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Vážení čtenáři,
v prvním letošním Zpravodaji si jako obyčejně připomeneme, co se u nás v obci za poslední
měsíce událo, dočtete se také, co se chystá. Na úvod se zmíním o tom, co považuji za nejdůležitější.
Pozorně si prosím přečtěte článek o připojování ke kanalizaci, je zapotřebí dotáhnout věc do konce
a všechny nemovitosti, kam byly přípojky naprojektovány, skutečně co nejdříve připojit. Chci
znovu upozornit, že se nesmí do kanalizace vyčerpávat staré splašky z jímek, protože to velmi
narušuje chod čistírny a bohužel se to už stalo. Hornohbitským chci vzkázat, že intenzivně pracuji i
na projektu odkanalizování jejich obce.
Na začátku roku jsme se dostali do svízelné situace v otázce nakládání s odpady. Zdražení pro
obec, ke kterému došlo, v letošním roce doplatíme z rozpočtu a občanů se prozatím nedotkne. Více
se dozvíte v článku o odpadech.
Potěšila mne celá řada akcí, které se chystají zorganizovat naši hasiči a o kterých se dozvíte
z tohoto Zpravodaje. Přeji jim příznivé počasí a hojnou účast na všem, co budou pořádat.
David Větrovský

Znovuotevření obchodu v Jablonné
Od 3. dubna, tedy již za několik málo dní bude znovu otevřen obchod v Jablonné. Podařilo se
nám na tom domluvit s novým nájemcem, firmou KORUNA – Podzimková Ilona, která provozuje
několik takových obchodů v okolí a také velkou samoobsluhu v Příbrami. Překvapivě byl největší
problém zajistit do prodejny kvalifikovaný personál. I to se ale nakonec po nějaké době podařilo,
vnitřní prostory prodejny jsme v maximálním tempu a za pomoci našich obecních zaměstnanců
(vlastně nejen jich, ale i dalších řemeslníků) zrenovovali, protože bývalý majitel (Jednota) o objekt
příliš nedbal. Pan Podzimek vybavil obchod zařízením a téměř nic už nebrání tomu, aby mohl
přivítat první zákazníky.
Doufejme, že například i změněná otevírací doba bude pro zákazníky změnou k lepšímu.
Otevřeno bude ve všední dny vždy od 7:00 do 10:30 a od 14:30 až do 16:30 a v sobotu od 7:00 do
10:00. Provoz obchodu bude obnoven, ale bez zákazníků ho neudržíme, je jen na nás, abychom
v Jablonné nakupovali a tím podpořili a udrželi službu, na které jsou někteří naši sousedé, pro které
není snadné za nákupy základních věcí dojíždět, do značné míry závislí. Máme to ve svých rukou a
budeme věřit, že sortiment a služby v obchodě nabízené budou na dobré úrovni.
Nabídkový leták, o jehož uveřejnění jsem byl požádán je na zadní straně Zpravodaje.
DV

Připojování ke kanalizaci a uzavírání smluv na stočné
Obleva po nezvykle tuhých zimních mrazech byla pro mnohé z těch, kteří to nezvládli před
koncem roku, signálem k tomu, aby se pustili do dobudování přípojek ke kanalizaci.
V současné době je zapotřebí, abychom se všichni co nejdříve připojili. Pro zopakování
připomenu, co je nutné současně s připojením také udělat.
1.

Oznámit to, že jste se připojili. Stačí telefonicky na čísle: 724 181 372.

2.

Přijít v úředních hodinách na Obecní úřad a uzavřít smlouvu o připojení ke splaškové
kanalizaci.

3.

Společně s uzavřením smlouvy vyplnit na Obecním úřadě formulář „Oznámení o užívání
stavby“ pro Stavební úřad.

Smlouvy jsou na Obecním úřadě připraveny i pro ty, kteří se připojili na přelomu roku. Ty, kteří
tak ještě neučinili, vyzývám, aby přišli podepsat smlouvu a vyplnit formulář pro stavební úřad co
nejdříve také. Stočné je stanoveno měsíčně na 125 Kč za osobu, která je na kanalizaci skutečně
připojena. Platby za stočné budou probíhat následujícím způsobem: Obec bude vystavovat faktury
vždy pololetně, a to v červenci za I. pololetí daného roku a v lednu následujícího roku za II. pololetí
daného roku. Splatnost faktury za I. pololetí bude do konce listopadu daného roku a faktury za II.
pololetí bude do konce května následujícího roku. Faktury budou hrazeny převodem na účet obce,
případně v hotovosti do pokladny obce.
Můžeme říci, že čistírna funguje ve zkušebním provozu, který byl ověřen prvními rozbory vody,
velmi dobře. Zaznamenal jsem zájem občanů o to, aby se mohli na čistírnu přijít podívat a
prohlédnout si celé zařízení v provozu.
Rozhodli jsme se, že uspořádáme na čistírně „Den otevřených dveří“ a při té příležitosti bychom
slavnostně a formálně čistírnu otevřeli. Termín jsme stanovili na 10. června. Budeme rádi, když se
všichni, kteří o to mají zájem, přijdou na čistírnu podívat. Pro zájemce bude zajištěn odborný
výklad a budou pozváni také zástupci zhotovitelské společnosti i zástupci Ministerstva zemědělství
a Středočeského kraje, bez kterých by stavbu nebylo možné provést.
DV

Změny ve vyvážení odpadu
Vzhledem k tomu, že Technické služby Příbram, které nám obstarávaly v minulých letech svoz
téměř všech druhů odpadů na začátku letošního roku oznámily výrazné zdražení, rozhodli jsme se
poptat i ostatní společnosti v našem regionu, které odpady sváží a zajistit tak pro nás nevýhodnější
cenu. Ze zaslaných nabídek nakonec vyplynulo, že i přes zdražení zůstaly Technické služby i nadále
nejvýhodnějšími pro svoz tříděných a nebezpečných odpadů a v tomto ohledu tedy nebudeme nic
měnit.
S vývozem popelnic, tedy směsného komunálního odpadu, je ale cenově výhodnější přejít ke
společnosti RUMPOLD, která nám nabídla lepší podmínky. Od začátku dubna tedy začíná
popelnice svážet společnost RUMPOLD. Dojde také ke změně svozového dne. Bude se jezdit
v pondělí a ne ve čtvrtek. První svoz tedy bude již 3. dubna ráno.
Ceny pro občany zůstávají pro občany pro letošní rok stejné. Pro následující roky je ale budeme
zřejmě nuceni upravit a reagovat tak na zvyšující se náklady na svoz všech druhů odpadu z obce.
DV

Opravy komunikací po stavbě kanalizace v Jablonné
Stavba kanalizace v Jablonné si vzhledem k původnímu stavu místních komunikací a obtížnosti
výkopových prací ve tvrdých horninách vyžádá rozsáhlejší opravy komunikací, než se původně
čekalo. Některé úseky jsou prozatím pouze provizorně zpevněné a budeme zde muset opravy
dokončit. Některé úseky budeme zpevňovat živičným prostřikem recyklátu a štěrkováním, jiné
budeme asfaltovat. Který úsek bude opraven tou či onou technologií jsme rozhodovali na základě
posouzení exponovanosti a konkrétních podmínek. Zvažovali jsme jejich dopravní zatížení,
sklonitost a další aspekty.
To, že se v minulém roce neasfaltovaly nájezdy do vrat a ani v letošním roce to obec na své
náklady dělat nebude, je jednoduše dáno tím, že by to příliš zatížilo obecní rozpočet. V minulém
roce se ani nebylo možné z časových a organizačních důvodů dohodnout s prováděcí firmou na
tom, že by si jednotliví majitelé nemovitostí v případě zájmu u nich vyasfaltování nájezdu mohli
sami objednat a zaplatit.
V letošním roce se pokusíme s dodavatelskou firmou, která vzejde z výběrového řízení, domluvit
tak, aby ti, kteří mají o vyasfaltování svého nájezdu do vrat zájem, si toto mohli u ní domluvit a
zaplatit. Prozatím samozřejmě neznáme cenu, ale vyzývám všechny, kteří by měli o toto zájem, aby
se mi co nejdříve nezávazně nahlásili. Až se dozvím cenu, budu je kontaktovat a domluvili bychom
se napevno.
DV

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Po dlouhé zimě jsme ve škole přivítali jaro. Zimní výzdobu vystřídaly svěží barvy, které v nás
probudily očekávání nových zážitků. A bude jich opravdu hodně.
Pojďme si nejdříve připomenout, co se u nás událo během prvních měsíců tohoto roku. Lyžovat
odjeli naši žáci tentokrát na Šumavu. Moc se jim tam líbilo, přivezli si odsud zážitky, na něž budou
dlouho vzpomínat. Nejlepší žáci z celého okresu se v únoru sjeli na Okresní kolo Olympiády
v českém jazyce. Žákyně 9. ročníku se umístila v polovině výsledkové listiny. Děkujeme jí tímto
za vzornou reprezentaci školy. Naši nejstarší žáci se jeli vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti na
Obchodní akademii a VOŠ do Příbrami, kde si ve znalostech vedli velice dobře.
A co nás čeká v nejbližší době? V měsíci březnu navštíví děti 2. stupně divadlo. V Příbrami
zhlédnou hru „Tajemný hrad v Karpatech“. V dubnu se budeme společně těšit na 2 projektové dny Den Země a Den dopravní výchovy. U zápisu přivítáme nové prvňáčky, kteří se do naší školičky
jistě moc těší. Žáky 9. ročníku čekají v dubnu přijímací zkoušky na střední školy, budeme jim držet
palce, aby tento těžký krok zvládli. Začátkem května se chystáme s 2. stupněm prohlédnout Prahu,
snad nám bude přát počasí a uvidíme co nejvíce památek. Dne 7. dubna nás čeká od 16.00 hod.
školní akce pro veřejnost-Vítání jara. Přijďte si k nám odpočinout, koupit si pěkný výrobek a také
pobavit se v připravených dílničkách.
Ke Dni učitelů bych chtěla poděkovat všem pedagogům za zodpovědnou a náročnou vzdělávací
práci a popřát jim mnoho životního elánu do dalších let.
Mgr. Jana Vršecká

Jaro přichází…
Tereza Černá
Tak jako den a noc
i roční období se mění.
Jaro se blíží, těšíš se moc,
sníh na mezích už není.
Když smutek duši zahalí,
láska hned vše napraví.
Petrklíč venku rozkvétá,
vlaštovka první přilétá.

Plán akcí :
5. 4. ředitelské volno (přerušení dodávky elektřiny)
7. 4. Vítání jara (od 16h)
11. 4. zápis do 1. tříd (10 – 15:30h)
20. 4. třídní schůzky (od 15:30)

Jaro v MŠ
Po dlouhé zimě přišlo konečně jaro. Tolik jsme se na něj těšili. Jarní počasí nás láká na vycházky
do okolí za poznáním a na hry s přírodním materiálem. Jaro je úzce spjato s Velikonocemi –
s lidovými zvyky a tradicemi. Ve středu 5. dubna navštívíme Hornickou chalupu v Příbrami.
V pátek 7. dubna vystoupíme na zahájení jarních trhů před ZŠ a 13. dubna půjdeme koledovat po
vesnici. 20. dubna přijede divadlo „A šmytec“ s představením: „Cesta kolem světa za pohádkou“.
24. dubna oslavíme svátek „Den Země“ a 26. dubna zahájíme předplaveckou výuku v příbramském
bazénu.
Přejeme všem krásné jarní dny a veselé Velikonoce.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

Výroční valná hromada SDH Jablonná
Dne 14. 1. 2017 Sbor dobrovolných hasičů v Jablonné uspořádal Výroční valnou hromadu.
V průběhu odpoledne zástupci SDH zavzpomínali a zrekapitulovali celý uplynulý rok v rámci
činnosti sboru a byly předneseny zprávy o činnosti, o hospodaření a zpráva revizorů. Spolu se
zmíněnými zástupci zavítalo do klubovny 28 členů, 4 hosté a za 31. okrsek Miroslav Pácalt. Sbor
připomněl nejen okrskové schůze, kterých se starosta sboru Oldřich Skuhrovec společně s ostatními
členy v průběhu roku účastnili, ale také kulturní činnost sboru a nastínil plány na letošní rok.
Všechny akce pořádané našimi hasiči byly zdařilé a úspěšné. Věřím, že všechny plány na rok
2017 se podaří splnit.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Oslava 110. let založení SDH Jablonná a Sraz rodáků a
přátel Obce Jablonná
SDH Jablonná se společně s Obcí Jablonná rozhodly uspořádat oslavu výročí 110 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů v Jablonné a Sraz rodáků a přátel Obce Jablonná. Tato oslava se bude
konat v sobotu 19. srpna převážně na hřišti v Jablonné.
Během sobotního odpoledne si připomeneme založení jablonského hasičského sboru a
připomeneme si jeho historii až po současnost. Budeme moci opatrně nahlédnout do kronik a těšit
se také můžeme na ukázku zásahu se „starou stříkačkou“ s koňským spřežením i ukázku další
hasičské techniky. Zajímavý určitě bude také doprovodný program, kde se představí mažoretky se
svým vystoupením, dále Folklórní soubor Kamýček a další. Hudbou nás při oslavách v odpoledních
hodinách doprovodí „Rožmitálská venkovanka“ a ve večerních hodinách volně navážeme pouťovou
zábavou s hudební skupinou „TODÁME“ (Petr Fejt a spol.). O tom, jestli to bude venku nebo
v klubovně rozhodne počasí.
Zveme všechny rodáky a přátele obce i Sboru dobrovolných hasičů a prosíme ty, kterým se
dostane do ruky náš Zpravodaj, aby předali naše pozvání dál do svých širších rodin, abychom se
sešli v co největším počtu.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 6. 1. 2017 se konala VVH SDH Horní Hbity. Schůzi zahájil starosta sboru p. Turnovec Jan. Přivítal
přítomné členy a hosty – zástupce 31. okrsku SDH velitele p. Pácalta Miroslava, náměstka starosty 31.
okrsku p. Skuhrovce Oldřicha, starostu obce p. Větrovského Davida.
Po schválení programu přednesl zprávu o činnosti SDH za rok 2016 velitel sboru p. Bartůněk Jaroslav.
Zprávu o hospodaření přednesl pokladník p. Vostarek Václav st.. Zprávu KRR přednesl p. Trnka Ladislav.
Všechny zprávy byly dobře připraveny. Úkoly za rok 2016 byly splněny.
V diskusi vystoupili členové sboru a přítomní hosté. Po schválení usnesení (jednohlasně) poděkoval všem
členům za práci starosta sboru p. Turnovec Jan. Poté následovalo občerstvení (sponzorsky od p. Rysa Karla)
a volná zábava, jídla a pití bylo dost.
Sbor SDH Horní Hbity má 39 členů, z toho 33 mužů a 6 žen.
11. 2. 2017 se uskutečnil ve spolupráci SDH Jablonná a SDH Horní Hbity maškarní průvod obcemi za
hojné účasti všech občanů. Průvod se vydařil a následovalo posezení s hudbou v klubovně v Horních
Hbitech.

Kamil Vacek za SDH Jablonná

Tradiční průvod masek obcemi
Maškarní průvod obcemi, tradice, která snad nikdy nezestárne. Jako každý rok jsme se namaskovali
téměř k nepoznání a vyrazili na průvod. Tentokrát jsme začali v Jablonné, a pak se přesouvali do
Horních Hbit. Muzikanti samozřejmě díky Janu Turnovcovi a jeho koňskému povozu nestrádali a
během průvodu prozpěvovali a hráli na povoze. Během průvodu jsme své sousedy a kamarády vytáhli
z domovů a společně s nimi zazpívali, pojedli a popili.

Tentokrát se v průvodu objevili dokonce dva medvědi, mušketýr, vojáci, potulný vandrák, superman,
kominík, muchomůrka, kat, holič, cikánka, pipi dlouhá punčocha. V Horních Hbitech se k nám připojily
krásné čarodějnice a hippiesačky.
Ráda bych poděkovala všem, kteří masky štědře uhostili a obdarovali.

Lenka Skuhrovcová

Oslava MDŽ
Jak už se stalo tradicí, každým rokem oslavujeme „Mezinárodní den žen“. Tento den oslavujeme
prožitím příjemného odpoledne v klubovně v Jablonné. Tentokrát se o „něžné pohlaví“ starali hasiči
z Jablonné. Připravili pro nás báječné setkání s kapelou „TODÁME“, která nás doprovázela celé
odpoledne. Frontmanem kapely je pro nás známý pan Petr Fejt. Na uvítanou každou z nás potěšila
krásná květina i sladká pozornost. Během celého odpoledne až do večera jsme se báječně pobavili,
zatančili i občerstvili.
Lenka Skuhrovcová

Poděkování:
Paní Martina Skuhrovcová a Alena Tallerová děkují pánům Oldřichu Skuhrovcovi a Davidu
Větrovskému za příjemnou a milou obsluhu a jejich starost během celého večera při oslavě MDŽ.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 25. února se naše milé děti přestrojily do krásných masek a přišly si společně se svými
rodiči či jiným doprovodem zařádit do klubovny. Při vstupu na všechny děti čekal lístek do
tomboly, který se na konci karnevalového odpoledne proměnil v balíček plný překvapení. Kdo tam
byl se mnou, mohl se potkat s krásnými princeznami, čarodějnicemi, mušketýrem, pirátem,
kovbojem, mimoňem, motýlkem a ostatními bytostmi. Za doprovodu hudby jsme si zatancovali a
pobavili se. Děti si také zasoutěžily v hodu s míčky, namotávání autíček, skládání kostiček a na
řadu přišla i oblíbená hra „židličkovaná“. Ovšem snad největší radost přišla na závěr, kdy se
rozbalily balíčky, nafoukly balónky a rozházely konfety. Věřím, že dětem se moc líbilo a všichni se
pobavili.
SDH Jablonná také děkuje za sponzorské dary.

Hodina Země
Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince,
kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou
závažnost probíhajících změn klimatu. Happening probíhá symbolickým
hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu
firmy nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin –
zhasnutí světla – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více
pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu.
Obec Jablonná se tak jako v předešlých letech rozhodla připojit k Hodině
Země vypnutím veřejného osvětlení. K vypnutí došlo v noci ze soboty 25. na
neděli 26. března.

Krátce
Obec má tentokrát dokonce tři malé občánky, první dva jsou dvojčata, jmenují se Dominik a
Viktorie Svobodovi, narodili se v lednu a bydlí v Jablonné. Třetí se jmenuje Ondřej Coufal, narodil
se v únoru a bydlí také v Jablonné. Přejeme všem dětem i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
Odvoz odpadu je od začátku dubna přesunut ze čtvrtka na podělí!! Svoz bude nově zajišťovat
společnost RUPOLD a již nebude akceptovat známky z roku 2016.
Také je nutné, kdo tak ještě neučinil, bezodkladně uhradit vodné za odběr vody z vodovodu
„Průhon“.
Nebezpečný odpad bude odvážen 9. května v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
od 16:40 do 17:15 z obvyklých míst. Další svoz bude 5. října. V obou těchto termínech bude také
možné v Horních Hbitech odevzdat odpad velkoobjemový, na návsi bude v 16:00 přistavena
obecní dodávka, zaměstnanci obce budou odpad od občanů přebírat a odvezou ho do kontejneru
v Jablonné.
Sběr železa proběhne v květnu. V Jablonné 20. a v Horních Hbitech 13. Pořádají ho SDH
Jablonná i Horní Hbity samostatně a výtěžek bude použit na podporu těchto spolků. Každý může
před svá vrata připravit železný šrot, kterého se chce zbavit. O přesném termínu budou občané
informováni plakátem vylepeným na obvyklých místech.
30. dubna, jako každý rok postavíme na hřišti v Jablonné májku. Tentokrát bude připravena i
hranice, kam vyneseme čarodějnici, kterou děti nastrojili a připravili na maškarním karnevalu. Je
schovaná v klubovně a už se nemůže dočkat.
Dětský den pod taktovkou SDH Jablonná, tentokrát na hřišti v Jablonné se bude konat 3. června.
Těšíme se na hojnou účast a velkou zábavu.
Noční soutěž o pohár SDH Horní Hbity pořádá tento sbor na hřišti v Jablonné 1. července 2017
od 21:00. Přijďte se podívat na zajímavou, tradiční hornohbitskou soutěž a podpořit naše družstva.
Zápis nových dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 13 hod. do 15:30 hod. v budově MŠ.
Tiskopisy (žádost o přijetí a evidenční list s vyjádřením od dětského lékaře) si vyzvedněte
v mateřské škole a k zápisu je přineste vyplněné.
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Dolních Hbitech bude 11. 4. Od 10:00 do 15:30.
V horních Hbitech na louce u Vacků se budou opět pálit čarodějnice. Bude se platit „vstupné“
120 Kč za dospělou osobu a děti zdarma za to bude připravené občerstvení (pivo, pečené prase…)
Rodina Vackova všechny srdečně zve.

ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ A NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ VODOU
Z OBECNÍHO VODOVODU
Vzhledem k dlouhodobě suchému období a vážnému poklesu hladiny vody v obecní studni
napájející vodovod na Průhoně zakazuji používání této vody k zalévání a napouštění bazénů.
Žádám všechny odběratele vody z tohoto vodovodu, aby vodou co nejvíce šetřili.
Ing. David Větrovský
starosta
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