 1. místo
memoriál L. Kacíka Zalužany - 4 místo
soutěž Obořišský Soptík
- denní soutěž – 2. místo
- noční soutěž – 3. místo
soutěž Svatý Florián – Nejdek - Karlovy Vary – 3. místo

Členové okrsku se zúčastnili okrskových schůzí
Uskutečněn turnaj v nohejbale
Uspořádána mikulášská nadílka
Provedeny jarní a podzimní úklidy obce - 80 hodin
Při údržbě výzbroje a výstroje i požárního vozidla bylo odpracováno 600 hodin.
Sbor zapůjčil časomíru jiným sborům – Bartůněk J., Kolář J. st., Kolářová I.
Stavění vánočního stromku
Družstvo ve složení: Strojník:
Savice:
Koš:
„B“ hadice:
Rozdělovač:
Pravý proud:
Levý proud:

Včala Jakub
Vacek Milan
Kolář Jan ml.
Havelka Luboš
Vacek Michal
Kolář Marek
Kratochvíl David

Náš sbor SDH měl k 31. 12. 2010 40 členů – z toho 32 mužů a 8 žen
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Plán na rok 2011: uspořádat noční soutěž, účast v 1. kole požárního sportu, účast na Brdské lize,
uspořádání soutěže v nohejbale, účast na prověřovacím cvičení okrsku, udržet požární výzbroj
a výstroj, provést jarní a podzimní úklid obce, provést mikulášskou nadílku, postavit vánoční strom,
účast na pohárových soutěžích.
Výbor SDH Horní Hbity pracuje ve složení:
Starosta:
Turnovec Jan
Náměstek starosty: Kolář Jan st.
Velitel:
Bartůněk Jaroslav
Jednatel:
Vacek Kamil
Hospodář:
Vostarek Václav st.
Členové výboru:
Turnovec Jaroslav, Trnka Ladislav
Za SDH Horní Hbity jednatel Kamil Vacek

Činnost sboru SDH Jablonná v roce 2010
29. 12. 2010 proběhla v pohostinství KD Dolní Hbity výroční schůze SDH Jablonná. Pro ty, kdo se
nemohli zúčastnit, přinášíme krátké shrnutí.
Členská základna:
Náš sbor čítal k 29. 12. 10 celkem 77 členů. Z toho činných 17 mužů a 4 ženy.
Schůzová činnost:
V roce 2010 se konali tři výborové schůze, které se konaly v čekárně na obecním úřadě.
8. ledna - výborová schůze SDH, příprava na VVH konanou 16. 1. 2010 na Jelencích.
9. ledna - provedena kontrolní komisí revize pokladního deníku a hasičské techniky
16. ledna - VVH schůze měla klidný a úspěšný průběh. Diskuse - volba kronikáře, schválena Lada
Podzimková, revizní komise – nebyla zvolena. Seznámení s hasičskou technikou, předána medaile
za zásluhy panu Vladislavu Větrovskému.
12. února hodnotící okrsková schůze v KD Dolní Hbity, program – plán práce, činnost sborů,
příprava na okrskové soutěže.
27. března - shromáždění hasičů v Příbrami za SDH Jablonná byl přítomen Oldřich Skuhrovec
27. dubna - výborová schůze projednání okrskové soutěže, sběr železného šrotu, noční závod.
6. srpna - výborová schůze, projednána Mše svatá, malá kopaná a práce mladých hasičů.
5. listopadu - okrsková schůze Dolní Hbity – za SDH se zúčastnil Oldřich Skuhrovec.
Soutěže:
V roce 2010 se naši mladí hasiči zúčastnili devíti kol Brdské ligy, třech „sranda mačů“ a dvou
nočních soutěží ve složení: M. Vacek, J. Mesner, L. Vacek, M. Holub, R. Spisák, V. Kratochvíl,
M. Mrázek, J. Paďour a I. Holubová.
Tomuto týmu můžeme poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru i celé Jablonné. Na rozpis
všech soutěží se můžete podívat na jejich webových stránkách: http://buldocijablonnaxd.mypage.cz
Kulturní činnost:
6. března se konal masopustní průvod za účasti šestnácti masek
30. dubna se na hřišti postavila májka, opékaly se špekáčky, pálily čarodějnice.
8. května 125 let sv. Floriána v Dolních Hbitech
21. května sběr železného šrotu
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29. května sběr železného šrotu
14. srpna se konal turnaj malé kopané
15. srpna Mše svatá v místní kapličce
4. prosince usazení a zdobení vánočního stromku na návsi
Jubilea
9. března oslavil 50. narozeniny pan Zdeněk Vacek
8. srpna oslavil 60. narozeniny pan Milan Švec
21. září oslavila 50. narozeniny paní Věra Skuhrovcová
3. října oslavila 60. narozeniny přispívající členka Marie Jabůrková
4. listopadu oslavil 60. narozeniny pan Karel Svoboda
Dary:
Dne 16. ledna věnovali sponzorský dar hasičům 1.000,-Kč noví přispívající členové manželé
Martina a Ivo Táborští.
Úmrtí:
Dne 7. listopadu, náhle zemřel náš dlouholetý člen pan Jaroslav Lukšan ve věku 79-ti let.
Rozloučení se konalo dne 11. listopadu. Čestnou stráž u zesnulého stáli pan Václav Kocna, Oldřich
Skuhrovec, Michal Vacek a Ladislav Černý ml.
Tolik z výroční zprávy za rok 2010.
A co nás čeká v nejbližší době?
12. března – PRŮVOD MASOPUSTNÍCH MASEK – sraz všech, co se chtějí zúčastnit, je na hřišti
ve 12: 00 hodin. Průvod organizujeme společně s SDH Horní Hbity a půjdeme i tam!
V dubnu připravujeme sběr železného šrotu a již tradiční pálení čarodějnic a stavění májky.
V květnu nás čeká 1. kolo požárního sportu v Dolních Hbitech
V červnu proběhne Brdská liga v Jablonné.
Bližší informace budou formou plakátu včas vyvěšeny.
Za SDH Jablonná starosta Oldřich Skuhrovec

Krátce
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 proběhne na jaře tohoto roku, sčítacími komisaři budou pracovníci
České pošty. Informace, které obec obdrží, budeme průběžně zveřejňovat na úřední desce. Veškeré
informace získáte také na internetových stránkách www.scitani.cz.
Nejmladší občanka Jablonné se jmenuje Vendulka Černá, narodila se 14. 2. 2011 a vystřídala tak
Aničku Turnovcovou z Horních Hbit. Blahopřejeme rodičům i sourozencům a přejeme jí hodně
zdraví.
Stavba Obecní klubovny započala a podle podmínek počasí bude pokračovat. V současné době
je hotová základová deska bude následovat zdění hrubé stavby.
Prodej známek na popelnice a placení poplatků za psy probíhá průběžně o úředních hodinách na
OÚ. Kdo ještě novou známku nemáte, neváhejte. Technické služby brzo přestanou popelnice
se starými známkami vyvážet.
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