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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás přivítal u dalšího, tentokrát oproti plánu zpožděného vydání zpravodaje
naší obce. Omlouvám se za to, že jste museli měsíc čekat. Udělám všechno pro to, aby se to stávalo
co nejméně často.
V tomto zpravodaji se dočtete snad o všech letních akcích, které se u nás udály. Jen krátce se
zastavím u té největší z nich, kterou jistě byla oslava výročí založení SDH Jablonná a sraz rodáků a
přátel obce. Musím pochválit organizátory akce, protože se zhostili té práce s velkým nasazením a
výsledek stál za to. Slyšel jsem jen dobré ohlasy a i já sám jsem měl z celého víkendu dobrý pocit.
Bohužel se nám zcela nevydařila ukázka se starou hasičskou stříkačkou. 110 let staré kolo prostě
nevydrželo. Mrzí mě to především kvůli těm, kteří odpracovali mnoho hodin na její přípravě pro
tuto ukázku. Oslovil jsem specialistu, koláře, který je schopen kolo vyrobit nové a ostatní alespoň
přeráfovat tak, abychom mohli třeba příští léto při nějaké vhodné příležitosti ukázku zopakovat.
Jako obec máme rozpracovanou spoustu dalších věcí, intenzivně pracujeme na kanalizaci pro
Horní Hbity. Řešíme problém s nedostatkem vody v obecním vodovodu, kde se snažíme nalézt
doplňkový vodní zdroj. Všude ale částečně narážíme na problémy s pozemky a některými jejich
majiteli. Pracujeme na rekonstrukci obchodu v Jablonné a také na úpravách stodoly v Horních
Hbitech. Obchod, stodola, péče o zeleň v obci i péče o mokřad na Jezeře, ale i další drobnější
činnosti, opravy a údržba leží na bedrech našich zaměstnanců, bez kterých bychom si to všechno
nemohli dovolit.
David Větrovský

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
je tu opět nový školní rok, rok 2017/18. Ve škole nebyl klid ani o prázdninách. V mateřské škole se
nám podařilo vyměnit rozvaděč elektrického proudu a hlavní rozvody elektřiny. Při této akci došlo
k menší havárii, při níž spadla část stropu v malé třídě. Vše se ale podařilo opravit, třída se
vymalovala a pověstnou třešničkou na dortu bude nový nábytek do malé třídy. Doufám, že se bude
dětem líbit a snad vydrží také alespoň 45 let, jako ten původní. V základní škole jsme vyměnili
světla ve třídách v přízemí a v kuchyni. Zde jsme rovněž zrekonstruovali obkladovou stěnu. Ve
všech učebnách jsme provedli malířské opravy, aby byla celá škola krásná, čistá a připravená na
nový školní rok. Děkuji všem pracovnicím školy za přípravu školy, kterou perfektně zvládly. Přes
prázdniny jsme tu měli několik projektantů z různých firem, kteří mají za úkol vymyslet a nakreslit
novou podobu šaten. Není to snadné, neboť jsou značně omezeni prostorem. Chtěl bych poděkovat
našemu zřizovateli obci Dolní Hbity, která nás plně podporuje. Moc si toho vážíme a děkujeme
všem za vstřícnost.

Velké změny prodělal přes prázdniny náš sbor. Školu opustila paní učitelka Mgr. Petra
Hromádková, která přestupuje na „domácí“ píseckou školu. Děkujeme jí a přejeme jí hodně
úspěchů v nové škole. Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Mgr. Iveta Lehocká. Držíme jí
palce, ať se vše podaří a užije si ty nejkrásnější životní chvíle ve zdraví. Na jejich místa nastoupí
nové posily - paní učitelka Mgr. Pavlína Strnadová (matematika) a paní učitelka Mgr. Petra
Svobodová (tělesná výchova). Do zaslouženého důchodu odešly paní Eliška Štichová, která
pracovala u nás ve škole celých 35 let a školnice paní Hana Zuzánková. Moc jim děkuji za práci,
kterou pro dolnohbitskou školu vykonaly. Přejeme jim pevné zdraví, klid a pohodu. Na pozici
školnice nastoupí paní Marie Němečková a na místo uklízečky v ZŠ paní Iveta Turnovcová. O naše
strávníky se bude starat vedoucí kuchařka paní Libuše Paterová. Novým zaměstnankyním přejeme,
aby se jim v naší škole líbilo a aby je práce bavila a měly z ní radost.
A co nás čeká v novém školním roce 2017/2018?
Školní rok začal ve pondělí 4. září 2017 a do naší školy přišlo 12 nových prvňáčků. Přejeme jim
samé jedničky a ať se jim ve škole líbí. Deváťáky čekají přijímací zkoušky na střední školy.
Budeme jim držet palce, aby uspěli a dostali se na jimi vybrané školy.
A kdy budou prázdniny?
Ve čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 nás čekají podzimní prázdniny.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny jsou pro okres Příbram stanoveny na 5. 3. - 11. 3. 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Milí žáci, rodiče a zaměstnanci školy, přeji vám všem v novém školním roce hodně zdraví, úspěchů
a vzájemné tolerance.
Mgr. Ondřej Buralt, ředitel školy

Dešťová voda ve splaškové kanalizaci
Splašková kanalizace a čistírna odpadních
vod je v provozu již řadu měsíců. Pečlivě
sledujeme funkci čistírny a prozatím můžeme
být s úrovní čištění splašků nadmíru
spokojeni.
Limity,
stanovené
nám
v rozhodnutí o povolení vypouštění vod
plníme s velkou rezervou. Kromě toho, že

ještě nejsou úplně všichni, kterým byla
vybudována přípojka, připojeni, čelíme ještě
jednomu vážnému problému. Jedná se o to, že
při dešti se do kanalizace dostává významné
množství dešťové vody. Pátráme po příčinách
a průběžně je odstraňujeme. Situace se
zlepšila po dokončení rekonstrukce místních

komunikací a po utěsnění vík některých
revizních šachet, kterými tato voda dovnitř
pronikala. Po dalších příčinách budeme dále
pátrat.
Není vyloučeno, že budeme muset začít

kontrolovat i přípojky. Nikdo NESMÍ mít
připojeno na kanalizaci to, co tam nepatří,
tedy například okapy, trativody, drenáže.
David Větrovský

Přehledy srážek v Jablonné
Při provozu čistírny a kanalizace je také mimo jiné dobré, mít přehled o srážkách. Déšť má vliv
na funkci čistírny tím, že se nějaká dešťová voda vždy do kanalizace dostane a čistírna se s ní musí
vypořádat. Instalovali jsme tedy do areálu ČOV jednoduchý srážkoměr a paní Sirotková, která na
chod čistírny denně dohlíží, sleduje a zapisuje také množství zachycených srážek. Dostáváme tak
zajímavá data, o která se s vámi rádi podělíme. V následující tabulce jsou uvedeny měsíční úhrny
srážek naměřené ve srážkoměru umístěném na ČOV Jablonná a pro srovnání také v dalších
sloupcích průměrné srážkové úhrny za celou republiku a za Prahu a Středočeský kraj. Statistická
data čerpám z Českého hydrometeorologického ústavu. Jedná se o dlouhodobé srážkové normály
z let 1961 až 2010. Data mohou být zajímavá zejména z pohledu dlouhodobě se snižujících hladin
podzemních vod. Z tabulky je například vidět, že výrazně podprůměrné srážky byli u nás v červenci
a naopak nadprůměrné v dubnu.

měsíc
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září

Naměřená hodnota
Jablonná rok 2017
31 mm
72,5 mm
51,5 mm
76,5 mm
40,5 mm
63,5 mm
36,5 mm

Dlouhodobý normál 1961 - 2010
Praha a Středočeský kraj Česká republika
40 mm
48 mm
34 mm
42 mm
63 mm
69 mm
70 mm
79 mm
82 mm
88 mm
75 mm
80 mm
47 mm
58 mm

David Větrovský

Co nacházíme na čistírně!!
Při obsluze čistírny odpadních vod, i přes
upozorňování všech připojených, neustále
nacházíme předměty, které do odpadu nepatří.
Jedná se o kuchyňské zbytky, okrojky
brambor a zeleniny obecně, které patří na
kompost, a z hygienických potřeb především
vlhčené ubrousky, které způsobují opravdu
veliké problémy. Česlicový koš se jimi zanáší
a ucpává, a také čerpadla v přečerpávací
stanici s nimi mají velké problémy. Ubrousky
nejsou vyrobeny z papíru a ve vodě se

nerozmočí. Obsluha čistírny musí koš nebo
čerpadla v přečerpávací stanici ručně čistit,
což opravdu není práce záviděníhodná.
Apeluji na všechny, aby si na to prosím dali
pozor. Každý jeden vlhčený ubrousek, který
se do kanalizace dostane, musí být ručně
odstraněn. Jménem obsluhy ČOV vám všem,
kteří si na to dáváte pozor, děkuji.
David Větrovský

Noční soutěž v požárním sportu
Dne 2. 7. 2017 uspořádal SDH Horní Hbity noční soutěž v požárním útoku o pohár SDH Horní
Hbity na hřišti v Jablonné. Soutěž proběhla v kategoriích do 1500 cm3 a nad 1500 cm3 jak pro muže
tak pro ženy. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev.
Konečné pořadí:
Muži do 1500 cm3
1) Jesenice „A“
2) Mezné
3) Jesenice „B“
4) Pňovice
5) Skalice
6) Kosova Hora
7) Jablonná

Muži nad 1500 cm3
1) Jesenice
2) Radětice
3) Mezné
4) Horní Hbity
5) Jelence „A“
6) Podlesí „A“
7) Jelence „B“
8) Podlesí „B“

Ženy do 1500 cm3
1) Zduchovice
Ženy nad 1500 cm3
1) Rožmitál
2) Nečín „A“
3) Nečín „B“

Soutěž byla výborně připravena, za což patří poděkování všem, kteří soutěž připravovali a
podíleli se na jejím průběhu. Velitel soutěže Kamil Vacek, hlavní rozhodčí Jan Turnovec, startér
Jaroslav Bartůněk, rozhodčí základen Slávek Turnovec a Marek Kolář, časomíra Lukáš Turnovec,
doplňování vody Petr Doubrava, ozvučení a moderátor Karel Němeček. O občerstvení se vzorně
starali Pavel Doubrava, Miroslav Rab, Markéta Turnovcová, Radka Marešová, Lenka Skuhrovcová
a Jana Kavková.
Vítězové si odnesli pěkné poháry a všechna družstva hodnotné ceny. Soutěž proběhla v pohodě ke
spokojenosti všech soutěžících a hojného počtu diváků.
22. 7. 2017 se družstvo SDH zúčastnilo memoriálu Bohumila Králíčka na Jelencích. Družstvo se
umístilo na 8. místě.
12. 8. 2017 se družstvo SDH zúčastnilo soutěže v Třebsku o pohár starosty obce. Družstvo skončilo
na 8. místě.
Za SDH Horní Hbity Kamil Vacek

Hornohbitský nohejbalový turnaj
22. 7. 2017 se konal turnaj v nohejbale v Horních Hbitech. Zúčastnilo se 12 týmů:
NO-NAME „B“
OK ŠUTR
SLÁVIA NĚČÍN
VOPET

1.
2.
3.
5.

SUŠÁCI
DŘEVORUBCI
KÁCIŇ
DRINK

4.
6.
7.
8.

PARCELÁCI
DO POČTU
FULLGAS
MPPD

9.
10.
11.
12.

Za pěkného počasí se ráno sešlo všech 12 týmů v dobrém rozmaru. Všichni se těšili na sportovní
zážitky a hlavně na pohodu, na kterou jsou tady ve Hbitech zvyklí.
Jako každý rok o ceny nebylo nouze a postaral se o ně pan Jaroslav Turnovec, který obešel známé
sponzory: RÁDIO REGION, OMV VANDAS, KERAMIKA ČELINA, REKLAMA 99 HAŠEK,

JOTUL STEJSKAL, ŘÍHA – ŽELEZÁŘSTVÍ, DM DROGERIE, JAROSLAV TURNOVEC, OÚ
JABLONNÁ, STELLA ATELIERS s.r.o., KÁMEN MILÍN, J. ČERNÝ. Všem jmenovaným
DĚKUJEME.
Velký dík panu L. Trnkovi a J. Hrdinovi za to, že zajišťovali obsluhu, postarali se o naše bříška
a nesmíme zapomenout na Trnkovic děvčata, bez kterých by to nezvládli. Dík též P. Doubravovi za
to, že se staral o masíčko v udírně. Technické věci měl na starosti p. V. Vostarek a rozhodčí byl
opět p. K. Vacek. Trošku se nám změnily týmy a mohli jsme vidět i nováčky, kteří tady hráli
poprvé. Myslím, že si všichni zahráli a byli za to odměněni domácími perníčky v podobě medaile a
každý tým dostal pěkné ceny. Všechno se snědlo a vypilo. Vítězové jeli domů velice spokojeni a
slíbili, že příští rok přijedou znovu a obhájí svoje vítězství. Již se můžeme těšit na příští rok.
Děkujeme též všem, kteří přišli podpořit hbitský nohejbal, bez nich by to nebylo ono. Tak zase za
rok.
Hana Turnovcová

Oslava výročí 110 let založení sboru dobrovolných hasičů
v Jablonné
Tato oslava byla pro všechny zúčastněné
krásným zážitkem. Ráda bych ale začala od
začátku, jak to vlastně všechno vznikalo. Na
počátku byla myšlenka a spousta nápadů a
plánů, nakonec výsledek jste viděli sami. Na
přípravě této oslavy se podílela jen malá
hrstka lidí. Plány byly nesmělé, program se
naplňoval, nezbývalo než vše zvládnout. Snad
největší a pro nás nejvýznamnější částí, byť se
to z pohledu diváka asi nezdálo, byl zásah
historické ruční stříkačky. Ty přípravy hlavně
se starou stříkačkou, opravdu jen pár chlapů a
stříkačka se uvedla do chodu a byla schopna
akce. Ale jen o tom stroji to přeci nebylo.
Díky skvělým nápadům a šikovným rukám
jste naše hasiče mohli spatřit v dobových
uniformách. Další části programu už nebyly
pro nás samotné realizátory akce tak složité,
šlo o to jen se domluvit, koho bychom rádi
viděli na našich oslavách. Naštěstí všichni
přijali naše pozvání a my byli obohaceni o

jejich dovednosti prostřednictvím skvělých
vystoupení. Tímto děkuji za krásné
představení Folklórnímu souboru z Kamýku
nad Vltavou, Divadlu ToTem, Rožmitálské
venkovance a hudební kapele TODÁME.
Dále musím zmínit báječné zázemí, které jste
nám Vy, kamarádi, spoluobčané, ale i hosté
pomohli zabezpečit. Nechci ani všechny
jmenovat, protože bych nerada na někoho
zapomněla.
Tato oslava se opravdu vydařila, věřím, že
se všichni bavili a odnesli si příjemné zážitky.
Vždyť jen, když jsem se snažila dopočítat
počtu návštěvníků, zastavila jsem se u čísla
250 a to jsem zdaleka nespočítala všechny. To
svědčí o tom, že se nám to opravdu povedlo.
Ještě jednou chci touto formou říci: „DÍKY
všem“.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Na úpravách obchodu v Jablonné intenzivně pracujeme
Už před několika týdny jsme se pustili do
práce na úpravách prodejny v Jablonné.
Těšíme se na více prostoru pro zboží i větší
komfort pro zákazníky a paní prodavačku.
V druhé polovině listopadu ale budeme muset
provoz obchodu přerušit, protože všechny
práce se za provozu dělat nedají. Budou se

měnit všechna okna i dveře, pokládat nová
dlažba a proběhne také kompletní výměna
elektroinstalace. Věřím, že na začátku
prosince se budeme moci do nového prostředí
podívat a zákazníci změny ocení.
David Větrovský

Krátce
Obec má další tři malé občánky, jsou jimi Matěj Kolofa z Jablonné a Helena Vacková z Horních
Hbit, kteří se narodili v červenci a Klára Čornyjová, která se narodila v září a bydlí v Jablonné.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
Lampiónový průvod - SDH Jablonná Vás všechny zve na lampiónový průvod obcí, který se koná
pravidelně kolem „dušiček“. Tentokrát se bude konat dne 4. 11. 2017, kdy se opět sejdeme
v klubovně a připravíme si lampiónky. O přesném čase Vás SDH Jablonná bude informovat na
obecních vývěskách.
Mikulášská nadílka - Mikulášská nadílka letos proběhne v úplně v jiném duchu. Letos Mikuláš
s andělem a čerty v Jablonné i Horních Hbitech osobně zavítají do každé rodiny s dětmi do 15 let
věku a budou jim předávat balíčky které objednala obec. Proto touto cestou prosíme o součinnost ze
strany těch rodin, kterých se to týká. Termín je samozřejmě jasný – 5. prosince večer po setmění!!
K hodným dětem Mikuláš čerty nepustí. V Horních Hbitech ještě navíc v sobotu 3. prosince od
17:00 přijde čert, Mikuláš a anděl do klubovny. Akci pořádají hornohbitští hasiči a po nadílce bude
posezení pro dospělé.
Zahájení adventu - Rozsvícení vánočního stromku, začátek adventu proběhne na první adventní
neděli 3. prosince od 17:00. V Jablonné na hřišti a v Horních Hbitech na návsi. Všichni jste srdečně
zváni.
Úklid listí – kdo má chuť a chce pomoci, může před svým domem na veřejném prostranství
shrabat opadané listí. Průběžně ho začneme odklízet. V Horních Hbitech se chystá tradiční brigáda.

27. října 2017
Občasník bezplatný výtisk,
příští vydání předběžně plánováno na prosinec 2017
Vydává a distribuuje Obec Jablonná, Jablonná 96, IČ 00242357 v nákladu 200 výtisků.
www.jablonna.cz

e.č. MK ČR E 20421

