2/2018
Vážení čtenáři,
jsem rád, že Vás mohu znovu pozdravit u dalšího vydání našeho Zpravodaje. Letošní rok je
výjimečný tím, že si připomínáme stoleté výročí od vzniku republiky. I naše obec se k tomuto výročí
chce přihlásit a naplánovali jsme proto dvě akce, které by měli republiku uctít a o kterých se dočtete
v dalších článcích tohoto Zpravodaje. První bude společná akce SDH Jablonná a obce a sice
slavnostní vysazení lípy republiky v neděli o jablonské pouti. Druhou bude odhalení pamětní desky
našim padlým vojákům a legionářům první světové války a také obětem druhé světové války. Pamětní
deska bude odhalena v den státního svátku 28. října. Budu se těšit, že svojí přítomností všichni
přispějeme k důstojnosti obou akcí a podtrhneme jejich význam.
V tomto čísle jsme se trochu více rozepsali o některých problémech, které nás trápí, ať už to je ne
úplně korektní nakládání s odpady ze strany některých občanů, nebo volné pobíhání psů. Doufám,
že tyto články přispějí k tomu, aby se všichni takového jednání zdrželi.
Čeká nás zřejmě další horké léto, a tak bych chtěl všechny požádat o citlivé nakládání s vodou, ať
už z obecních zdrojů nebo z vlastních studní a vrtů. V podzemí nejsou hranice a nikdo z nás neví,
který pramen odkud teče, a jestli svým jednáním nezpůsobíme problémy svým sousedům.
David Větrovský

Vyvážení plastů – žluté popelnice
Zavedli jsme nový systém ve sběru plastů a po prvních zkušenostech jsme dospěli k závěru,
že bude nejlépe, když zkrátíme intervaly jejich vyvážení na tři týdny. Bude to určitě lepší řešení, než
aby si rodiny pořizovaly objemnější nádoby. Nově tedy po plánovaném červencovém vývozu bude
plast odvážen v následujících termínech:
10. 7. 2018

23. 10. 2018

31. 7. 2018

13. 11. 2018

21. 8. 2018

4. 12. 2018

11. 9. 2018

18. 12. 2018

2. 10. 2018
Bohužel se stále opakuje, že někdo odkládá plastový odpad volně na zem vedle kontejnerů
na ostatní tříděný odpad. Toto je zcela nepřípustné. Dalším zarážejícím faktem je to, že si někteří lidé
dosud popelnici na plasty nevyzvedli. Nemám tušení, jakým způsobem tedy s tímto odpadem
nakládají.

Problémem je také odkládání papíru mimo příslušný kontejner. To že je kartonová krabice velká,
neznamená, že ji položím vedle, ale to že se musí rozřezat, nebo roztrhat tak, aby se do otvoru
kontejneru vešla. Papír odložený vedle je znehodnocován deštěm a místa u kontejnerů jistě
nezkrášluje.
David Větrovský

Vítání občánků
Po dlouhých přípravách a diskusích uvnitř zastupitelstva jsme snad konečně doladili představu
o tom, jak by mělo probíhat vítání občánků v naší obci. O tom, že ho budeme organizovat, jsme se
totiž domluvili už před několika lety. Zastupitelstvo rozhodlo, že vzhledem k časovému prodlení
v přípravách se bude vítání vztahovat na děti u nás v obci narozené od začátku tohoto volebního
období, tedy od října 2014.
První vítání občánků proběhne v září v klubovně v Jablonné a všem rodičům dětí včas doručíme
pozvánku a bude samozřejmě jenom na nich, jestli se budou chtít této akce zúčastnit. Pro každého
občánka bude mimo jiné připravena pamětní medaile a pamětní list.
David Větrovský

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok 2017/2018 se blíží ke svému závěru a děti už nedočkavě vyhlížejí dvouměsíční
prázdniny. Jistě si tento odpočinek právem zaslouží, neboť se 10 měsíců pilně vzdělávaly v naší škole.
Během této doby zažily mnoho krásných zážitků, zajímavých akcí a projektových dnů.
Ve 2. pololetí školního roku se uskutečnily projektové dny - Den dopravní výchovy a Den Země.
V těchto dnech se snažíme využívat různé metody při práci s dětmi, propojit teorii s praktickým
životem.
Dařilo se nám především ve sportu. Velký úspěch zažili žáci školní družiny v turnaji ve vybíjené,
který se uskutečnil v Kamýku nad Vltavou. Umístili se na krásném 1. místě. Stříbrnou medaili
přivezli naši šikulové (5. - 8. ročník) z dopravní soutěže. Všem žákům gratulujeme.
Tematický zájezd pro 2. stupeň jsme se rozhodli letos uspořádat na téma, které je temnou součástí
českých dějin. Navštívili jsme Terezín a Lidice. Prohloubením znalostí o této problematice chceme
vést děti k toleranci a upevnit v nich znalosti o základních lidských právech.
V měsíci květnu proběhla besídka k svátku maminek. Naši žáci připravili bohatý programzpívalo se, tančilo i přednášelo.
Na podporu čtenářské gramotnosti proběhla i letos akce Pasování na čtenáře. Byla jakýmsi
vyústěním celoroční spolupráce mezi žáky 1. a 9. ročníku.
Nezaháleli jsme ani v kultuře. Starší žáci vyrazili do příbramského divadla na pořad o etiketě,
mladší žáci zhlédli pohádku „Strach má velké oči“.
A nyní se už těšíme na Školu v přírodě. Budeme soutěžit, odpočívat a stmelovat třídní kolektivy.
Uskuteční se v Nadějkově a my si to určitě užijeme.
Závěrem bych jménem ředitelství školy ZŠ a MŠ Dolní Hbity chtěla poděkovat pracovníkům školy
za celoroční práci a popřát všem příjemné prožití dovolené a prázdnin.
Mgr. Jana Vršecká

Mateřská škola
V letošním školním roce 2017/18 byla MŠ
v Dolních Hbitech plně obsazena dětmi
místními i dětmi z blízkého okolí. Na konci
června opustí brány MŠ 10 dětí, které nastupují
plny očekávání do ZŠ a stanou se tak „
Školáky“. V září přijmeme k předškolnímu

vzdělávání také 10 dětí a kapacita MŠ bude
opět naplněna. Přejeme starším dětem, které od
nás odcházejí, hodně úspěchů ve škole. Malým
dětem, se kterými se prvně setkáme v září,
přejeme, aby se jim u nás líbilo.
Krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka.
Vladimíra Pražáková

Volně pobíhající psi
Vážení občané Jablonné a Horních Hbit,
opět přichází léto. Dětské hřiště plné hrajících si dětí, toulající se cyklisté a v neposlední řadě
pejskaři venčící své čtyřnohé miláčky v širokém okolí. Tyto a jiné aktivity jsou však často narušeny
strachem. Bohužel se v poslední době opět zvyšuje počet volně pobíhajících psů ve vsích a v jejich
blízkém okolí, kteří ohrožují bezpečnost veřejnosti. Pokud jsou psi pod přímým dohledem svého pána
a skvěle poslouchají, chápu, že je chcete nechat proběhnout, ale pokud je pes agresivní a nevnímá
vaše povely ani za kolečko salámu, je to čistá nezodpovědnost. Ještě horší je situace, kdy se pes
potuluje po vsi bez doprovodu svého pána. Tito psi často vrčí či skáčou na kolemjdoucí, což vážně
není nikomu příjemné, a napadají ostatní psy, což bohužel není výjimka ani v jedné z našich vesnic.
Pamatuji, že jako malá jsem měla panický strach z chůze od zastávky k domu, právě kvůli
pobíhajícím psům, kteří zde byli (a jsou).
Chápu, že psi jsou často pěkní samorosti a rádi utíkají, jenomže jejich majitelé mají ze zákona
povinnost udělat vše pro to, aby tomu zamezili a upravili podle toho svůj pozemek, navíc, pokud psi
utíkají opakovaně.
Jde také o to, že mnoho notorických útěkářů ve vsi jsou plemena většího vzrůstu a síly (bojová či
lovecká) a potkat takového psa bez pána je veliké riziko, i když si to jeho majitelé zcela neuvědomují
nebo si to uvědomit nechtějí.
Lidé se i bojí vzít svého psa na vodítku na procházku, aby náhodou nepotkali volně pobíhajícího
psa. Jen si představte, že jde dítě (nebo klidně i Vy) se svým psem na vodítku na procházku a tu se
před ním objeví 50 kilogramový pes, který je vyšší než dítě samo a napadne jeho pejska. Co v takové
situaci může člověk udělat? Není správné, aby ti, co jsou zodpovědní, doplatili na nezodpovědnost
lidí, kterým je to lidově řečeno ukradené. Bereme své psy jako členy rodiny, takže je přirozené, že se
bojíme o jejich bezpečí. I lidé bez psů se bojí volně pobíhajících psů a to nemluvím o ohrožení dětí,
kterých tu v létě bude ještě více. Pokaždé, když jsem nějaký čas u fotbalového hřiště v Jablonné, tak
za tu dobu zahlídnu nejméně jednoho psa bez dohledu. Dobře, já bych v nejhorším případě vylezla
na strom, ale co by udělali prarodiče se svými vnoučaty na dětském hřišti? Volně pobíhající psi také
mohou ohrozit sebe a řidiče na nedaleké silnici.
Možná si právě říkáte, že váš pes by nikdy nikoho neohrozil, že má děti a ostatní psi rád a neublížil
by ani mouše, že štěká, ale nekouše… Ale vy nevidíte svému psovi do hlavy. Ano, třeba neublíží 99
lidem, ale toho stého kousne a může k tomu mít různé důvody (vycítí strach, specifický pach, lekne
se…).
Uvědomme si, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Žádám spolu
s ostatními obyvateli obcí majitele volně pobíhajících psů, aby tento problém ukončili sami bez

věčného domlouvání okolí a neohrožovali tím svého psa, veřejnost, ani ostatní zvířata. Pokud
argumentujete tím, že vaši psi potřebují pohyb, věnujte se jim více přes den a voďte je na procházky
častěji. Pokud argumentujete tím, že jsme vesnice a ne město…ne, ani ve vesnici se nesmí dělat vše,
co se vám zlíbí a platí tu pravidla a zákony. Pokud argumentujete tím, že si na Vás někdo ,,zasedl‘‘
a řeší jen a pouze Vašeho psa, věřte, že tomu tak není - řeší a budou se řešit všichni a je třeba se
zamyslet nad tím, proč to lidem vadí.
Nejde o útok na vás, pouze si přeji, aby naše vesnice byly bezpečné pro nás, naše děti a naše čtyřnohé
mazlíčky. Pokud se útěky budou opakovat, nebudeme se ostýchat situaci řešit na příslušných úřadech.
Eliška Černá; Stanislava Bulková

Několik poznámek k článku o volně pobíhajících psech
Nemohu jinak, než se připojit ke slečně Černé a slečně Bulkové, které napsaly předchozí článek.
Jsem rád, že sebraly odvahu a napsaly to, co trápí řadu lidí, ale bojí se, nebo se nechtějí z jakýchkoliv
důvodů ozvat.
Naše obec nemá obecně závaznou vyhlášku, která by upravovala volné pobíhání psů na veřejném
prostranství ze dvou zásadních důvodů. Prvním je ten, že nemáme obecní policii, která by dohlížela
na její plnění a druhým je ten, že nemáme specialistu na přestupkový zákon, který by se mohl
erudovaně zabývat řešením nahlášených přestupků.
To ale nic neznamená - obecná právní úprava – Zákon na ochranu zvířat proti týrání (§ 13 odst. 1
a § 27 odst. 2 písm. f)) jednoznačně stanoví, že nezabránění úniku psa je přestupkem. Přičemž únikem
se rozumí jakákoliv situace, kdy se pes pohybuje mimo sféru vlivu svého pána, což může být, u psů
dostatečně nezvládnutých, nevycvičených, klidně i metr od jeho nohy. Přestupky na tomto úseku řeší
příslušný pracovník odboru životního prostředí městského úřadu Příbram. Je tedy potřeba se v těchto
věcech obracet tam.
Každému, kdo bude chtít v této věci pomoci, jsem k dispozici. S oznámením na městský úřad
pomohu všem tak, jak už jsem to činil i v minulosti.
David Větrovský

Dětský den v Horních Hbitech
aneb
Soutěžíme s MDD
Dne 2. 6. 2018 od 14.00 hod jsme se sešli na hřišti u klubovny v Horních Hbitech. Zde jsme pro
naše děti připravili mnoho soutěží a zábavy. Účastníci procházeli různými stanovišti, např. kolo
a koloběžka, skákání v pytli, hod do koše, poznávací sáčky, slepou bábu a hlavně střelba
ze vzduchovky. Po splnění všech úkolů měli hráči připravené odměny a na zub si opekli špekáčky.
Dospělí si dali grilovanou krkovičku. Oslava i posezení se protáhla až do večerních hodin.
Děkujeme všem zúčastněným a také organizátorům.
SDH Horní Hbity

Stavění májky a pálení čarodějnic v Jablonné
30. duben, den, kdy se snad všichni z nás
projdou v pozdních odpoledních hodinách na
hřiště a těší se, až tu naši siláci postaví májku.
I letos tomu tak bylo. Vysokou májku, kterou
u vrcholu zdobí věnec, se podařilo za pomocí
žebříků a silných paží našich mužů zdárně
usadit na své místo. Musím říct, že tato akce se
těší čím dál tím větší oblibě, o čemž svědčí
i množství občanů, kteří se na tuto akci přijdou

podívat. Tento den ale není jen o stavění
májky, k tradici patří také pálení čarodějnic.
Navázali jsme na předchozí rok a čarodějnici
upálili na předem postavené hranici. Večer
jsme zakončili v klubovně, kdy nám
k poslechu a tanci hrála kapela „TODÁME“.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
hasičům i ostatním občanům, kteří se na
obstarání májky a dřeva na hranici podíleli.
Lenka Skuhrovcová

Sběr železného šrotu v Jablonné
Jak všichni víme, 2. června proběhl sběr železného šrotu v Jablonné. Všem, kteří svůj železný
odpad připravili před svá vrata, děkuji. Také děkuji panu Oldřichu a Tomášovi Skuhrovcovi, Petru
Kšandovi, Petru Dohnalíkovi, Ondrovi Vackovi, Vladimíru Vackovi ml., Josefu Bartošovi a Ivo
Táborskému, kteří se na odvození železného odpadu podíleli. Finanční přínos bude použit na činnost
Sboru dobrovolných hasičů v Jablonné.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Vysazení lípy ke 100 letům republiky
V letošním březnovém zpravodaji jsme
avizovali, že Sbor dobrovolných hasičů
v Jablonné chce ke stoletému výročí republiky
zasadit lípu jako památný strom. Po diskusi na
veřejném zastupitelstvu a následně na schůzi
výboru SDH se hasiči rozhodli změnit místo
její výsadby z původně preferované návsi na
místo poblíž dětského hřiště na Průhoně.
Vzali jsme v úvahu snad všechny existující
argumenty a nakonec zvítězil volnější prostor
u hřiště před semknutou návsí, kde se právě

takového prostoru nedostává.
Slavnostní vysazení se bude konat 19. srpna
o pouťové neděli od 13:30. Lípu hasiči zasadí,
jak doufají, za hojné účasti obyvatel a přátel
naší obce. Přítomen zcela jistě bude starosta
SDH Jablonná, starosta obce i pan farář Grib.
Po aktu samotném a přednesených projevech
zazní státní hymna a všichni přítomní budou
pozváni do klubovny na drobné pohoštění,
které bude v režii obce.
David Větrovský

Památník obětem 1. světové války a připomínka našich
legionářů
V naprosté většině českých obcí najdete někde na návsi, na radnici, nebo jinde památník obětem
první světové války. Naše obec bohužel takový pomník pro své padlé občany nemá a tito jsou pouze
uvedeni na pamětní desce v kostele a na návsi v Dolních Hbitech.
Obecní zastupitelstvo je toho názoru, že si naši padlí občané a nejen ti, ale například i naši
Legionáři a oběti druhé světové války zaslouží připomínku, nejlépe formou pamětní desky umístěné
u nás v naší obci. Na realizaci budeme spolupracovat jak s našimi občany, od kterých také částečně
nápad vzešel, tak i s ředitelem okresního muzea, PaeDr. Josefem Velflem.
Předběžně počítáme s umístěním pamětní desky s připomínkou obětí 1. světové války, našich
legionářů a obětí 2. světové války u budovy obecního úřadu na kameni, který byl vykopán při stavbě
kanalizace. Vyzýváme všechny, kteří by rádi přispěli svým názorem do diskuse, aby navštívili veřejná
jednání zastupitelstva, kde o tom jistě bude ještě několikrát řeč. Odhalení desky je předběžně
plánováno na státní svátek - 28. říjen 2018.
David Větrovský

Obchod v Jablonné
S nástupem
staronových
obecních
zaměstnanců zprostředkovaných úřadem práce
jsme se rozhodli, že upravíme na jablonském
obchodě ještě minimálně fasádu na čelní,
vstupní straně, kde bylo zapotřebí také nově
oplechovat stříšku, do které zatékalo. Současně
s opravou fasády bylo provedeno zateplení
doporučené energetickým auditem. Až bude
fasáda dokončena, zase se nám povede trochu
vylepšit prostředí návsi.
Na květnovém zasedání zastupitelstva jsme
mimo jiné řešili otázku konzumace alkoholu
před budovou obchodu, přímo u jeho vstupních
dveří. Podle občanů, kteří se jednání
zastupitelstva zúčastnili toto nepřispívá
k dobrému vnímání obchodu ostatními
zákazníky i z okolních obcí. V diskusi
s přítomnými včetně přímých sousedů
obchodu jsme probrali možná řešení.
Zastupitelstvem byl zavržen návrh na vydání

obecně závazné vyhlášky o zákazu pití
alkoholu v těchto místech. Důvody jsou
analogické s těmi, které jsem uváděl v článku
o volně pobíhajících psech. Tedy velmi
problematické následné vymáhání vyhlášky.
A dále také její obtížné zdůvodňování před
Ministerstvem vnitra. Původně plánované
umístění stolu s lavicemi u původního vchodu
do
obchodu
nebylo
zastupitelstvem
odsouhlaseno. Po diskusi a dohodě
s přítomnými, zastupitelstvo rozhodlo, že
sezení bude umístěno za protilehlým štítem,
kde se prostředí upraví tak, aby co nejvíce
vyhovovalo těm, kteří chtějí u krámu posedět
a popovídat si.
Žádám a prosím všechny, aby respektovali
přání a rozhodnutí zastupitelstva a aby
přednostně
k posezení
využívali
toto
připravené místo.
David Větrovský

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 2018

Praha a Středočeský kraj Česká republika

březen

35,5 mm

40 mm

48 mm

duben

12 mm

34 mm

42 mm

květen

91 mm

63 mm

69 mm

David Větrovský

Plánované menší investice v obci
Na letní měsíce chystáme ještě dvě menší investiční akce. První bude zpevnění alespoň části
komunikací na Průhoně nad hřištěm, celkový rozsah určíme, až bude jasné, jaké si to vyžádá náklady.
Druhou akcí by mělo být dobetonování podlah ve stodole v Horních Hbitech. S podlahami je
spojeno také vnitřní odvodnění (drenáže) a jsou nutné především pro lepší manipulaci se zimním
posypovým materiálem, do kterého se za současné situace mísí při nakládce zemina a sypač potom
nefunguje tak, jak by měl a ucpává se.
David Větrovský

Krátce
Obec se nám rozrostla o další malé občánky. Tentokrát o dvě slečny z Jablonné. První se jmenuje
Johana Vladyková, narodila se v lednu a v předchozím čísle jsme na ni bohužel zapomněli. Druhá se
jmenuje Karolína Paďourová a narodila se v květnu. Malým slečnám i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví a štěstí.
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.
Turnaj v nohejbale v Horních Hbitech se bude konat v sobotu 14. července 2018. Pořadatelé
všechny srdečně zvou. Občerstvení zajištěno.
Pouťovou zábavu uspořádá SDH Jablonná v klubovně na hřišti dne 18. srpna 2018. K tanci
a poslechu zahraje kapela TODÁME. Bližší informace budou na vývěskách.
Pouťová mše u kapličky v Jablonné bude sloužena v neděli 19. srpna od 12:30.
Slavnostní vysazení lípy ke 100 letům republiky se bude konat u hřiště v Jablonné v neděli dne
19. srpna od 13:30. Všichni jsou srdečně zváni, doufáme v hojnou účast. Drobné pohoštění v režii
obce bude poté připraveno v klubovně.
Nebezpečný odpad bude odvážen 2. října 2018 v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
od 16:40 do 17:15 z obvyklých míst. V tomto termínu bude opět 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.
Dne 22. 9. 2018 SDH Jablonná uspořádá hasičskou soutěž O pohár starosty aneb poslední
stříkání.
Občánky budeme vítat poprvé v září tak, jak rozhodlo zastupitelstvo naší obce. Všichni budou včas
pozváni, aby se mohli zúčastnit.
Prezident republiky stanovil, že volby do obecních zastupitelstev se budou konat ve dnech
5. a 6. října 2018. Kandidátní listiny je zapotřebí podat na Městský úřad v Příbrami nejpozději
do 31. července 2018.

2. července 2018
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