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Vážení čtenáři,
dlouho jsem přemýšlel nad tím, o čem budu v tomto vydání Zpravodaje psát. Zpátky jsem se obracel
a bilancoval v minulém čísle a psát o výhledech do budoucna je ošidné. Snažím se být optimista a vím, že řadu
věcí chci vidět jednodušší, než ve skutečnosti jsou. Rád bych se rozepsal o tom, jak budeme letos začínat
se stavbou kanalizace v Horních Hbitech, všechno tomu nasvědčuje, ale i tak se to ještě může řadou věcí
zkomplikovat.
Na konci Zpravodaje najdete pozvánku na informační schůzku ohledně Zásahové jednotky naší obce. Bude
se konat již tento pátek a apeluji na všechny, kteří by byli ochotni obci v tomto pomoci, aby se jí zúčastnili.
Jsem přesvědčen o tom, že nejsme tak malá obec, abychom nebyli schopni dát dohromady skupinu lidí, kteří
v případě krajní nutnosti budou schopni a ochotni pomoci svým sousedům, nebo sobě navzájem v kritické,
výjimečné, mimořádné situaci.
David Větrovský

Vyvážení plastů
Jak se projevil nový systém svozu?
Přibližně od druhého čtvrtletí loňského roku jsme zavedli nový systém ve sběru plastů. Od žlutých
popelnic jsme si slibovali nejen odstranění nevzhledných kontejnerů z veřejných prostranství a pohodlnější
třídění pro občany, ale také jsme doufali ve zlepšení třídění a ve větší vývoz plastů.
Podle výsledků, které nám poskytují Technické služby Pb, a které předáváme do dalších evidencí, jsme
v roce 2017 vytřídili 7,28 tun plastů a v roce 2018, tedy v roce zavedení nového systému, již 12,6 tun, což
je zvýšení o 75 %. Přibližně to tedy vychází na 31,5 Kg na jednoho trvale žijícího obyvatele. Je jistě dobré
a neoddiskutovatelné, že lépe třídíme. Zamysleme se ale nad tím, jak obrovské množství plastů
spotřebováváme, a jestli by nebylo lepší, pokusit se spotřebu omezit. Přikládám přehlednou tabulku.
V letech 2016, 2017 a 2018 se v naší obci vyprodukovalo a vytřídilo celkem:
2016

2017

2018

Papíru:

3,483 t

3,83 t

4,55 t

Plastů:

4,495 t

7,287 t

12,604 t

Skla:

3,357 t

4,457 t

6,025 t

Kompozitních obalů (tetrapacků):

0,361 t

0,305 t

0,405 t

Kovů:

4,834 t

5,835 t

5,072 t

Směsného odpadu:

95,24 t

77,86 t

63,948 t
David Větrovský

Ještě k plastům
Nedá mi to, abych se k problematice plastů také nevyjádřila. V předchozím článku jsme se dozvěděli kolik
jsme jich za rok 2018 vybrali. Je jistě dobrá zpráva, že se nový systém osvědčil a vytřídí se tak více odpadu.
Pokud se však zamyslíme, jak obrovské množství plastů vyprodukujeme, už to tak pozitivní zpráva není.
Představa, že když hodíme petku nebo igelitový pytlík do žluté popelnice, zbavíme se problému, je bohužel
mylná. Jen velmi malou část plastů je možné recyklovat, takže většina se buď spálí nebo, což je
pravděpodobnější, skončí na skládce, kde se bude rozkládat stovky let. A to jsou plasty, které vytřídíme. Tuny
dalšího odpadu končí úplně jinde.
Existují například i plasty, které se používají v kosmetice (v mýdlech, zubních pastách, v nejrůznějších
peelingových výrobcích na čištění pleti a mnoha dalších přípravcích), které samozřejmě nikdo netřídí
a málokdo řeší skutečnost, že se tyto mikroskopické kousky plastů dostávají do odpadních vod a dále
do povrchových vod, neboť čistírny je nejsou schopné zachytit. Už teď se ví, že tyto tzv. mikroplasty jsou
v různém množství obsaženy i v pitné vodě a testy prokázaly jejich přítomnost dokonce i ve vodách balených.
Každý z nás těchto drobných částeček plastu pozře z vody nebo jídla tisíce za rok.
Nedávno mě jako matku dvou malých dětí oslovilo jedno staré indiánské přísloví. „Naši planetu jsme
nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od našich dětí.“ A mě napadlo, že jen během mého života
jsme stačili zaplavit tuto planetu tunami plastů, které zde přežijí možná déle než lidstvo samotné. Plasty se staly
trvalou součástí našeho ekosystému, hromadí se ve vodě, v půdě i v tělech všech živočichů včetně nás samých.
Je tohle opravdu to, co chceme po sobě zanechat svým dětem?
Myslím si, že třídit je potřeba, ale současně je nutné i používání plastů alespoň o něco omezit. Mým cílem
však není na nikoho apelovat nebo moralizovat, každý z nás má právo udělat si vlastní názor. Snad jsem jen
chtěla, abyste se nad tím trochu pozastavili.
Tereza Svobodová

Zaměstnání u obce – dotace od Úřadu práce
Současné
pracovní
smlouvy
našich
zaměstnanců přidělených úřadem práce budou
končit 30. dubna. Po tomto termínu se opět
pokusíme dotace na zaměstnání lidí evidovaných
na Úřadu práce získat.
V průběhu května bychom měli o dotace znovu
žádat, a proto vyzývám všechny, kteří by

o zaměstnání u obce měli zájem, aby mne do konce
dubna kontaktovali. Před podáním žádosti
potřebuji vědět, o kolik míst je zájem. Konečné
rozhodnutí, kolik míst dostaneme a kdo na ně
nakonec bude doporučen, je ve výlučné
kompetenci Úřadu práce v Příbrami.
David Větrovský

Kanalizace Horní Hbity
Tak jak jsem psal v posledním vydání našeho Zpravodaje, nadále podle plánu pokračujeme v přípravě této
investiční akce. V současné době probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby. Brzy budou předloženy
nabídky. Držme všichni palce tomu, aby byla výsledná cena co nejpříznivější.
Je téměř jisté, že budeme muset financování částečně řešit úvěrem. Jen prozatím nevíme, jak velký bude
potřeba. Chystáme se opět ucházet o dotace od Středočeského kraje, stejně jako se nám to povedlo v případě
Jablonné.
Po podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem stavby musíme všechny materiály odeslat k posouzení
na Ministerstvo zemědělství. Doufejme, že vše dobře dopadne a ministerstvo rozhodne v náš prospěch. Jak
jsem psal minule, žádné termíny bohužel není možné dopředu odhadnout. Jsem ale optimista a věřím, že v létě
by mohla stavba začít.
David Větrovský

Kubátík
Již na začátku loňského roku jsem získal
informaci, že pozemky pod rybníkem, kterému
snad všichni říkáme Kubátík, by mohly být na
prodej. Přišlo mi to pro naši obec jako velká
příležitost, která se znovu nemusí opakovat, a tak
jsem rozhodl zjistit více o podmínkách
a představách paní Vlkové a pana Vlka, kteří jsou
majiteli těchto a přilehlých pozemků. O celé věci
jsem
průběžně
informoval
zastupitele,
ale z pochopitelných důvodů jsem rozjednanou věc
neventiloval na veřejnosti. Jednání byla dlouhá
a poměrně komplikovaná také z toho důvodu, že
k prodeji současné majitele za pro nás relativně
výhodných podmínek vede, v katastru nemovitostí
zapsané,
duplicitní
vlastnictví
s Českou
republikou, které je nutné dořešit. V průběhu roku
2018 jsme také museli, za pomoci odborníků
právníků, prověřit právní sílu nabývacích titulů pro
paní Vlkovou a pana Vlka a pro Českou republiku.

Posuzování dopadlo jednoznačně pro Vlkovi, a tak
jsme se rozhodli smlouvy s Vlkovými uzavřít.
Pozemky pod rybníkem budou obec v úhrnné
částce stát 600 tisíc korun a také máme
domluvenou následnou koupi pozemků na březích
za zhruba 227 tisíc korun. Zastupitelstvo o tom
rozhodlo na svém veřejném zasedání dne
7. 2. 2018. Budeme ale muset napřed řešit
duplicitní zápis vlastnictví, což může nějakou dobu
trvat.
Jsem přesvědčen o tom, že koupě těchto
pozemků zabezpečí pro naše občany do budoucna
minimálně zachování současného stavu, volného
přístupu k rybníku, jeho možné využití k rekreaci
a případně rybolovu. Dále pak jako zdroje vody,
nebo dalšího možného jiného využití, na kterém se
dohodneme.
David Větrovský

HOSPODY
Vážení spoluobčané,
v minulém příspěvku jsem Vás informoval o činnosti a hlavně významu našich hasičů. A od hasičů je to
jen kousek k hospodám, které v našich obcích v minulosti bývaly. Protože kde jinde než v hospodách, se chlapi
scházeli a debatovali o všem možném i nemožném. Kde jinde se domlouvaly různé kšefty a kuly plány. Tam
také hasiči zapíjeli svoje hasičské úspěchy i neúspěchy. Zrovna, jak píše kronikář a starosta obce Záruba
Václav, čp. 4 v Pamětní knize obce Horní Hbity z let 1934 – 1942: „Dne 13. prosince 1936 o 1 hod. v noci
vyhořela u Velase čp. 14 stodola. Obec zaplatila hasičům v hostincích černou kávu s rumem. U Žáků zaplaceno
49 Kč a u Dědinů 20 Kč.“ Bohužel, další informace ohledně hospod v Horních Hbitech v kronice nejsou.
Také v Jablonné bylo několik hospod: „V čp. 35 u Dupala, v čp. 71, která vystavěna byla r. 1899 Antonínem
Fejtem a na Průhoně to byl Lukšan František.“ V kronice se můžeme dále dočíst, že: „Pivo jest v obci jenom
dvojí. Tak Antonín Fejt hostinský čepí pivo z měšťanského pivováru v Příbrami. Emanuel Maršík hostinský
čepí pivo z pivováru velkostatkáře Doubka v Litni. Lukšan František domkář (na Průhoně) prodává pivo
v lahvích Příbramské.“
Ve 30. a 40. letech minulého století byla v obci Jablonná bohatá kulturní a společenská činnost, která se
odehrávala převážně v místních hospodách. Roku 1932 byla založena místní osvětová komise, která v obci
organizovala kulturní a společenský život, např. různé osvětové přednášky, taneční zábavy, bály a další
slavnosti. Divadelní představení měl na starost Spolek divadelních ochotníků. Opět cituji kronikáře pana
Jindřicha Větrovského z čp. 13, který se u ochotníků velmi angažoval: „V roce 1932 divadlo hraje se zde asi
3krát do roka. Na silvestra, na den narozenin presidenta osvoboditele 7. března a k 28. říjnu. Návštěva těchto
divadel jest vzorná, až 300 osob.“ To je účast!!! Dále můžeme číst, že: „V roce 1938 pořádali naši ochotníci
pro zábavu a taktéž výchovu našeho občanstva čtyři divadelní představení. Hry jsou četně navštěvovány naším
občanstvem i z obcí přespolních.“ Kulturní činnost se pořádala i v těžkých dobách okupace Československa
Německem, jejíž 80. výročí si v těchto dnech připomínáme, a také za druhé světové války, což já osobně velmi
obdivuji. Vyzdvihnout především musím hojnou účast občanů na těchto akcích.
Bohužel, postupem času všechny hospody v obou obcích zanikly a není žádná, kde bychom se mohli
pravidelně scházet. Sice máme klubovny, ale hospoda je hospoda… Doufám, že přijde čas a hospody se
do našich obcí opět navrátí.

V současné době se někteří občané Jablonné i Horních Hbit snaží přilákat Vás, místní občany, na různé
akce a slavnosti. Chceme se scházet, povídat si o životech našich i naší obce, přátelit se a sdružovat bez rozdílu
pohlaví i věku. Já sám se od mého návratu do Jablonné snažím co nejvíce zapojovat do kulturního života obce,
protože jsem si vědom, že to dělám nejen pro sebe, ale hlavně pro Vás, abyste nemuseli „sedět doma za pecí
a nadávat na to, jak je život složitý a nudný“.
Proto bych byl rád, kdybyste i Vy, vážení občané naší obce, našli chuť podílet se na organizaci pořádajících
se aktivit anebo třeba přispět jen tak, že se akcí v co nejhojnějším počtu zúčastníte. Jsem přesvědčený, že je
z čeho vybírat.
Petr Fejt

Základní škola Dolní Hbity
Je tu konečně doba, kdy zima předává vládu jaru. Nese se ve znamení nových začátků, optimismu a dobré
nálady. Užíváme si venku prvních slunečních paprsků, ale také se ve škole nadále vzděláváme, tvoříme,
hrajeme si a těšíme se z každého nového dne.
V měsíci lednu se žáci 2. stupně zúčastnili lyžařského výcviku. Přivezli si sportovní nadšení a spoustu
zážitků.
Žákovský parlament připravil pěknou akci pro žáky a zaměstnance naší školy - maškarní den. Celý den
jsme si moc užili. Některé masky byly opravdu kouzelné, na chodbách jste mohli spatřit jeptišku, čarodějnice,
včelku, fotbalistu nebo paní doktorku.
Naše škola se pravidelně zapojuje do různých soutěží a projektů. Dětská myslivecká soutěž „Mé toulky
za zvěří“ je první z nich. Děti zpracovaly vlastní báseň pojednávající o zážitcích při poznávání zvěře. Dále
pracujeme na eTwinningové hře „Demokracie u nás“ s cílem podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského
parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Ve spolupráci s OA a VOŠ Příbram jsme
se zapojili do projektu „Be smart, be eco“ – Erasmus+. Projekt o ekologii se uskuteční v Polsku ve městě
Goldop.
V dubnu nás čekají 2 projektové dny. V rámci Dne Země navštívíme Domov fauny v Hrachově a uklidíme
naši krásnou obec. Znalosti budeme utužovat také během Dne dopravní výchovy. Dále bychom chtěli pozvat
všechny občany na tradiční akci - Vítání jara, která se koná 12. dubna od 16.00 hod. Žáky 2. stupně čeká
v květnu tematický zájezd do Koněpruských jeskyní v rámci projektu Voda- fenomén v životě lidstva.
Ve školní družině se také nezahálelo. Konaly se tam 2 velké akce - maškarní bál a turnaj v Dámě. Stále
probíhá Rekordiáda. V měsíci květnu si žáci poměří síly s ostatními školami v turnaji ve vybíjené.
Přejeme všem krásné a pohodové dny plné sluníčka a dobré nálady…
Mgr. Jana Vršecká

Jaro
Václav Větrovský
Je to krásné roční období,
příroda všechno kolem provoní.
Vyjdu ven, slunce na svět svítí,
na zahrádce voní první kvítí.
Zvířátka také vylézají ven,
setkávají se ráda se sluncem.
Jaro už konečně dorazilo k nám,
ještě že ho tak rád mám.

Mateřská škola Dolní Hbity
Ačkoliv se může mnohým z Vás zdát, že je
v zimě režim ve školce klidnější než v jiných
měsících, opak je pravdou. Na počátku ledna nás
navštívily děti z 1. třídy. Také proběhla přednáška
o grafomotorice s paní Veselou. Přijelo k nám
divadlo „Letadlo“ s pohádkou „Průzkumníci
v Austrálii“. V pohádce se děti seznámily
se zvířaty žijícími na tomto kontinentě. V únoru
k nám zavítala fyzioterapeutka p. Ptáčková.
Provedla vyšetření dětí a rodičům doporučila další
postupy a cviky pro správný vývoj stavby těla.
Ve spolupráci s rodiči bylo i masopustní tvořivé

odpoledne. S kytaristkou Lenkou Hamajdovou
jsme si v „Pohádce s písničkou“ zazpívali známé
lidové písně. O masopustním dopoledni rejdily
ve školce pohádkové postavy a různé bytosti. Co
nás ještě čeká v blízké době? Divadlo „A šmytec“,
návštěva Hornické chalupy v Příbrami, zápis dětí
do ZŠ, velikonoční trhy v ZŠ, oslavy Velikonoc
a zápis do MŠ.
Přejeme všem krásné jarní dny plné sluníčka
a pohody.
Vladimíra Pražáková

Výroční valná hromada SDH Jablonná
V pátek 11. ledna letošního roku 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. 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. I přes nevlídné počasí zavítal na valnou hromadu rekordní počet členů i hostů. Pro všechny bylo
připravené občerstvení, tímto děkuji panu Karlu Rysovi za přípravu.
Přeji celému sboru do roku 2019 hodně úspěšné akce.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 5. 1. 2019 se konala VVH SDH Horní Hbity. Schůzi zahájil starosta sboru Jan Turnovec. Přivítal
všechny přítomné a zástupce starosty 31. okrsku, pana Oldřicha Skuhrovce. Po přednesení jednotlivých zpráv,
které byly dobře připraveny, pokračovala diskuse. Po schválení usnesení následovalo občerstvení a volná
zábava.
Sbor SDH Horní Hbity má 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 nám
počasí od rána vůbec nepřálo, ale nakonec se umoudřilo, pršet přestalo a my jsme téměř suchou nohou vyrazili
do průvodu.
Začátek byl tentokrát z Jablonné od hřiště, odkud už se muzikanti vezli na povoze s koňmi vedeném
Honzou Turnovcem a jeho dcerou Aničkou. Během průvodu muzikanti hráli a prozpěvovali a lákali tak

z domovů své sousedy a kamarády nejprve v Jablonné a pak z Horních Hbit a společně s nimi zpívali a užívali
si krásné atmosféry. I přesto, že nám počasí nakonec dopřálo pohodový průvod, na mnoha místech jsme
se zahřáli nějakým tím panáčkem a ochutnali připravené dobroty. A koho jste tedy mohli v průvodu vidět?
Vězně, medvěda, kněze, myslivce, hokejistu, berušku s krokodýlem a kočkou, klauna, vodníka, námořníka,
mušketýra, bábu s dědkem, smrtku. Myslím, že jsme si to všichni užili a pobavili nejen sebe, ale i ostatní.
Průvod masek tentokrát skončil v Horních Hbitech, a tak se odpočívalo a nadále zpívalo a bavilo se dál v místní
klubovně. Tímto bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se přestrojili za masky, také muzikantům,
panu Turnovcovi za vedení koňského spřežení a také Vám všem, kteří jste nás uhostili a obdarovali. Finanční
přínosy, které jsme obdrželi, budou použity na činnost sboru dobrovolných hasičů v Horních Hbitech
a Jablonné.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května 2019 se budou konat volby
do evropského parlamentu. Volební místnosti
budou, tak jako obvykle, v Jablonné v přízemí
budovy obecního úřadu a v Horních Hbitech
v klubovně a budou otevřeny v pátek od 14:00
do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Volební
lístky budou dodány voličům nejpozději 21.
května. Žádám všechny majitele nemovitostí, aby
zajistili místo, schránku, do které je možné
například volební lístky, nebo tento Zpravodaj

vložit. Řada nemovitostí má pouze modré poštovní
schránky České pošty, do kterých nikdo jiný,
než Česká pošta nemůže nic vkládat. Předejdete tak
nedoručení nebo poškození těchto zásilek
povětrnostními vlivy.
Žádám zájemce o členství ve volebních
komisích, aby se přihlásili nejpozději do konce
dubna!
David Větrovský

Oslava MDŽ
Dne 9. března jsme se sešli v klubovně tentokrát na oslavě něžného pohlaví. Hasiči z Jablonné se překrásně
starali o všechny ženy i jejich mužské doprovody v klubovně v Jablonné. Na uvítanou jsme byly obdarovány
veselou květinou a drobnou sladkostí. Celé sobotní odpoledne jsme se všichni bavili za doprovodu báječné
kapely TODÁME, se zpěvem jsme se protančili až do pozdních večerních hodin. O drobné chutné občerstvení
jsme se postaraly my přítomné dámy a o hlavní chod pan Karel Rys z Restaurace v Dolních Hbitech. Během
večera se o nás starali pánové Oldřich Skuhrovec, Tomáš Skuhrovec, Vladislav Černý a Jiří Svoboda.
Tímto bych chtěla poděkovat báječné kapele TODÁME za hudební doprovod, shora zmíněným
obsluhujícím, panu Karlu Rysovi za občerstvení a ostatním, kteří se podíleli na přípravách a Vám všem, kteří
jste zavítali a příjemně prožili sobotní odpoledne.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Divadelní představení MÝDLOVÝ PRINC
Ještě máme několik vstupenek na muzikál Mýdlový princ. Představení se koná 11. května 2019 od 14:00
v divadle BROADWAY v Praze. Odjezd autobusu z Jablonné je v 11:30, dále pokračuje přes Horní a Dolní
Hbity, Jelence, atd. Cena vstupenky včetně dopravy 270 Kč.

Dětský maškarní karneval
Sobotní odpoledne 23. února patřilo dětem.
Přestrojené za krásné masky se přišly pobavit do
klubovny v Jablonné. Čekalo na ně odpoledne plné
zábavy a her. Hráli jsme židličkovanou (tentokrát
bez židliček ale s polštářky), stavěli komíny
z kostek, přecházeli po papíře, házeli míčky a za
doprovodu dětských písniček tancovali. A ti
nejmenší si hráli s nafouknutými balonky, které
celou dobu mezi námi poletovaly. Kdo tam byl
se mnou, mohl se potkat s princeznami,

mušketýrem, pirátem, beruškou, čmeláky,
mochomůrkou, slepičkou a ostatními bytostmi.
Kdo vydržel až do konce, měl radost z tomboly.
Věřím, že se karneval dětem moc líbil a v tak
hojném počtu dorazí i za rok.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, co se
do příprav zapojili, a to převážně Veronice
Vackové a Daniele Vackové, které spolu se mnou
v maskách provázely celým odpolednem.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

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 2018/19 Praha a Středočeský kraj

Česká republika

prosinec

59 mm

38 mm

50 mm

leden

36 mm

34 mm

44 mm

únor

32 mm

30 mm

38 mm

David Větrovský

Krátce
Odvoz odpadu je možný již jen na nové známky pro rok 2019!! Společnost RUMPOLD již neakceptuje
známky z roku 2018.
Také je nutné, kdo tak ještě neučinil, bezodkladně uhradit vodné za odběr vody z vodovodu „Průhon“.
Nebezpečný odpad bude odvážen 7. 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 8. října. V obou těchto termínech bude také možné v Horních Hbitech
odevzdat odpad velkoobjemový, na návsi bude v 16:00 přistavena obecní dodávka.
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. Bude opět připravena i hranice a loni se
nám podařilo na ní dostat i čarodějnici, tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát… Následovat bude volná zábava
až do rána, při které nám bude hrát kapela „To dáme“ (Petr Fejt a spol.)
Dětský den letos s SDH Jablonná, se bude konat 1. června od 14:00. Těšíme se na hojnou účast a velkou
zábavu. Jste srdečně zváni.
Zápis nových dětí do mateřské školy v Dolních Hbitech proběhne ve čtvrtek 9. 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.
Vítání jara v dolnohbitské škole bude 12. dubna od 16:00. (vystoupení, občerstvení, výrobky, plackohraní.)
Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku proběhne 20. dubna od 17:00 v klubovně v Jablonné. Bližší informace
budou na nástěnkách. Od 18:00 hraje kapela To dáme.
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Dolních Hbitech bude 11. 4. od 10:00 do 16:00.
13. dubna od 14.00 hodin se bude konat v klubovně v Jablonné velikonoční tvoření.

!!Důležité!!
Obec Jablonná má povinnost zabezpečit na svém území základní stupeň požární ochrany.
K tomuto účelu je zřízena zásahová jednotka, která by v případě potřeby mohla, v součinnost
s profesionálními hasiči, vyjet k požáru, živelné pohromě, nebo například k pomoci při hledání
pohřešované osoby na našem území.
V současné době se potýkáme s velkými problémy při personálním obsazení této jednotky.
Nároky na její členy nejsou nijak velké, je to především ochota pomoci ostatním, dostupnost stačí
například o víkendech a odpoledne po práci a nemusí být členy SDH.
Prosím všechny občany, kterým není tato věc lhostejná, aby se dostavili 29. 3. 2019 v 18:00 do
Klubovny v Jablonné, kde budeme všechny podrobněji informovat.
Ing. David Větrovský
starosta

28. března 2019
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