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Vážení občané,
scházíme se u dalšího vydání našeho Zpravodaje. Čeká nás léto, dovolené, a hned na konci září volby
do obecního zastupitelstva. Rád bych vyzval všechny, aby o kandidatuře zauvažovali a kdo by opravdu
kandidovat do zastupitelstva chtěl, aby se mi ozval. Někdo to již udělal a je zapotřebí se domluvit na kandidátce
a tu co nejdříve podat k registraci. Abychom všechno mohli v klidu připravit a domluvit, je nejzazší termín
pro přihlášení 26. červen.
Práce zastupitelů není jednoduchá, za relativně malou odměnu se musí ve svém volném čase obci věnovat.
Zorientovat se v otázkách, které se řeší a správně se rozhodnout. Za své rozhodnutí nesou odpovědnost před
všemi občany a jistě si dokážete představit, že to není lehké. Nikdo není odborník na všechno. Nikdo nemůže
obsáhnout detailně a do hloubky celou problematiku obecní samosprávy. Všichni současní zastupitelé se o to
ale snaží a vnáší do rozhodování i svůj úhel pohledu, který ostatní obohacuje. Děkuji jim za jejich práci a těším
se, že po volbách, ve kterých lidé znovu „rozdají karty“, bude nové zastupitelstvo pracovat a fungovat
přinejmenším tak dobře, jako to současné.
Ing. David Větrovský

Stavba vodovodu v Jablonné
Probíhající stavba
vodovodu v Jablonné je
ve fázi, kdy je vybudován
celý rozšiřující rozvod
na Průhoně. Dále přivaděč
od vrtů v Loužku až
k novému vodojemu, který
byl sestaven prakticky
během
jediného
dne
z prefabrikovaných
dílů
a také nový vodovodní řad
a výtlak
pracích
vod
od vodojemu k obecnímu
úřadu. Zpevněna byla
i cesta,
která
bude
objízdnou trasou při stavbě
vodovodních řadů v dolní
části Jablonné. V současné
době probíhají dokončovací
práce u vrtů, instalace technologie a řídícího systému ve vodojemu a postupně se bude zhotovitel přesouvat
do samotných ulic v obci. Před zahájením prací budu každého, na koho mám telefonické spojení informovat
prostřednictvím SMS. Jestli si někdo nejste jistí, zda na vás mám aktuální telefonní kontakt, tak se mi ozvěte
a předejte mi ho, pokud máte o informace zájem.
Ing. David Větrovský

Dostavba kanalizace v Jablonné
Stavební práce na splaškové kanalizaci v Jablonné ve směru od obecního úřadu k lokalitě nad hřištěm byly
ukončeny, obec stavbu převzala a stoky začaly plnit svůj účel. K finálním úpravám komunikací nad hřištěm
dojde, doufám, v co nejkratší době.
Ing. David Větrovský

Navýšení cen vodného a stočného
Vážení občané, tak, jak jsem avizoval v minulém vydání Zpravodaje, zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení
ceny vodného a stočného v naší obci s platností od 1. července 2022. Zvýšení cen reflektuje obecné zvyšování
cen, které se bohužel musí promítnout i do vodného a stočného u nás.
Jaké tedy budou od července ceny? Stočné se zvyšuje z původních 42,86 Kč za m3 na 50 Kč za m3. Platba
za jednu trvale připojenou osobu tedy z 1500 Kč/rok na 1750 Kč/rok. Vodné se z původních 35 Kč/m3 zvyšuje
na 50 Kč/m3 a roční paušální platba za přípojku ve výši 300 Kč zůstává stejná. Všechny ceny jsou uvedeny
včetně DPH.
Ing. David Větrovský

Navýšení cen půjčovného za klubovnu v Jablonné
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rovněž schválilo zvýšení cen za půjčení klubovny v Jablonné
následujícím způsobem: Půjčovné za první den 1200 Kč. Půjčovné za každý další den 600 Kč. Půjčovné
na odpolední akci 600 Kč. K ceně se navíc připočítává poplatek za půjčení ubrusů 20 Kč/kus a kompenzace
za spotřebu elektřiny dle aktuální ceny. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ing. David Větrovský

Nové auto pro hasiče
V neděli 5. 6. 2022 se na fotbalovém hřišti v Jablonné uskutečnil dětský den. Mimo to, že počasí přálo
a děti si den maximálně užily, byl tento den také něčím výjimečný, něčím speciální. V čem? Během dětského
dne si naši hasiči z výjezdové jednotky převzali z rukou starosty klíčky od zbrusu nového hasičského
zásahového vozidla. Co tomu všechno předcházelo a k čemu bude nové auto sloužit? Čtěte dál a dozvíte se to.
Všechno začalo v roce 2020,
kdy velitel výjezdové jednotky
Lukáš
Bartůněk
přišel
za starostou obce s návrhem
využít
dotace
Generálního
ředitelství
Hasičského
a Záchranného Sboru České
Republiky (GŘ) na pořízení
nového zásahového vozidla. Tato
dotace není nároková. Obec
a zásahová jednotka musí splnit
určité parametry, aby ji získala.
To se však s maximálním úsilím
velitele a starosty podařilo
a získali jsme tak prvních
450.000,- Kč. Protože nové
vozidlo je však za mnohem větší

peníze, zažádal velitel jednotky v roce 2021 o další velkou část finanční podpory na Středočeském kraji. I zde
uspěl a získal dalších 350.000,- Kč dotaci na pořízení tohoto krásného nového vozu. Zbytek do jeho plné ceny
již musela zainvestovat obec ze svého rozpočtu. I toto bylo schváleno, a proto nic nebránilo tomu, si nový
zásahový vůz objednat. Na konci roku 2021 tedy proběhlo výběrové řízení na dodavatele a vše se skutečně
spustilo a vozidlo se objednalo. V květnu 2022 zazvonil veliteli jednotky telefon a dostal neuvěřitelnou zprávu.
Váš vůz je hotov, přijeďte si pro něj 1. dubna pane. „To je nějaký apríl?“ Reaguje do telefonu velitel, „nebo
je to fakt?“ „Je to fakt pane“ ozvalo se :-) A bylo to jasné. 1. dubna se starosta, velitel jednotky a jeden z členů
výjezdové jednotky (Milan Mátl mladší) vydali do Prahy pro nové vozidlo. Následovalo přihlášení
na dopravním inspektorátu, dále na HZS Středočeského kraje, aby bylo vozidlo zařazeno „do výjezdu“,
přidělení volacího znaku pro vozidlovou radiostanici (vysílačku pro spojení s operačním střediskem a spojení
na místě probíhajících zásahů) a dalších X potřebných kroků, aby mohli hasiči vozidlo převzít do „ostrého
používání“.
Dnes? Dnes je to již za námi a vozidlo je „v zásahu“, to znamená, že při jakémkoliv ostrém výjezdu jednotky
již mohou hasiči využít právě tento nový zásahový automobil. Jeho označení je DA-L1Z. Slouží primárně
k přepravě sil a prostředků. To v překladu znamená, že v něm jezdí nejen samotní hasiči, ale také veškerá
výzbroj a technika, jakou hasiči k danému zásahu potřebují. Uveze nejen motorovou pilu, lopatu, krumpáč
a vidle s kopáčem, ale dokonce uveze i přenosnou požární stříkačku, se kterou umí hasiči z jednotky velmi
rychle postavit čerpací stanoviště pro doplňování vody do přijíždějících cisteren v případě větších požárů.
Nové auto je nejen hezké a rychlé, ale také silné a díky novým majákům je ve dne i v noci perfektně na silnici
vidět.
Během dětského dne si s ním děti zajezdily, tak jestli chcete, zeptejte se právě jich, jak se jim nové auto
líbí.
Lukáš Bartůněk, velitel zásahové jednotky

Zprávy z obecní kroniky
V neděli 5.6. 2022 se na místním hřišti udála menší slavnost, a to svěcení nového automobilu pro zásahovou
jednotku hasičů obce Jablonná. Podrobnosti si můžete přečíst v článku výše.
I v minulosti se podobné oslavy konaly, jak dokládá kronikář Jindřich Větrovský v obecní kronice, bohužel
jen jednou větou:
„V roce 1907 založen byl v obci sbor dobrovolných hasičů a zakoupena 4 kolová stříkačka za 2000Kč
a k tomu příslušná výzbroj.“
Další informace můžeme čerpat z brožury „80 LET POŽÁRNÍHO SBORU V JABLONNÉ“.

„Slavnou událostí byl 23. červen 1907 – den prvního cvičení jablonských hasičů a svěcení stříkačky. Obec
zdobily ze čtyř stran slavobrány z lesní zeleně, od rána vyhrávala místní hudba, která vítala oficiální delegace
a okolní hasičské sbory. Slavnost, které se zúčastnilo 180 hasičů z dvaceti sborů, začala ve čtvrt na deset
nástupem sborů, projevy a mší. Ještě dopoledne proběhlo cvičení se stříkačkou a lezení.“
Další slavnost se konala v roce 1951 a podrobně se o ní rozepisuje Jindřich Větrovský v kronice:
„Hasičský sbor pořídil si novou motorovou stříkačku a dne 5. srpna bylo její svěcení a zároveň byl pořádán
sjezd místních rodáků. V sobotu před sjezdem vydatně pršelo, takže dekorace obce byla velice ztížena a musela
býti dodělávána ještě v neděli časně zrána některými snaživými členy sboru.
Slavnost řídil František Horych, starosta okresní hasičské jednoty v Příbrami. V 8 hodin ráno bylo vítání
sboru. V 10 hodin byla v místní kapličce sloužena mše sv., kterou sloužil František Jásek, vikář z Dolních Hbit.
Proslovy měly školní dívky Šmejkalová, Větrovská, Krůtová. Matkou stříkačky byla paní Josefa Bartošová,
čp. 4 a kmotrou byla paní Marie Fejtová, čp. 1.
Za místní národní výbor promluvil Jindřich Vacek, předseda. Za hasičský sbor promluvil předseda sboru
Jindřich Větrovský. Za přítomné rodáky promluvil Bedřich Skuhrovec, náš rodák bydlící v Praze. Odpoledne
bylo veřejné cvičení na zahradě Karla Synka, čp 21. Cvičil hasičský sbor ženský z Dolních Hbit. Poplachu
zúčastnily se motorová stříkačka místního sboru a motorová stříkačka z Dolních Hbit. Slavnost měla velikou
návštěvu. Celý program slavnosti se líbil jak místnímu občanstvu, tak i sjetým rodákům. Večer byl pořádán
taneční věneček v hostinci u Fejtů. Při celé slavnosti účinkovala hudba Vladimíra Trojana. Akce tato vynesla
sboru krásné peníze. Nebylo rodáka, který by při zápisu do hasičské sborové knihy nepřispěl hezkou a slušnou
peněžitou částkou. Mnozí, kteří se nemohli dostaviti, poslali peněžitý příspěvek poštou.“
Mgr. Petr Fejt

Jabloňový sad
Už před několika lety mě popadla myšlenka
obecní aleje.
Při courání po vlastech českých jsem zavítala
do jedné malebné čtvrti v podhůří Šumavy (v rámci
Dnů otevřených zahrad) a tam měli obyvatelé oseté
pásy mezi chodníkem a ulicí trávou s lučními květy.
Před každým domkem byl ovocný strom se jménem
a původem odrůdy. Velice výřečný pán se netajil
úspěchy a radostí ze společně vytvořené krásy.
Od té doby jsme stále vymýšleli jak a kde by bylo
vhodné naši alej založit… Nakonec za pomoci pana
starosty a obecní rady byla vybrána lokalita nad vsí.
Pozemek byl posekán, vyčištěn a připraven na svou
novou funkci. Stromky byly objednány, a tak se 10.
dubna za větrného počasí sešlo 16 zájemců
se spoustou dětí, vyzbrojených rýči a dalšími nástroji
k výsadbě. Stromky jsme nakonec spravedlivě
rozlosovali, chtěli jsme co největší počet odrůd. Na
některých stanovištích se kopalo dobře, jiná skrývala
veliké kameny. Vše se nakonec zdařilo, jablůňky
dostaly slušivé ohrádky a teď už je to jen na nich. V
prvních letech je dobré v době sucha zalívat a pokud
možno nesekat trávu až na drn, protože dobře drží
vlhkost. Třeba se nám tam časem objeví kopretiny,
zvonky a další luční květy, aby sad byl dokonalý.

Náš sad teprve vzniká. Jaro není nejvhodnějším obdobím pro sázení ovocných stromků, a proto budeme
v sázení, pokud bude zájem, pokračovat na podzim. Stromky nám opět dodá pan Trávníček z Milevska, který
se zaobírá starými odrůdami, které na vysokokmeny patří. Na další části pozemku bude ještě spousta práce,
kopřivy a náletové dřeviny nejsou nejlepším sousedem jabloní… Sama to nezvládnu, budu ráda za pár
pomocníků z řad mladších silných občanů…
Chtěla bych, aby se sad stal cílem procházek, místem, kde by se do budoucna dalo posedět, místem, kde by
si hrdý otec zasadil strom, když se narodí nový občánek. Trochu mě mrzí chování místních pejskařů, kteří tu
venčí své miláčky. Bylo by dobré exkrementy uklízet, aby si návštěvníci nenosili domů poklady…
Marie Schülerová
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Dětský karneval

V letošní výzvě hořovického Domečku jsme
obsadili pěkné 49. místo. Soutěže se tentokrát
zúčastnilo pouze 6 obyvatelek obce a jedem
účastník byl z Horních Hbit. Byl jím Matyáš
Friedberger, teprve třináctiletý chlapec, který si dal
s kuřátkem opravdu velkou práci. Chtěla bych
účastníkům soutěže moc poděkovat a další
obyvatele obce vyzvat k větší aktivitě, vždyť
veselé výtvory naši obec rozzářily.

Byla jsem velice potěšena, že jsme mohli po
takové době i pro děti něco uspořádat. Konečně
koncem měsíce března se děti přestrojily
do krásných masek a zavítaly do naší klubovny,
aby se pobavily, zatančily a zasoutěžily. Jak už to
bývá, karneval by se neobešel bez tradiční
tomboly, na kterou se děti těšily snad od samého
příchodu do klubovny. Čekání jim zpříjemnilo
soutěžení v několika disciplínách a tancování.

Marie Schülerová

Děkuji všem, kteří se podíleli jak na samotných
přípravách, a také těm, kteří se zapojili v den
dětského karnevalu.
za SDH Jablonná Mgr. Lenka Svobodová

Sběr železného šrotu
v Jablonné
V průběhu měsíce května proběhl sběr
železného šrotu v Jablonné. Všem, kteří svůj
železný odpad připravili před svá vrata, děkuji.
Také děkuji panu Oldřichu Skuhrovcovi, Petru
Kšandovi, Tomáši Skuhrovcovi a Josefu Bartošovi,
kteří se na odvození železného odpadu podíleli.
Finanční přínos bude použit na činnost Sboru
dobrovolných hasičů v Jablonné.
za SDH Jablonná Mgr. Lenka Svobodová

Pálení čarodějnic a stavění májky
Snad všichni víme, co se pojí k poslednímu dubnovému dni – stavění májky a pálení čarodějnic. Letos
v hojném počtu jsme se sešli na hřišti a společnými silami vztyčili vysokou májku. I přesto, že se na večer
opravdu ochladilo, několik málo jedinců zůstalo venku u ohně, a co nejdéle mohli, hlídali ozdobený strom.
I přes veškerou snahu ráno, po rozednění, májka nestála, i to k této tradici patří. Přesto se našlo po ránu několik
málo jedinců, kteří dokázali i za pomocí techniky tradiční prvomájový symbol uvést do původního stavu.
Mgr. Lenka Svobodová

Dětský den v Jablonné

I mezinárodní dětský den jsme si mohli společně užít. Děti toho zažily asi hodně, ale zakončit své oslavy
mohly v neděli u nás na hřišti. Čekala je spousta zábavných disciplín, za jejichž splnění získaly nejen sladkou
odměnu. Mohly si tak zaskákat v pytli, trefit se propiskou do lahve, projít se na chůdách, zaskotačit na opičí
dráze, sníst koblížek bez rukou, najít věci po hmatu a spoustu dalšího. Zpestřením pro ně bylo nejen svezení
se v novém zásahovém autě pro obecní hasičskou jednotku, ale také přestavení divadelního spolku Já to jsem,
které bylo připraveno se svým představením až po splnění všech úkolů. Zasmáli jsme se u pohádky Červená
karkulka i O kohoutkovi a slepičce (v původním znění
). Kdo z dětí vydržel až do konce, mohl si pochutnat
na opečeném špekáčku.
Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace dětského dne.
za SDH Jablonná Mgr. Lenka Svobodová

Základní škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
prázdniny se blíží mílovými kroky. Celý školní rok nám přinesl spoustu změn. Naučili jsme se fungovat ve
škole v režimu s hygienickými opatřeními. Roušky jsme odložili mezi posledními a pomalu se začali vracet
k normálnímu režimu. To jsme ještě netušili, že nás brzo vykolejí další rána. Válka na Ukrajině nás zasáhla
všechny. Krize se nás ale dotýká a ačkoliv má být škola apolitická, je potřeba v této době dětem vše
vysvětlovat. Ve škole vychováváme děti k demokracii, svobodě a míru. A tyto myšlenky jsou v současné době
v blízkém okolí značně porušovány. Proto je potřeba s dětmi mluvit a zodpovídat všechny jejich otázky.
Bylo velmi motivující sledovat, jakým způsobem se naše děti snažili pomáhat ukrajinskému chlapci, jehož
rodinu ubytovala Obec Dolní Hbity v jednom ze sociálních bytů, a který navštěvoval naši školu. Dnes jsou již
zpátky v Kyjevě a my jim, ale i všem ostatním, přejeme, aby tento válečný konflikt skončil co nejdříve.
Pamatujete, když jste byli malí a když jste byli nemocní, jak Vám maminky doma otevíraly okna, aby
„vyvětraly bacily“? Rozhodli jsme se, že je na čase vyvětrat po covidu i ve škole. Nejlépe to jde, když

se otevřou dveře dokořán. Proto jsme v pátek 6. května uspořádali Den otevřených dveří. Škola se opět
zaplnila, lidé si mohli prohlédnout nové učebny, půdu, družinu, dílnu, zahradu. Těšila nás slova chvály a byli
jsme moc rádi, že se všem ve škole líbilo.
Začátkem června jsme vyrazili na školu v přírodě na Novou Živohošť. Celý třídenní pobyt byl v duchu
pevnosti Boyard. Děti soutěžily o klíče, indicie, hledaly heslo a sbíraly poklad. Všechny soutěže absolvovaly
děti v týmech smíšených napříč všemi ročníky. Ukázaly, jak moc dokáží spolupracovat. A víte, co zaujalo
nejvíce mě? Při jedné hře měla družstva za úkol najít truhlu s pokladem podle stručného nákresu. Když
se jednomu týmu nedařilo najít svůj poklad, tak jim ostatní týmy naprosto bez rozmýšlení začaly pomáhat.
Možná bychom se i my dospělí měli od našich dětí čas od času něco přiučit.
Přeji Vám krásné léto, ať je plné sluníčka a úsměvů.
Mgr. Ondřej Buralt

Krátce
Opět nám přibyli malí občánci, jmenují se Vítek a Michal Bulkovi, narodili se v dubnu a jsou z Horních
Hbit. Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
Hned na začátku července bude provedena revize domovních šoupat a mimořádné odečty vodoměrů
vodovodu na Průhoně. Pověřenou osobou je v této věci pan Oldřich Skuhrovec.
Vyzýváme všechny, kteří chtějí na podzim kandidovat do obecního zastupitelstva, aby se přihlásili
nejpozději do 26. června přímo starostovi obce. Tel. 724 181 372, email: obec@jablonna.cz.
Tradiční nohejbalový turnaj v Horních Hbitech se uskuteční v sobotu 16. července.
Nebezpečný odpad - další svoz bude organizován 29. září v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
od 16:45 do 17:15 z obvyklých míst.
Pouťovou zábavu uspořádá SDH Jablonná v klubovně na hřišti dne 27. srpna od 18:00 hodin.
Bližší informace budou na vývěskách.
Pouťová mše u kapličky v Jablonné bude sloužena v neděli 21. srpna.
Soutěž o nejlepší povolební guláš se uskuteční v sobotu 1. října. Podrobnosti na plakátech týden před
akcí.
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!
Zastupitelstvo obce žádá všechny řidiče, aby k parkování svých motorových vozidel využívali
v maximální míře především své pozemky a ne veřejná prostranství. Veřejná zeleň v okolí komunikací
trpí, mnohde je složité projet a v neposlední řadě auta brání výhledu na křižovatkách a ohrožují tím
bezpečnost ostatních. Asfaltové hřiště v Jablonné není určeno k parkování. Blíží se prázdniny a děti si
ho zaslouží jistě víc než auta.
Děkujeme

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
měsíc
březen
duben
květen

Naměřená hodnota
Jablonná rok 2022
15 mm
51 mm
53 mm

Dlouhodobý normál 1961–2010
Praha a Středočeský kraj Česká republika
40 mm
48 mm
34 mm
42 mm
63 mm
69 mm
Ing. David Větrovský

14. června 2022
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