1/2021
Vážení občané,
vítám vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje. Na všechny z nás dopadají stále se prodlužující
koronavirová opatření. Jsem si jist, že to pro nikoho není lehké. Vydržme to, pevně věřím, že bude
líp. Začíná se rozbíhat očkování. S registrací a rezervací termínu jsem nabídl pomoc každému, kdo
se již registrovat může a nabízím ji i všem ostatním, které to ještě čeká. Až přijde řada na vaši věkovou
či zdravotní kategorii a nebudete si vědět s registrací prostřednictvím internetu rady, určitě se na mě
obraťte. Rád vám s tím pomohu.
Další, co nás čeká, je sčítání lidu. Je to povinností každého z nás a kdo se chce vyhnout návštěvě
sčítacích komisařů, má možnost formuláře vyplnit také na internetu.
David Větrovský

Vodovod Jablonná
Jak postupujeme v přípravných pracích? Současná situace je taková, že máme platné stavební
povolení a zpracovanou prováděcí dokumentaci. Ohledně výběru dodavatele stavby jsme otevřeli
nabídky a zastupitelstvo bude na svém nejbližším zasedání rozhodovat o výběru té nejvhodnější
a následném uzavření smlouvy. Na poslední chvíli se nám podařilo doprojektovat k zadávacímu
řízení na vodovod i rozšíření kanalizace v Jablonné. Jedná se o stoku od obecního úřadu kolem hlavní
silnice a hřiště až k novostavbám nad hřištěm. Rádi bychom postavili i tuto část, ale samozřejmě
záleží na tom, jestli se nám podaří získat tolik potřebné dotace.
Co se týče dotací na vodovod, tak intenzivně pracujeme na žádosti na Ministerstvo zemědělství,
se kterým máme dobré zkušenosti. Žádost podáme během několika málo dnů. Další možné zdroje,
které chceme využít, jsou z fondů Středočeského kraje. Využijeme každou možnost. Držte palce,
ať se to podaří. Při troše dobré vůle by se skutečně mohlo na podzim začít se stavbou.
David Větrovský

Veřejná prostranství
Navazuji na svůj článek v minulém vydání Zpravodaje a jen krátce se zmíním o postupu prací také
u tohoto projektu.
Zástupci projekční kanceláře, která územní studii zpracovává, se podrobně seznámili se třemi
zájmovými lokalitami a znovu jsme si ujasnili hlavní cíle a účel celé studie. Studie má prověřit
možnosti zklidnění dopravy na návsi a na průtahu obcí v Jablonné, pokusit se umístit chodník u této
komunikace a navrhnout další prvky, které by mohly především zvýšit bezpečnost. Na hornohbitské
návsi se bude jednat hlavě o nenásilnou kultivaci a doplnění chybějících nebo nevyhovujících prvků

zeleně a mobiliáře. Také lokalita u hřiště a klubovny na Průhoně nabízí možnosti postupného
doplňování zázemí pro sport a další volnočasové aktivity.
Nyní čekáme na první návrh ze strany zpracovatelů, o kterém budeme podrobně diskutovat.
David Větrovský

Jezero
Jezero se nám pomalu plní, jak si mohou všímat všichni, kteří chodí nebo jezdí kolem. Nic by tedy
nemělo bránit úspěšnému návratu kuněk. Bohužel ještě neznáme termín jejich vypouštění a také
to zatím nevypadá dobře s možností účasti veřejnosti na tomto aktu. Nebudeme ale předbíhat.
Uvidíme….
Ostatní práce, tedy odvoz deponovaného sedimentu budou dokončeny až po jeho odvodnění,
tedy někdy koncem léta nebo na podzim.

David Větrovský

Veřejné osvětlení
Rekonstrukce rozvodné sítě elektrické energie v Jablonné si vyžádala i kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení v této lokalitě. Ta jde samozřejmě na vrub naší obce. Tato rekonstrukce spočívá
v položení veškerého kabelového vedení pro veřejné osvětlení do země, dále osazení nových sloupů
a instalaci svítidel. Stará svítidla jsou ve většině případů v celé obci již po svojí životnosti. Rozhodli
jsme se, že místo oprav těchto již zastaralých svítidel je budeme postupně nahrazovat svítidly
moderními, ledkovými s nízkou teplotou chromatičnosti. Ty odpovídají a vyhovují současným
poznatkům a hygienickým požadavkům. Světla budou dále podporovat například funkci AstroDIM
– autonomní stmívání. Bude je tedy možné naprogramovat na různou intenzitu svícení v průběhu
noci, například snížit jejich svítivost na nižší úroveň, a tím docílit úspory energie v době, kdy se na
ulici téměř nikdo nepohybuje.
David Větrovský

Pranostiky
Mnohé pranostiky určitě znáte, ale co to vlastně pranostiky jsou? Internetová encyklopedie
WIKIPEDIE praví toto: Pranostiky jsou drobné útvary lidové slovesnosti, předpovědi týkající
se určitých dnů či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství a počasí. Jednoduše řečeno – lidové
pranostiky shrnují opakované zkušenosti lidí. Jsou to výroky založené na prožitcích, názorech
a postojích k okolnímu světu. Slovo pranostika pochází z řečtiny a znamená předpověď. Pranostik
je celá řada, vyberu jen některé.
Příklady jarních pranostik:
Březnové slunce má krátké ruce
a dlouhý kabát.
Březen – za kamna vlezem, duben
– ještě tam budem.
O svatém Tomáši sníh bředne
na kaši.
Svatý Josef s tváří milou, končí
zimu plnou.
V dubnu se za den i devět druhů
počasí sejde.
Duben hojný vodou – říjen
vínem.
Panská láska a dubnový sníh
dlouho nevydrží.
Aprílové počasí je nad ženu
vrtkavější.
Na svatého Jiří vylézají ze země
hadi a štíři.
Studený máj – v stodole ráj.
Je-li na sv. Floriána silný vítr,
bude toho roku mnoho ohňů.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví
muži spalují mrazem ovoce i růži.
Déšť sv. Žofie švestky ubije.

Mgr. Petr Fejt

Členské příspěvky SDH Jablonná
Vážení členové Sboru dobrovolných hasičů v Jablonné, jak jistě víte, vzhledem k pandemické
situaci v zemi jsme nemohli uspořádat tradiční valnou hromadu. Sešel se pouze Výbor za přítomnosti
většiny svých členů a zhodnotil loňský rok, který byl bohužel tak chudý na aktivity. Na valné hromadě
ovšem dochází k vybírání členských příspěvků, ke kterému nemohlo dojít. Proto bych Vás touto
cestou ráda požádala o zaplacení členského příspěvku ve výši 100,- Kč za dospělého (50,-Kč za dítě)
na bankovní účet SDH Jablonná číslo 115-3084960247/0100, do poznámky je nutné uvést jméno
či jména členů, za které je příspěvek hrazen. Pro ty, co nemají možnost uhradit příspěvek bankovním
převodem, bude příspěvek vybírán osobně, ovšem až to situace v zemi umožní. Děkuji.
Závěrem bych ráda zdůraznila, že z členského příspěvku 100,-Kč zůstává naší organizaci pouhých
20,-Kč. Většinu, tedy 80,-Kč, musíme odvádět Okresnímu sdružení hasičů Příbram.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Velikonoce
Je tady jaro a s nimi Velikonoce, svátky jara. Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Připadají
na neděli následující po prvním jarním úplňku, tedy po úplňku, který nastane po 21. březnu. Pokud
je úplněk v neděli, slaví se Velikonoce až neděli následující. Dle těchto pravidel může Velikonoční
pondělí připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
V roce 2021 nás čeká Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí na 4. a 5. dubna, nebudou
ale stejné, jako ty předchozí. Koledování se nebude konat vůbec, a i některé další zvyky mohou
být v ohrožení.
V Česku je známou tradicí i hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci
chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky ručně upletenou pomlázkou z vrbového proutí
ozdobenou barevnými stužkami. Muži při hodování recitují koledy a za odměnu od žen dostanou
obarvená vajíčka – v současnosti se ale dávají i koupené sladkosti nebo sklenička alkoholu. Podle
tradice to má ženám přinést zdraví a plodnost pro další rok.
Z jablonské kroniky:
„V pondělí 16. dubna 1979 chodili po obci mladí hodovníci. Pět dětí přednášelo velikonoční
říkanky a v každém obydlí dostaly výslužku, většinou vejce malovaná na kraslice. Tento dlouholetý
zvyk se v naší obci ještě udržuje, ačkoli dětí dříve chodilo více.
20. dubna 1981 o Velikonočním pondělí chodili v naší obci velikonoční hodovníci. V každém
popisném čísle přednesli velikonoční říkanky a za odměnu dostali malované i syrové vejce.
Chodilo celkem pět dětí a jistě každému se pomlázkové říkanky líbily.
23. dubna 1984 o Velikonočním pondělí chodily místní děti po naší obci. Od domu k domu
přednášely velikonoční říkanky a za odměnu dostávaly vajíčka a drobné mince. Dětí chodily celkem
tři skupiny po dvou a po třech.
1. dubna 1991 na Velikonoční pondělí chodili v obci velikonoční hodovníci, přednášeli říkanky
a dostávali za to od občanů malovaná vajíčka, prostě pomlázku. Hodování se zúčastnilo celkem šest
skupin dětí, nejvíce z bytovky.“
Ti, kteří spílají nad letošními pokaženými Velikonocemi, posílám radu. Co je letos opravdu prožít
jinak, vždyť kdy naposledy jste trávili velikonoční svátky doma a vůbec nic nemuseli? No a my ženy

alespoň nebudeme muset počítat jelita od divokých koledníků, mužům nehrozí otrava alkoholem a
děti se nebudou cpát čokoládovými zajíci až do Vánoc.

Návod na velikonoční kuřátko
Pomůcky:
žlutá vlna
kousek kartonu na šablony
korálky pro oči
tvrdý papír na zobáček a hřebínek
tavná pistole
nůžky
Postup:
Na karton si nakreslíme šablonu dvou kruhů o průměru
10 cm.
Do každého z nich pak nakreslíme kruh o průměru 3 cm.
Oba kruhy si vystřihneme a kruhy uvnitř taktéž.
Obě šablony si dáme k sobě a začneme omotávat vlnou.
Pokračujeme postupně, dokud nebude kruh omotán po celém obvodu.
Poté si začneme vnější okraje vlny prostříhávat tak, že nůžky vložíme mezi vrstvy kartonů.
Při prostřižení všech bavlnek střed pevně uvážeme bavlnkou.
Vznikne nám žlutá střapatá bambule.
Nakonec si ještě vystřihneme zobáček a hřebínek, kterou umístíme na hlavu kuřátka, malé korálky
použijeme jako oči.
Přilepíme tavicí pistolí a je hotovo.
Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Základní škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
je to přesně rok, co se našim žákům poprvé „uzavřela“ škola. Mysleli jsme si tehdy, že to snad
brzy pomine a vše se vrátí do normálních kolejí. Bohužel i teď, když píšu článek do dalších
velikonočních listů, je škola úplně prázdná. A nutno podoktnout, že jsme si na to nezvykli a myslím,
že nikdy nezvykneme. Distanční výuka prostě nemůže plnohodnotně nahradit výuku prezenční. A jak
nyní vlastně probíhá distanční výuka? Naučili jsme se všichni pracovat s programem Microsoft
Teams, který nám umožňuje pořádat online schůzky, zadávat žákům úkoly, chatovat si s nimi atd.
Jako velký úspěch beru stoprocentní připojení žáků. Snažíme se vždy vyřešit jakékoliv technické
problémy. Největší novinkou jsou i online hodiny pro předškoláky v naší mateřské škole. Moc
si vážím toho, jak se s tím nejen paní učitelky, ale i rodiče, popasovali. Když už chválím, chtěl bych
moc poděkovat všem učitelkám ze základní školy. To, jak zvládají tohle nelehké období, je opravdu
obdivuhodné. Možná Vám přijde, že to nic není, prostě se jenom připojíme a popovídáme si. Věřte,
že takhle to opravdu nemáme. Času, který je třeba vynaložit na přípravu jedné hodiny, opravu prací
po nocích a potom i samotná organizace online hodiny, kde musíte sledovat nejen průběh hodiny,
ale i reakce žáků, hlášení, mikrofony a operativně řešit nečekané technické problémy, je opravdu
spousta. Další novinkou, kterou přinesla distanční výuka, je zavedení elektronické žákovské knížky.

Každý rodič obdržel přístupová hesla do webové aplikace Bakaláři, kde mají kompletní přehled
o hodnocení žáků.
A co nás čeká v dalších měsících? Kéž bych mohl napsat, že hned po Velikonocích se žáci vrátí
do školy a vše bude zase jako dřív. Bohužel prognózy hovoří trochu jinak. Návrat žáků do lavic bude
pozvolný a vše je zatím v jednání. Určitě nás ale čeká zápis do první třídy – bohužel zřejmě opět
pouze elektronický, bez osobní přítomnosti žáků. Pro bližší informace sledujte naše webové stránky.
Na těch bude i upřesnění zápisu do mateřské školy. Podle obdržených seznamů očekáváme i letos
velký zájem. Začali jsme proto hned řešit s obcí Dolní Hbity navýšení kapacity MŠ – plánujeme
přístavbu školky, která by nám v navýšení kapacity a zlepšení provozu značně pomohla. Obec nám
výrazně pomáhá, např. při rekonstrukci družiny (výstavba nové učebny) a nebo realizaci přírodní
zahrady v mateřské škole. Moc si té podpory vážíme a děkujeme za to.
Závěrem Vám přeji pevné zdraví. Snažte se tohle období, které je pro naše rodiny zkouškou
trpělivosti, „přetavit“ v období, ve kterém se můžete věnovat dětem, hrát si s nimi a nebo jen společně
číst pohádky. Vždyť rodina je v dnešní době to nejcennější a děti budou na tyto chvíle vzpomínat celý
život.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota

Dlouhodobý normál 1961–2010

měsíc

Jablonná rok 2020/21 Praha a Středočeský kraj

Česká republika

prosinec

23 mm

38 mm

50 mm

leden

53 mm

34 mm

44 mm

únor

22 mm

30 mm

38 mm

David Větrovský

Krátce
Od Nového roku nám přibyli dva malí občánci. Jmenují se Amálie Vladyková a Jakub Svoboda.
Oba se narodili v lednu a oba jsou z Jablonné. Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
Nebezpečný odpad bude odvážen 4. 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.
Zápis nových dětí do mateřské školy v Dolních Hbitech proběhne od 2. do 16. května. Bližší
informace budou zveřejněny na stránkách školy: www.zsdolnihbity.cz.
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Dolních Hbitech bude s největší pravděpodobností opět bez
přítomnosti dětí. Bližší informace budou opět zveřejněny na stránkách školy: www.zsdolnihbity.cz.
Ostatní akce pořádané SDH Jablonná
30. dubna se na místním hřišti postaví májka, a to díky k tomu, že se jedná o venkovní akci. Bohužel
nebude s touto akcí spojený žádný jiný doprovodný program.
Plánování ostatních akcí je zatím pozastaveno. Až bude situace příznivá pro konání tradičních
sešlostí, budeme Vás informovat.

25. března 2021
Občasník, bezplatný výtisk.
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