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Vážení občané,
vítám vás u letošního jarního vydání našeho zpravodaje. Pomalu se nám, po delší vynucené odmlce,
začínají rozjíždět společenské akce pro děti i dospělé. Mám z toho radost a obdivuji organizátory za jejich
nezištnou práci. Bez dobrovolníků bychom neuspořádali nic a všichni, kteří máme zájem na zachování
našich tradic, snažme se jim být nápomocni třeba drobností, aby věděli, že na to nejsou sami. S podporou,
pochvalou nebo uznáním se pracuje mnohem lépe.
Dovolte mi upozornit na akce, o kterých se dočtete níže a které jsou nápadem paní Schülerové. První
je další ročník vajíčkové velikonoční akce a druhou je bezvadný nápad se sázením jabloní. Já se se svou
rodinou již přihlásil.
Ing. David Větrovský

Stavba vodovodu
v Jablonné
Na začátku roku byla zahájena stavba
vodovodu. V současné době je kompletně
dokončeno rozšíření na Průhoně k nové
zástavbě, které se stavělo společně s kanalizací.
V této lokalitě plánujeme co nejrychlejší opravy
asfaltových povrchů, protože se jedná pouze
o několik
málo
překopů
na
hodně
frekventovaných místech. V březnu byly
zahájeny práce na přivaděči od prameniště
k budoucímu vodojemu. Vodojem budeme
instalovat pravděpodobně již v dubnu a bude se
jednat o prefabrikované nádrže s obslužnou
stavbou nad nimi. Až bude toto dokončeno,
budeme pokračovat směrem do Jablonné.
Z které strany začneme prozatím nevím, záleží
na dohodě s dodavatelem stavby. Tak jako vždy
budu informovat majitele dotčených nemovitostí
prostřednictvím SMS. Dopravní dostupnost
ze spodní části Jablonné bude nově zabezpečena
zpevněním polní cesty, která vede od pana
Miroslava Grebeně mladšího a napojuje se
na asfaltovou komunikaci Jablonná – Jelence.
Ing. David Větrovský

Dostavba kanalizace v Jablonné
Dostavba kanalizace v Jablonné ve směru od obecního úřadu k lokalitě nad hřištěm se pomalu chýlí
ke konci. Náklady na ni v celkové výši 2 710 000 Kč z větší části (1 897 000 Kč) pokryla dotace
z Ministerstva zemědělství a na vybudování přípojek přispěli majitelé stejně tak, jako ostatní v předešlých
etapách. Pokusíme se ještě, bude-li to možné, získat nějaké další prostředky z fondu Středočeského kraje.
Na začátku dubna dojde k propojení nových stok do stávající kanalizace před obecním úřadem. Musíme
kvůli tomu omezit provoz na hlavní silnici směrem od Příbrami. Budou instalovány semafory, auta budou
projíždět kyvadlově. S připojováním počítáme po dokončení a předání stavby, tedy snad již v průběhu
měsíce května.
Ing. David Větrovský

Na inflaci bohužel musíme reagovat
Každý s obavami sledujeme růst spotřebitelských cen. Ať už se jedná o předměty běžné potřeby,
potraviny, anebo energie, pohonné hmoty a na ně navázané v podstatě všechno včetně služeb.
Ani obec Jablonná není imunní vůči těmto tlakům a především zvyšující se ceny elektřiny musí
promítnout jak do vodného tak do stočného. Zastupitelstvo bude na svém nejbližším zasedání řešit zvýšení
ceny vodného a stočného. Stočné je v dnešní výši platné od roku 2017 a vodné dokonce od roku 2011. Cenu
bychom zvýšili počínaje druhým pololetím letošního roku s tím, že by se provedl mimořádný odečet
vodoměrů na začátku léta. Podrobnější informace přineseme v příštím Zpravodaji. Ze zvyšování cen nemá
radost nikdo, okolnosti nás k němu ale donutily.
Ing. David Větrovský

Jací jsme patrioti?
Dnes se to moc nenosí, ale jsem moc ráda, že žiji právě tady, v malebné obci s kouzelným jménem
Jablonná. A protože mě i mé blízké zajímá vše spojené s místem, kde žiju, mám chuť nějakým způsobem
si tohle místo vylepšit. Už jen to jméno předurčuje k vytvoření aleje či sadu plného krásných stromů
s voňavými a šťavnatými plody. Po dohodě se starostou bylo vytipováno vhodné místo a po delším shánění
jsem se domluvila s panem Trávníčkem, zahradníkem v Milevsku a Čimelicích, že by nám dodal stromky
starých, odolných odrůd, naroubovaných na vysokokmeny, aby nám srnky úrodu neponičily. Představujeme
si, že by si každá rodina jeden či dva stromky zakoupila, zasadila a opečovávala, v současných suchých
letech hlavně chodila zalévat. Půjdete do toho s námi? Seznam odrůd mám k dispozici a budu objednávat
hromadně. Stromky přivezeme v předem dohodnutém čase.
Věřím, že naše děti budou jednou hrdě česat ovoce stromů svých rodičů a učit děti žít v naší krásné obci
s poetickým názvem Jablonná.
Prosím všechny zájemce, aby se hlásili formou SMS nebo mailem. (amary@email.cz ,721904388)
Marie Schülerová

Význam stromů
Psát o významu sázení stromů, je určitě zbytečné. Jen pro připomenutí: Mezi nejvýznamnější schopnosti
stromů patří filtrování vzduchu, zvlhčování ovzduší, vyrovnávání teplotních extrémů, tvorba kyslíku, tlumení
hluku, zmírnění proudění vzduchu, psychohygienická a rekreační funkce, produkce dříví a schopnost porostu
zadržovat vodu v půdě. Toto vše určitě věděli už naši předkové, o čemž svědčí stručný zápis v Obecní
kronice obce Jablonná, zapsaný kronikářem panem Jindřichem Větrovským z čp. 13.

Stromořadí jest sázeno jen po stranách okresní silnice Kamýk – Příbram. Starosta Václav Kolář čp. 42,
vysázel v roce 1933 u obecní kapličky (tehdy stála na návsi u silnice před domem čp. 24 – pozn. autora) dva
akáty pro okrasu místa, jež přinesl z Líšnice od Kratochvíla. V roce 1934 vysázel jasany na pastoušce
za stavením Šedivých a u statku Josefa Černého čp. 23. V roce 1935 byly zasazeny 2 lípy na počest 85tých
narozenin Presidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka, přičemž pořádána byla místní osvětovou komisí
slavnost. Tyto lípy byly zasazeny na návsi za stavením Josefa Černého, rolníka z čp. 23. Poněvadž však
tu jednu lípu si na tomto místě rolník Václav Šedivý čp. 24 nepřál pro špatné zajíždění do jeho dvora, byla
přesazena na pastoušku k čp. 14. Při samé té slavnosti byl zasazen na památku na přání osadníků kaštan
na Průhoně na volném místě u domku Františka Lukšana čp. 58.

Mgr. Petr Fejt

Tradiční průvod masek obcemi
Po „covidové“ pauze konečně nějaká akce - maškarní průvod obcemi. Dobrovolníci z řad našich sousedů
ať z Horních Hbit či Jablonné se přestrojili do nejrůznějších kostýmů a společně vyrazili do průvodu. Začalo
se v Horních Hbitech, odkud už se muzikanti vezli na povoze s koňmi vedeném Honzou Turnovcem.
Za větrného a mrazivého, ale přesto slunného odpoledne, jsme obcházeli své sousedy a pochutnávali si na
připravených dobrotách. A přestrojeni jsme přitom byli za mušketýra, templáře, jelena, cikánku, mnicha,
šaška, vodníka, sněhuláka, jeptišku a další.
Tímto bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se přestrojili za masky, také muzikantům pod
vedením p. Štětky, 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.

za SDH Jablonná Mgr. Lenka Svobodová (Skuhrovcová)

Oslava MDŽ
Jediný den v roce, který je oslavou nás, nás žen! Proto jsem ráda, že jsme se mohly sejít v místní
klubovně a pobavit se. Ke slavnostnímu odpoledni nechybělo dobré pohoštění a skvělá muzika pod vedením
p. Štětky. Květina společně s malou drobností potěšila, doufám, každou z nás.
Tímto bych za nás za všechny chtěla poděkovat SDH Jablonná, a to konkrétně Oldřichu Skuhrovcovi,
Tomáši Skuhrovcovi, ale také Pavlu Doubravovi z Horních Hbit, že se o nás tak hezky starali.
Můj dík patří také všem ženám, které přinesly výtečné pohoštění a také těm, kteří přispěli finančně.
za SDH Jablonná Mgr. Lenka Svobodová (Skuhrovcová)

Kočka není pes…..aneb vychovávejte si své domácí mazlíčky
K mým oblíbeným pořadům patří sobotní podvečerní cyklus Kočka není pes. Psí psycholog a specialistka
na trénink koček tam radí majitelům zvířecích mazlíčků, jak je správně vychovat. Od té doby, co máme
s manželem domeček, našlo u nás domov již několik koček z útulku. Bydlíme u silnice, takže naši zahradu
zdobí již bohužel i dva hrobečky našich kočiček. V současné době se staráme o tři malé kočičí sourozence
a jednoho divokého kocourka, který se k nám chodí najíst a vyspat.
Kočky jsme si vybrali z jednoho prostého důvodu. Neruší sousedy, nevyžadují každodenní vycházky
a nepotřebují výchovu a výcvik. Ten, kdo se rozhodl pořídit si psa, to má asi trochu jinak. Zřejmě hledá
věrnost, přátelství, ale také třeba parťáka na výlety. Pes ale na oplátku vyžaduje, aby mu jeho páníček
věnoval svůj volný čas, vycvičil ho a poskytl mu dostatek prostoru a pohybu. Pes má od přírody plnou řadu
instinktů. Jedním z nich je instinkt lovecký. Touha po kořisti se neprojevuje jen u loveckých psů,

ale i u obyčejných voříšků. Je pro ně přirozené za každou cenu následovat stopu a lovit divou zvěř, obzvlášť
pokud třeba bydlíte na okraji vesnice. Možná se chce rozběhnout za jiným psem, možná se doma nudí
a je mu smutno.
Toto lze chápat jen do té doby, kdy si nezavřete vrata a takový „kořistichtivý“ pes vás navštíví. A co
ještě, když prolomí plot a vrhne se na vaše slepice. Za svého psa nesete zodpovědnost a podle zákona
ho musíte mít pod kontrolou. Žádný pes nesmí vniknout na cizí pozemek a spáchat tam škodu. Bohužel
se stalo a máme teď o tři slepice méně. Jakmile pes napadne slepici, tak poškodil cizí věc a majitel psa
by tu věc měl zaplatit…
Tak jak to vidíte, pořídíte si psa nebo raději kočku?
Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Základní škola Dolní Hbity
Tolik jsme se těšili na jaro, teplotám pod nulou odzvonilo a my se těšíme na příjemně strávený čas venku.
Ve škole jsme hřejivé sluníčko také pocítili, vlilo nám do žil novou energii a hledíme vstříc novým zážitkům
i v této nelehké době.
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci vyrazili žáci v měsíci lednu na lyžařský výcvik do Janských
Lázní. Přivezli si odtud spousty zážitků. Naučili se lyžovat i jezdit na snowboardu. Zažili sportovní nadšení
při olympijských hrách a legraci při večerním programu v hotelu.
Pro žáky 8. a 9. ročníku byla připravena v únoru zajímavá kulturní akce - divadelní představení „A lidé
žijí. Abdul.“ Děj se odehrával v Čečně v devadesátých letech v období obou válek. Po skončení následovala
v kruhu diskuze s herci, během níž sdílely děti své pocity a dojmy. Přemýšlely nad pojmy, jako jsou vina,
trest, spravedlnost, důstojnost…
A co nás v nejbližší době čeká? V březnu se uskuteční přednáška o východní Africe, její kultuře
a geografii, v měsíci dubnu proběhnou projektové dny, v nichž jsou realizovány aktivity a činnosti, které
vedou směrem k praktickému životu, k samostatnému řešení problémů, motivujeme žáky k tomu, aby toužili
poznávat, spolupracovat, tvořit a vzdělávat se v různých oblastech. Čekají nás - Den Země, Den dopravní
výchovy a Ochrana člověka za mimořádných situací. Během celého roku probíhá spolupráce mezi prvňáčky
a deváťáky. Žákovský parlament se letos zaměřil na týmovou spolupráci, komunikaci mezi žáky a učiteli,
s tím souvisejí i pořádané akce (např. Kniha naší třídy, Na vlnách přátelství,…).
Co říci na závěr? Žijeme v těžké době, přesto se snažíme ze všech sil, aby se nám ve škole líbilo a cítili
jsme se tu bezpečně. Děkujeme panu řediteli O. Buraltovi za podporu a obrovské odhodlání vést naši
školičku tím správným směrem.
Mgr. Jana Vršecká

Jaro
Patrik Ladra
21. března slavíkův zazněl hlas,
je to den, kdy začíná jarní čas.
Všechno kvete, odchází mráz,
sundej respirátor, nedostaneš SARS.
Nebaví tě sedět pořád doma,
nalaď si svůj krásný hlas,
běž zazpívat si s vlaštovkou,
vždyť přiletěly za tebou zas!

Krátce
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Dolních Hbitech bude 12. 4. od 10:00 do 16:00. Více informací
najdete na webových stránkách školy www.zsdolnihbity.cz.
Zápis nových dětí do mateřské školy v Dolních Hbitech proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2022 od 13:00. do 15:30.
v budově MŠ. Více informací najdete na webových stránkách školy www.zsdolnihbity.cz.
SDH Jablonná uspořádá dne 29. dubna od 18:00 v klubovně na hřišti Výroční valnou hromadu.
30. dubna, jako každý rok, postavíme na hřišti v Jablonné májku.
SDH Jablonná uspořádá v měsíci dubnu 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
Dětský den se bude konat 5. června od 15:00 na hřišti v Jablonné. Těšit se můžete na představení divadla
Já to jsem. Jste srdečně zváni.
Biologický odpad, který jsme shromažďovali v Jablonné v bývalé pískovně, je DOČASNĚ, po dobu
výstavby vodovodu v Jablonné, PŘESUNUT na louku pod dříve využívaný prostor. Místo je označeno
a znovu připomínám, že je nutné precizně rozdělovat na větve a zvlášť trávu a listí. Větve po nějaké době
a proschnutí můžeme spálit a ostatní vozíme na kompostárnu. V případě, že bude materiál míchán, budeme
mít velké náklady na kompostování, a pálení bude problematické, bude obtěžovat kouřem a bude trvat
dlouho. Veškerý jiný odpad, zeminu, nebo cokoliv jiného je ZAKÁZÁNO zde odkládat!

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota
měsíc

Dlouhodobý normál 1961–2010

Jablonná rok 2021/22 Praha a Středočeský kraj

Česká republika

prosinec

42 mm

38 mm

50 mm

leden

35 mm

34 mm

44 mm

únor

23 mm

30 mm

38 mm

Ing. David Větrovský
Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Vážení spoluobčané,
hejtmanka Středočeského kraje se obrátila na obce ve svém kraji, resp. na všechny občany s prosbou
o humanitární pomoc představující ubytování uprchlických rodin. Kdo z Vás by měl zájem o poskytnutí
ubytování ve svých domovech, může tak učinit prostřednictvím Krajských asistenčních center pomoci
Ukrajině (KACPU), které je pro nás nejblíže v Příbrami. Informace o podmínkách poskytnutí ubytování
obdržíte na KACPU – telefonní kontakt 771237752, email: kacpu.pb@sck.izscr.cz.
Další prosba je k darování funkčních nepotřebných spacáků a karimatek, kterých je velký nedostatek.

Připojte se k akci, která běží po celé republice o

Velikonoční KUŘÁTKOV 2022!
1. Vyrobte alespoň jedno kuřátko o velikosti minimálně 30
cm /materiál a pracovní postup je na Vás/.
2. Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli….
3. Vyfoťte ho a pošlete Obecní kvočně Marii Schülerové
na email amary@email.cz
4. Vaše kuřátko bude započítáno do soutěže měst a obcí
o titul KUŘÁTKOV 2022.
5. Na FB se můžete připojit do skupiny „Neposedná kuřátka
2022“ a vložit své fotografie pro inspiraci nebo pro radost
ostatním.
6. Fota zasílejte do Velikonočního pondělí 18. dubna 2022.

22. DUBNA BUDE VYHLÁŠEN KUŘÁTKOV 2022!
STANE SE JÍM JABLONNÁ?

25. března 2022
Občasník, bezplatný výtisk.
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