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Vážení čtenáři,
vítám Vás u třicátého vydání našeho obecního Zpravodaje. Již osmý rok se Vás snažím jeho
prostřednictvím informovat o dění v obci, o plánech, úspěších i o věcech, které se nám nedaří.
V dnešním úvodníku bych se rád ohlédnul za největší stavbou, kterou v novodobé historii naše
obec prošla. Bezesporu jí byla stavba Splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Jablonné.
Všichni jsme si za více než rok stavebních prací užili své - ztížené podmínky dostupnosti našich
domovů, stres, místy obtěžující hluk a vibrace z bourání skály těžkou technikou. Trvalý boj
s dodavatelem a jeho požadavky na úhradu víceprací. Čerpání dotací od Ministerstva zemědělství
a Středočeského kraje a zajišťování úvěru pro dofinancování stavby. Veseleji bylo při slavnostním
zahajování zkušebního provozu v loňském roce a ještě lépe letos, při kolaudaci. Stavba je tedy
kompletně zkolaudována, dotace byly dočerpány, byly odevzdány závěrečné vyhodnocovací zprávy
jak Středočeskému kraji, tak Ministerstvu zemědělství a s úvěrem u České spořitelny se to má tak, že
sice dlužíme ještě přibližně 2 800 000 Kč, ale na bankovních účtech obce máme stejnou částku
k případnému splacení tohoto úvěru připravenou. Naše bilance je tedy k dnešnímu dni aktivní a to se
nám v průběhu loňského roku podařilo zásadním způsobem zrekonstruovat místní komunikace
v Jablonné a doplatit kupní cenu obou prodejen COOPu a prodejnu v Jablonné uvnitř zcela
zrekonstruovat. Začínáme letošní rok tedy bez dluhů a závazků a můžeme se soustředit na další
důležité infrastrukturní projekty.
David Větrovský

Vyvážení plastů – žluté popelnice
Zavedli jsme nový systém ve sběru plastů. V současné době se nacházíme v přechodném období,
kdy jsou k dispozici jak velké výklopné kontejnery, tak individuální popelnice, které jste měli všichni
možnost si vyzvednout. Ještě v dubnu budou velké kontejnery na plasty na svých místech a od května
předpokládáme, že je budeme postupně stahovat. Několik lidí se na mne obrátilo s obavou, že četnost
vývozů žlutých popelnic jednou za měsíc nebude dostatečná. Podle našich propočtů by dostatečná
být měla. Je ale bezpodmínečně nutné, aby každý ve své popelnici pečlivě hospodařil s prostorem. Je
jasné, že když se do ní nasype plastový odpad nesešlapaný, tak stačit nebude.
Kdyby se ale přece jen postupem času ukázalo, že většímu počtu domácností jednoměsíční
frekvence nestačí, máme předjednáno s Technickými službami, že by mohly jezdit častěji. V případě,
že se bude jednat o problém jen několika málo rodin, budeme to řešit individuálně.
David Větrovský

Zaměstnání u obce – dotace od Úřadu práce
I v letošním roce, vlastně již na začátku dubna, budeme znovu žádat o dotace na zaměstnání lidí
evidovaných na Úřadu práce. Dotace se nám prozatím pokaždé získat podařilo a častokrát jsme museli
dodatečně, pro větší zájem ze strany našich občanů, žádat Úřad práce o rozšíření o další pracovní
místa. To s sebou ale nese komplikace i nejistotu.
Vyzývám proto všechny, kteří by o zaměstnání u obce měli zájem, aby mne co nejdříve
kontaktovali. Žádost budu psát již na začátku dubna a potřebuji vědět, o kolik míst mám žádat.
Konečné rozhodnutí, kolik míst dostaneme a kdo na ně nakonec bude doporučen, je ve výlučné
kompetenci Úřadu práce v Příbrami.
David Větrovský

Obecní kronika
Naše současná kronikářka slečna Lenka Skuhrovcová nás požádala z pracovních i osobních
důvodů o uvolnění ze své funkce. Nezbývá nám než to akceptovat a poohlédnout se po někom jiném.
Žádnému návrhu ze strany našich občanů se nebráníme. Je to náročná a zodpovědná práce.
David Větrovský

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Po dlouhé zimě jsme s radostí vyčkávali první jarní dny. I naše škola se oblékla do svěžích barev
a odhodila zimní výzdobu. K zimnímu spánku jsme se ale neuložili, naopak jsme pilně pracovali.
Pojďme si některé okamžiky společně připomenout.
Koncem měsíce ledna se uskutečnil lyžařský zájezd do Železné Rudy. Žáci si odtud přivezli
spoustu zážitků a sportovního nadšení.
V měsíci únoru se konal seminář pro pedagogy „Bezpečné klima na ZŠ“. Byl zaměřený
na posilování pozitivního a bezpečného prostředí ve třídách. Na základě zážitkového přístupu jsme
byli seznámeni s příklady dobré praxe při práci s třídními kolektivy.
Zapojili jsme se do různých soutěží. V rámci mezipředmětových vztahů vznikla spolupráce
v hodinách českého jazyka a dějepisu. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili mezinárodní vědomostní
soutěže „Lidice pro 21. století“. Cílem programu je prohloubit znalosti nejmladší generace
o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce. V současné době se v rámci českého
jazyka a výtvarné výchovy zapojujeme do soutěže o nejlepší hasičskou báseň. Nezaháleli jsme ani ve
sportu. Žáci reprezentovali naši školu ve vybíjené.
A co nás čeká v nejbližší době? V měsíci dubnu navštíví žáci 1. i 2. stupně divadlo v Příbrami.
Děti 2. stupně pojedou na tematický zájezd do Lidic a do Terezína. U zápisu přivítáme nové prvňáčky,
kteří se do naší školičky jistě moc těší. Žáky 9. ročníku čekají přijímací zkoušky na střední školy,
budeme jim držet palce, aby tento těžký krok zvládli.
Školní družina nadále nabízí dětem tvořivé prostředí, v němž si děti hrají, soutěží, čerpají nové
zkušenosti především formou rozmanitých her.
Přejeme všem krásné jarní dny a úsměv na tváři…
Mgr. Jana Vršecká

Přátelství
Daniela Vacková
To naše hezké přátelství,
má také svoje tajemství.
Vždy si se vším pomáháme,
rádi si pak zazpíváme.
Kamarádka mě dobře zná,
velkou trpělivost se mnou má.
Přítele svého si všichni najděte,
v dobré náladě se scházejte.

Mateřská škola
Astronomické jaro je konečně tady, ale počasí tomu neodpovídá. Pěkně si s námi zahrává. Letošní
zima je dlouhá, pevně se drží svých otěží a nechce se vzdát vlády. O to více se všichni těšíme
na sluníčko a příjemné oteplení. Jaro je nejhezčí roční období, kdy se příroda probouzí ze zimního
spánku, ptáci zpívají a slavíme svátky jara – Velikonoce. Letošní Velikonoce, jak se zdá podle
předpovědi meteorologů, strávíme za kamny a koledníci vyrazí na koledu v teplém oblečení. Dětem
z MŠ chladné počasí nevadí a na Velikonoce se těší. Učí se jarní písničky a říkanky. Každoročně
navštěvují Hornickou chalupu v Příbrami s ukázkami lidových zvyků a tradic a vystupují na jarních
trhách v ZŠ. Vesele si zdobí prostory MŠ, malují a tvoří z různých materiálů. Ve středu 28.3. půjdou
na koledu po vesnici. Děti a zaměstnanci přejí všem krásné Velikonoce.
Zápis nových dětí do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 3.května 2018 od 13:00 do 15:30
v budově MŠ. Tiskopisy (žádost o přijetí a evidenční list s vyjádřením od dětského lékaře)
si vyzvedněte v MŠ a k zápisu je přineste vyplněné.
Vladimíra Pražáková

Výroční valná hromada SDH Jablonná
Dne 20. 1. 2018 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 27 členů, 9 hostů a za 31. okrsek starosta Kamil Vacek.
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. Při této výroční valné hromadě byla
předána čestná uznání těmto členům i nečlenům za pomoc našemu sboru: Lence Skuhrovcové, Věře
Skuhrovcové, Ladě Podzimkové, Heleně Jarolímkové, Haně Kšandové, Veronice Vackové, Martině
Táborské, Marii Jabůrkové, Jiřině Pudilové, Petrovi Dohnalíkovi a Ondřeji Vackovi. Věřím,
že všechny plány na rok 2018 se podaří splnit.

V průběhu diskuse navrhnul pan Josef Vacek vysadit u příležitosti významného výročí 100 let
republiky lípu jako památný strom. Návrh se setkal s kladným ohlasem přítomných, ale jako první
vyvstala otázka: Kam sázet? Pro takový strom je zapotřebí najít reprezentativní místo, kterým zřejmě
v naší obci může být pouze náves. Náves v Jablonné ale není příliš velká, je celá vyasfaltovaná, je zde
umístěno nadzemní vedení telefonní i elektrorozvodné sítě. Dopravní situace zde také není nijak
jednoduchá. I přes všechny potíže se nám snad podařilo najít místo, na kterém by lípa na návsi mohla
být zasazena. Náves je obecním pozemkem, a tak jsme náš návrh předložili zastupitelstvu obce.
Doufáme, že získáme pro tento projekt podporu zastupitelstva i širší veřejnosti. Rádi bychom takto
uctili letošní významné republikové výročí.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 5. 1. 2018 se konala VVH SDH Horní Hbity. Schůzi zahájil jednatel sboru, Kamil Vacek,
omluvil nemocného starostu sboru Jana Turnovce. Přivítal přítomné členy a hosty – zástupce starosty
31. okrsku Oldřicha Skuhrovce.
Po schváleném programu přednesl velitel sboru pan Jaroslav Bartůněk zprávu o činnosti sboru za
rok 2017. Zprávu o hospodaření přednesl pokladník pan Václav Vostarek starší. Zprávu kontrolní
a revizní rady přednesl pan Ladislav Trnka. Všechny zprávy byly dobře připraveny. Úkoly za rok
2017 byly splněny. V diskusi vystoupili členové sboru a přítomní hosté. Po schválení usnesení
poděkoval všem členům za práci jednatel Kamil Vacek a popřál všem hodně zdraví a pohody. Poté
následovalo občerstvení (sponzorsky od pana Karla Rysa) a volná zábava, jídla a pití bylo dost.
SDH Horní Hbity má celkem 41 členů, z toho 33 mužů a 8 žen.
Kamil Vacek za SDH Horní Hbity

Tradiční průvod masek obcemi
Maškarní průvod obcemi, tradice, která snad nikdy nezestárne. Dobrovolníci z řad našich
sousedů ať už z Horních Hbit či Jablonné se přestrojili do nejrůznějších kostýmů a společně vyrazili
do průvodu. Letos se započalo v Horních
Hbitech, a to na obvyklém startovacím
místě, u Turnovců, kde jsme všechny
masky doladili, zapřáhli koně, občerstvili
se a muzikanti naladili noty. Během
průvodu muzikanti prozpěvovali a hráli na
povoze, vytáhli z domů své sousedy
a kamarády nejprve v Horních Hbitech
a poté v Jablonné a společně s nimi zpívali
a užívali si krásné atmosféry. Letos nám
počasí přálo, i když bylo mrazivo, ale na
většině míst jsme se zahřáli nějakým tím
občerstvením a bylo nám zase dobře.
A koho všechno jste mohli potkat
v průvodu? Šaška, medvěda, jeptišku,

indiána, vodníka, kněze, vězně, potulné tuláky, ale také těhotnou nevěstu se ženichem. Myslím,
že jsme si to všichni užili a pobavili nejen sebe, ale i ostatní. Průvod masek tentokrát skončil
v Jablonné, a tak se odpočívalo a zpívalo a bavilo se dál v místní klubovně.
Tímto bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se přestrojili za masky, také muzikantům,
kteří vydrželi v mrazivém počasí, panu Turnovcovi za vedení koňského spřežení a také Vám všem,
kteří jste nás uhostili a obdarovali.
Lenka Skuhrovcová

Velikonoční tvoření
Jaro už nám začalo klepat na vrátka, i když počasí tomu zrovna moc nenasvědčovalo. I přesto jsme
se v sobotu 17. března sešli v klubovně všichni ti, co jsme si chtěli společně vytvořit velikonoční
výzdobu. Letos jsme měli samé novinky. Vytvořili jsem si krásné motýlky ze skleniček, papírové
zajíčky i zajíčky z ponožek, krásná žlutá vlněná vajíčka či sněhobílé ovečky. Samozřejmě že jsme
nezapomněli ani na barvení vajíček a výrobu velikonočních přáníček. K tomu všemu se nám
z kuchyně linula báječná vůně tradičních pečených jidášků, které jsme na místě vyráběli a navíc byly
vynikající.
Věřím, že jsem se všichni pobavili a naše výtvory teď zdobí naše domovy a už se všichni těšíme
na velikonoční svátky.
Závěrem chci poděkovat za finanční příspěvky, které byly použity na materiál, který jsme
při velikonočním tvoření používali a také těm, kteří se na tomto tvoření podíleli.
Lenka Skuhrovcová

Oslava MDŽ
Dne 10. 3. 2018 jsme se znovu po roce sešli v hojném počtu na již tradiční oslavě MDŽ v Jablonné.
Udělalo nám radost, že na tuto akci se dostavily prakticky čtyři generace žen. Nejmladší odhadujeme
asi na pět let a nejstarší určitě přes devadesát.
Na přivítanou byla připravená kytička, sklenička vína a kávička. Po slavnostním uvítání hrál všem
přítomným k příjemnému posezení, poslechu i k tanci pan Václav Semilský. O vzornou obsluhu
a perfektní přípravu stolu se postarali naši hasiči z SDH Horní Hbity.
V podvečerních hodinách jsme měli možnost nabídnout skvělý raut s mnoha dobrotami, které nám
připravil kolektiv z pohostinství p. Rysa z Dolních Hbit. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali.
Oslava se protáhla do pozdních nočních hodin a to je známka toho, že se ženám líbilo. Rádi bychom
poděkovali panu Oldřichu Skuhrovcovi za obětavou pomoc v kuchyni a také všem mužům z SDH
Horních Hbit, kteří se o naše ženy starali.
Rádi bychom připomněli, že dne 2. 6. 2018 od 14:00 proběhne Mezinárodní Den Dětí v Horních
Hbitech. Všichni jsou srdečně zváni.
Jaroslav Bartůněk a Jan Turnovec za SDH Horní Hbity

Divadelní představení KRÁLOVNA KAPESKA
V neděli 18. 3. 2018 se konala kulturní akce pro nás a naše ratolesti. V divadle Hybernia se hrál
muzikál Královna Kapeska, který navazoval na muzikál Kapka medu pro Verunku a po úspěchu
prvního dílu jsme objednali lístky i na volné pokračování. Obě představení byla zaměřená na ekologii,
tudíž poučná pro dospělé i děti.
Tato akce se vydařila a při otázce ,,Jak se vám to líbilo‘‘ každý odpověděl kladně. Na podzim
bychom rádi zajistili další vstupenky na muzikál Mýdlový princ nebo navrhněte jiné muzikálové
představení.
Vaše náměty prosím odevzdejte v obchodě v Jablonné u paní Procházkové.
Na závěr bychom chtěli poděkovat starostovi p. D. Větrovskému za spolupráci a finanční podporu
za dopravu.
Taťána Bartůňková a Iveta Turnovcová za SDH Horní Hbity

Dětský maškarní karneval
Dne 17. 2. 2018 od 14:00 pořádalo SDH Horní Hbity dětský karneval. Jako každý karneval
pořádaný pro děti byla připravena spousta zábavných her, při kterých se děti pořádně vyřádily.
Rozmanitost a propracovanost masek byla úžasná. Přišel D'Artagnan, Vinettou, Rybana, želva Ninja,
piráti, čarodějnice, víla i šašek a ještě spousta dalších. Mezi soutěžemi mohly děti tancovat nebo
malovat. V průběhu odpoledne si děti mohly zakoupit lístky do tomboly, a protože každý vyhrával,
nikdo nebyl smutný 
I přes to, že probíhá chřipkové období, sešlo se nás hodně. Máme z takového zájmu velikou radost.
Vždyť to děláme pro naše nejmenší.
Chtěli bychom poděkovat rodičům, že spolu s dětmi vytvořili dobrou společnost. Děkujeme také
sponzorům paní Tejkalové z firmy N – ART, Řeznictví Dvořák a paní Kalinové.
Iveta Turnovcová a Taťána Bartůňková za SDH Horní Hbity

KORUNA v Jablonné
Vážení zákazníci,
snažíme se neustále zlepšovat sortiment a služby našeho obchodu, aby se Vám nakupovalo
co možná nejlépe. Proto bychom chtěli v letošním roce na naši prodejnu přidat terminál Sazky. Díky
terminálu bude možné nejen sázet Sportku a kupovat výherní losy, ale i nabíjet mobilní telefony
a platit faktury. Věříme, že tato služba bude dalším důvodem, proč navštívit právě naši prodejnu
potravin. Od nového roku jsme také spustili službu „cash-back“, která umožňuje vybírat hotovost
z Vašeho účtu přímo na pokladně. V neposlední řadě ve spolupráci s vinařstvím Vinip s.r.o. chceme
začít prodávat kvalitní stáčené víno.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné prožití Velikonoc
Tým Koruna

Přehledy srážek v Jablonné
Přinášíme další dílčí přehled srážek měřený na čistírně v Jablonné a porovnání s dlouhodobým
normálem.
Naměřená hodnota

Dlouhodobý normál 1961 – 2010

měsíc

Jablonná rok 2017/18 Praha a Středočeský kraj

Česká republika

prosinec

27 mm

38 mm

50 mm

leden

48 mm

34 mm

44 mm

únor

16 mm

30 mm

38 mm

David Větrovský

Krátce
Benefiční fotbalový turnaj v Jablonné v malé kopané se koná 19. 5. 2018. Výkop bude v 11:00
a akce se koná na podporu vážně nemocného chlapce. Týmy 5+1 se mohou hlásit do turnaje. Více
informací na www.angryhornets.cz/fotbal
Odvoz odpadu je možný již jen na nové známky pro rok 2018!! Společnost RUMPOLD
již neakceptuje známky z roku 2017.
Také je nutné, kdo tak ještě neučinil, bezodkladně uhradit vodné za odběr vody z vodovodu
„Průhon“.
Nebezpečný odpad bude odvážen 15. 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 2. 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.
SDH Jablonná uspořádá v měsíci květnu sběr železného šrotu. Každý může před svá vrata
připravit železný šrot, kterého se chce zbavit. Výtěžek bude použit na podporu tohoto spolku.
O přesném termínu budete informováni plakátem vylepeným na obvyklých místech.
30. dubna, jako každý rok, postavíme na hřišti v Jablonné májku. Tentokrát bude opět připravena
i hranice a snad se nám podaří na ní dostat i nějakou čarodějnici….. Následovat bude volná zábava
až do rána, při které nám bude hrát kapela „To dáme“ (Petr Fejt a spol.)
Dětský den letos s SDH Horní Hbity, tentokrát v Horních Hbitech se bude konat 2. června od 14:00.
Těšíme se na hojnou účast a velkou zábavu. Jste srdečně zváni.
Noční soutěž o pohár SDH Horní Hbity pořádá tento sbor na hřišti v Jablonné 6. července 2018
od 21:00. Přijďte se podívat na zajímavou, tradiční hornohbitskou soutěž a podpořit naše družstva.
Zápis nových dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13:00. do 15:30. 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 19. 4. od 10:00 do 16:00.

Základní škola a Mateřská škola Dolní
Hbity, okres Příbram
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
19. dubna 2018 od 10 hodin
do 16 hodin

K ZÁPISU SI PŘINESTE RODNÝ LIST
DÍTĚTE A PLATNÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

28. března 2018
Občasník bezplatný výtisk,
příští vydání předběžně plánováno na červen 2018
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