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Vážení občané,
naposledy v tomto volebním období Vás vítám u našeho obecního Zpravodaje. S ostatními
zastupiteli jsme se domluvili, že se pokusíme shrnout to, co si myslíme, že se nám v tomto, můžeme
již napsat minulém, volebním období povedlo, co jsme dokázali realizovat a uskutečnit. Potom
se chceme také trochu podívat do budoucnosti a nastínit možnou cestu a priority, které bychom měli
v případě, že bychom byli znovu zvoleni a s čím tedy do dalšího volebního období jdeme.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat za dlouholetou práci panu místostarostovi, Ladislavu
Trnkovi, který se rozhodl v nadcházejících volbách do Zastupitelstva již nekandidovat. Působil
v zastupitelstvu v různých funkcích s jednou přestávkou od roku 1990 a mně samotnému byl oporou
po celou dobu mého působení ve funkci starosty naší obce.
Vážení občané – voliči, vyzývám Vás k hojné účasti u voleb. Pro mě osobně i pro ostatní
zastupitele je to jediné objektivní hodnocení naší práce. Volební účast a výsledky hlasování nám jako
jediné řeknou, jak jste spokojeni se směřováním a vedením obce. Za každý vhozený, byť i opoziční
hlas předem děkujeme.
Ing. David Větrovský

Oslava 130. výročí SDH Horní Hbity
V sobotu 3. 9. 2022 se konala oslava 130. výročí SDH Horní Hbity. Po 13. hodině vše odstartoval
průvod sborů dobrovolných hasičů z 31. okrsku. Následovalo slavnostní zahájení a přivítání
významných hostů, včetně zástupce OSH Milana Spilky, starosty 31. okrsku Karla Němečka
a starosty obce Davida Větrovského. Poté si všichni poslechli něco málo z historie sboru. Zahajovací
akt
byl
završen
udělením
vyznamenání členům SDH Horní
Hbity. Naši hasiči si pro
návštěvníky
připravili
malý
doprovodný program. Na ukázku
byly přistaveny hasičské vozy,
stříkačky a další hasičské vybavení.
V místní klubovně proběhla výstava
pohárů ze soutěžních úspěchů sboru
a fotografií z historie SDH. Ani malí
účastníci oslav se nenudili. Byly pro
ně připraveny skákací hrady
a několik stanovišť s hrami
a sladkou
odměnou.
Kolem
16. hodiny proběhla ukázka hašení

požáru historickou, ručně poháněnou koněspřežnou stříkačkou včetně dobového oblečení hasičů.
Pak už se jen slavilo. Jídla a pití bylo dost a k poslechu a tanci hrála skupina Melody Mix. Poděkování
patří všem, kteří se postarali o naše prázdné žaludky a také všem organizátorům této velkolepé oslavy.
Přišlo nás hodně a touto cestou vám děkujeme, že jste nás podpořili a doufáme, že jste si to užili
stejně jako my.
členové SDH Horních Hbit

Stavba vodovodu
Stavba vodovodu, jak všichni mohou vidět,
zdárně pokračuje. Ve spodní části Jablonné jsou již
vesměs hlavní řady položeny. Práce se přesunuly
na propojovací řad z Průhona na náves a na začátku
října by se měly dělat řízené podvrty v místech, kde
to je technicky možné a kde to požaduje například
Krajská správa a údržba silnic.
Přípojky se prozatím nestaví. V okamžiku, kdy
se s nimi bude začínat, bude s každým majitelem
jednotlivě konzultováno přesné místo napojení
i umístění vodoměru. Toto musí být odsouhlaseno
obcí.
Na stavbu vodovodu se nám podařilo získat další dotaci od Středočeského kraje ve výši
1 628 327 Kč, která nám téměř s jistotou zabezpečí dostavbu této akce bez nutnosti čerpání úvěru.
Ing. David Větrovský

Loučení s prázdninami aneb Putování říší pohádek
Konec prázdnin, období, na které se děti vůbec netěší. Věřím, že jsme jim alespoň poslední
prázdninovou neděli pomohli na ten čas na chvíli zapomenout. Připravili jsme pro ně setkání
s pohádkovými bytostmi, které si pro ně připravily zajímavé úkoly a disciplíny. A s kým se tedy
setkaly? Se sněhulákem, čarodějnicí, vězněm, jeptiškou, šaškem, princeznou, medvědem, selkou,
vodníkem, templářem a včelami. Přesto, že trasa byla docela dlouhá a náročná, nakonec se všechny
děti zdárně dostaly ke kýženému cíli – otevření truhly s balíčky. Snad ale největším překvapením pro

ně byl nafukovací hrad, na kterém děti vydržely hopsat až do pozdního odpoledne. Jsem moc ráda,
že i když počasí nebylo zrovna letní, nepršelo a dětí přišlo opravdu hodně.
Bez čeho by se ale tato akce nemohla uskutečnit, jsou dobrovolníci, a proto můj veliký dík patří
Kateřině Vladykové, Iloně a Pavlu Havlíčkovým, Lence Štefunkové, Míše a Pavlovi Šedivým,
Daniele Vackové, Luďku Ladrovi, Heleně Štrobové, Petru Fejtovi a Míše Fejtové Krajské s dcerou
Darinou.
Můj veliký DÍK patří také Oldřichu a Věře Skuhrovcovým a Pavlu Doubravovi s Mílou, kteří
se jako vždy perfektně postarali o zázemí s občerstvením.
Mgr. Lenka Svobodová

Pouťová zábava
Srpnová taneční zábava se nemohla obejít bez hudby, o kterou se postarali DJ Balda a hudební
skupina vedená Petrem Fejtem, bez dobrého jídla, o které se postaral Pavel Doubrava a bez skvělé
obsluhy, za kterou děkuji Oldřichu Skuhrovcovi. I přesto, že se hostů moc nesešlo, akce se vydařila.
Mgr. Lenka Svobodová

Nohejbal 2022
I v letošním roce se nám podařilo uspořádat 24. ročník nohejbalového turnaje. Vhodný termín
16. 7. 2022 a dobré počasí přispělo k úspěšné akci, kterých letos přibylo oproti předešlému ročníku.
Hlavnímu organizátorovi Václavu Vostarkovi ml. se podařilo zajistit 10 tradičních týmů, které si to

rozdaly v zápasech každý s každým. Hezké letní počasí přilákalo na nohejbalové hřiště i nemalé
množství diváků.
Zúčastněná mužstva: PŘÍBRAMÁCI, POSEROVÉ, VAŘÍM Z VODY, SKLÁPĚČKY, VOPET,
KÁCIŇ, PARCELÁCI, ZDUCHOVICE, DŘEVORUBCI a HASIČI.
Po vzájemných zápasech nejvíce bodů získala mužstva 1-POSEROVÉ, 2-ZDUCHOVICE, 3SKLÁPĚČKY, 4-VOPET, 5-KÁCIŇ, 6-HASIČI, 7-DŘEVORUBCI, 8-PARCELÁCI, 9-VAŘÍM
Z VODY a na posledním místě PŘÍBRAMÁCI.
Poděkování zaslouží všechna mužstva, která se postarala o hodnotný sportovní zážitek a nemalou
měrou i Ti, kdo se starali o zázemí akce - občerstvení J. Hrdina, L. Trnka, J. Trnková ml., M. Jelínek,
P. Doubrava, sportovní a technické zázemí V. Vostarek st. a ml., S. Turnovec a K. Vacek. Poděkování
patří také sponzorům (AUTA s.r.o., KRMÍME ZDRAVĚ, J.Kalina, S. Turnovec, J. Turnovec,
V. Vostarek, P. Doubrava)
Václav Vostarek

Kamenný kříž nad Jablonnou
Vážení spoluobčané, jistě víte, že nad Jablonnou, směrem na Příbram, stojí kamenný kříž
s vyrytým letopočtem 1848 a iniciálami J. L. M. Určitě vás napadla otázka, proč zde byl postaven
a kým. Já osobně jsem slyšel dvě varianty jeho původu. Jednak, že kříž symbolizuje slavný revoluční
rok 1848 a za druhé, že byl postaven na památku smrti místního občana. Samozřejmě mne zajímalo,
jak to tedy je. Nahlédl jsem proto do Obecní kroniky, kam kronikář Jindřich Větrovský z čp. 13
zapsal: „Jest tu kamenný kříž nade vsí,
jež postavila svým nákladem r. 1848
Lidmila Bartošová , kuchařka na Dolno
Hbitské škole.“
V dalším zápise se můžete dočíst, že
„Sebevražd jest v naší obci málo. Tak
oběsil se u křížku na lípě nad Jablanou
20letý Josef Větrovský čp. 59 roku 1909
a Vojtěch Bartoš vzal si život týmž
způsobem na Šerkovech. Utopila
se v malé lužce na dvoře z pomatení
mysli Marie Veselá v čísl. 31.“
Jak to tak vypadá, kamenný kříž
je zřejmě památkou na rok 1848. A pro
osvěžení paměti přidávám informace
z Wikipedie:
Revoluce roku 1848, známá také
jako Jaro národů nebo Rok revoluce,
byla řada občanských a národních
revolucí, jež zasáhly evropský
kontinent.
Období
nepokojů,
popisované řadou historiků jako vlna
revolucí, začalo 12. ledna 1848
na Sicílii a pokračovalo revolucí
ve Francii a následně po celé
kontinentální Evropě až do srpna 1849,

kdy byla poražena revoluce v Uhrách. Ačkoli byly potlačeny, revoluce přesto v řadě zemí prosadily
například zrušení roboty, vytvoření obecní samosprávy i další občanské svobody. Ani v českých
zemích a celé habsburské monarchii tomu nebylo jinak.
Prostor okolo kříže je v současné době hezky upravený, na čemž mají zásluhu Josef Šimeček
a Marie Penzešová. Plůtek kolem kříže je již za svým zenitem a o nový se postarají manželé
Schülerovi. Všem patří velký dík.
Mgr. Petr Fejt

Soutěž o nejlepší povolební guláš a nejlepší jablečný závin
Sbor dobrovolných hasičů v Jablonné opět po čtyřech letech vyhlašuje soutěž o nejlepší povolební
guláš, tentokrát spojený se soutěží o nejlepší jablečný závin, a to na sobotu 1. října 2022. Pokud byste
se chtěli zúčastnit jedné, druhé či obou soutěží,
posílejte svoje přihlášky do soboty 24. září na
e-mail: petr.fejt@centrum.cz
Obratem obdržíte pravidla soutěží.
Další informace na vývěskách.
Mgr. Petr Fejt
Ilustrační foto ze soutěže v roce 2018

Jabloňový sad - pokračujeme
Vážení spoluobčané,
jak jsme na jaře slíbili, sázení jabloní v obecním sadu bude pokračovat 23. 10. 2022. Jablůňky
prospívají, v létě jsme je několikrát zalili, plocha byla posekána. Procházka kolem je balzámem
pro duši i oči.
Prosíme všechny zájemce o přihlášení na adrese amary@email.cz do 10. 10. 2022 nejpozději. Byli
bychom rádi, kdyby se našlo pár dobrovolníků na úpravu pozemku, posekání a uklizení trávy
na dalším pozemku, (prosím na email) aby výsadba proběhla v příjemné atmosféře. Stromky bychom
opět zajistili hromadně a pokud by někdo chtěl určitou odrůdu, napište do přihlášky, pokusím
se sehnat. Na podzim je výběr pestřejší.
Budeme se těšit na Vaše přihlášky
Marie a Luděk Schülerovi

Základní škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
užili jste si o prázdninách sluníčka? Dobili jste si baterky?
Doufám, že ano. Že jste zkrátka nabrali síly do nového školního roku, abychom to mohli všechno
rozjet. Ale začneme hezky popořádku.

Po dvou covidových letech jsme mohli uspořádat opravdový zápis, se vším všudy - hlavně
s budoucími prvňáčky. Paní učitelky si na ně připravily „těžké“ úkoly, ale naši šikulové všechno
zvládli. Zapsali jsme celkem 13 nových prvňáčků a přejeme jim, abys se jim ve škole líbilo a měli
na ni jen nejlepší vzpomínky. Při prvním školním dnu jim věnovala obec Jablonná dárkový poukaz
v hodnotě 5000,- Kč na pomůcky.
V červnu jsme vyprovodili 15 deváťáků, kterým nastává „nové období“. Nová škola, noví
kamarádi, noví učitelé, nové město, nové povinnosti a vlastně úplně nový život. Ale vlastně to úplně
nové. Vždyť mají na čem stavět. To, co se naučili za posledních devět let u nás ve škole jim už nikdo
nesebere a snad budou vzpomínat s láskou na léta strávená ve škole v Dolních Hbitech.
Kdo šel o prázdninách okolo školy, tak si musel všimnout, že se uvnitř něco děje. Podařilo se nám
ve třídách staré budovy za pomoci Obce Dolní Hbity zrekonstruovat nové podlahy. Staré parkety
nahradilo zátěžové linoleum, které bude po údržbové a hygienické stránce nejlepší. Do sborovny
jsme pořídili kromě podlahy i nový nábytek.
Ve školním roce 2022/2023 se škola zaplní 114 žáky, z rodičovské dovolené se vrací paní učitelka
Mgr. Iveta Lehocká a rozloučili jsme se s paní učitelkou Neužilovou - Žákovou, které přejeme
do dalšího působení hodně úspěchů.
V mateřské škole jsme při zápisu zapsali 14 nových dětí, kterým se určitě bude líbit a doufáme,
že si rychle zvyknou na školkový režim.
Když jsem loni psal, že se povedlo ve výběrovém řízení vybrat firmu, která vybuduje přírodní
hřiště v mateřské škole a že se na nové prostory těšíme, netušil nikdo, jaké potíže to celé přinese.
Přišel totiž velký liják, který utrhl kus svahu a celý dvůr zaplavilo bahno. Obec musela vyztužit svah
speciálním opatřením v podobě drenážních trubek a vytvoření opěrné stěny z betonu a gabionu.
Celý svah je pokrytý sítí, aby se zabránilo dalšímu pohybu materiálu. V současné době ale na svahu
stojí krásné nové hřiště, které bude ozdobou školky, která v loňském covidovém roce nijak neoslavila
padesáté narozeniny. My se o tuto dvojnásobnou radost chceme s Vámi podělit a tak si do vašich
kalendářů poznamenejte: NAROZENINY MŠ 50 - pátek 30. září 2022 od 15:30. Přijďte se podívat
do školky, popovídat, pobavit se a i nějaké občerstvení na Vás určitě čeká.
Do nového školního roku vám přeji hodně zdraví, spoustu úspěchů a samé jedničky.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Shrnutí uplynulého a výhled do následujícího
volebního období
Tak jako před čtyřmi lety, i dnes mi dovolte připomenout a prezentovat to, co si myslíme, že
se nám v uplynulém volebním období podařilo.
Na první místo musím zařadit kompletní odkanalizování Horních Hbit včetně vybudování
přivaděče do Jablonné a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, které stálo nemalé úsilí a finanční
prostředky.
Nalezli jsme a zajistili vodní zdroje pro vodovod v Jablonné, což umožnilo navrhnout,
naprojektovat a začít realizovat i rozšíření vodovodu. Tento projekt spadá převážným dílem také
do tohoto volebního období i když dokončovat ho budeme ještě v příštím roce.
Povedlo se také rozšířit splaškovou kanalizaci v lokalitě Jablonná nad hřištěm.
V součinnosti se společností ČEZ Distribuce a.s., jsme zrekonstruovali a pod zem uložili
převážnou část veřejného osvětlení v Jablonné.

Iniciovali jsme odbahnění Jezera a se Středočeským krajem zdárně spolupracujeme na dalším
managementu v této lokalitě. Spolupracujeme v tomto ohledu i s hbitskou školou. Kdo jste byl
na jedné z jarních akcí u Jezera, víte, o čem mluvím.
S obcí Dolní Hbity a obcí Smolotely jsme vytvořili společný školský obvod, který nám zaručuje
rovný přístup všech našich dětí k předškolnímu i školnímu vzdělávání.
Transformovali jsme obecní hasičské zásahové jednotky do jedné funkční a podařilo se nám pro
ni získat nový dopravní automobil, který jste měli možnost při různých příležitostech vidět.
Odkoupili jsme od původních majitelů pozemky pod rybníkem „Kubátík“ a dále pokračujeme
v jednání s Lesy ČR, s.p., které jsou správci hráze o možnostech i jejího převodu na obec.
Myslím, že i změna systému svozu plastů je povedená a osvědčila se.
V loňském roce jsme zpracovali, projednali a schválili Studii veřejných prostranství, která bude
podkladem pro další rozvoj obce, který nás doufám čeká.
Téměř všechny výše uvedené akce byly spolufinancovány z dotačních zdrojů. Spoluúčast obce
byla ale velmi významná. Vezmeme-li finanční prostředky obce, kterými na svých účtech
disponovala na začátku volebního období (říjen 2018) a odečteme neuhrazené úvěry, dojdeme k číslu
1 680 000 Kč. Když ten samý odečet provedeme k dnešnímu dni, dojdeme k velice podobné částce
1 600 000 Kč. Z toho tedy vyplývá, že jsme výše uvedené dokázali realizovat s čistým štítem.
Vodovod v Jablonné samozřejmě ještě není dokončen, ale i zde je reálný předpoklad, že nebudeme
potřebovat čerpat žádný další úvěr, ale vše zvládneme s prostředky, které budeme mít k dispozici.
A co dál? Co v dalších letech? Když budeme mít tu možnost, rádi bychom se po řadě
infrastrukturních projektů zaměřili na možná „menší“ akce. Například úpravy veřejných prostranství
které budou vycházet z již zpracované územní studie (je zveřejněna na www.jablonna.cz). Řešit
bychom chtěli bezpečnost chodců v obcích a celkové zkvalitnění životního prostředí. Další oblastí
zřejmě bude muset být energetika, kde se nabízí možnosti ulevit obecní pokladně využitím
obnovitelných zdrojů především pro provoz čistírny odpadních vod, veřejného osvětlení, nebo
i budovy obecního úřadu. Pokusili bychom se také přístavbou rozšířit prodejní plochu místního
obchodu. Pokračovali bychom v rekonstrukci a opravách stodoly v Horních Hbitech. A určitě se ještě
najde spousta dalších drobnějších akcí, které přináší čas a okolnosti.
Ing. David Větrovský

Volby do zastupitelstva obce
Končí čtyřleté volební období a 23. a 24. září nás čekají volby do Obecního Zastupitelstva. Volby
samotné budou probíhat v tradičních volebních místnostech, v Jablonné v budově obecního úřadu
čp. 96 a v Horních Hbitech v klubovně čp. 56. V pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
Ti z Vás, kdo máte zájem volit, ale je pro vás obtížné se dostat do volební místnosti, můžete
využít přenosnou volební schránku. Tuto službu můžete objednat předem, u mně na tel.
724 181 372, případně přímo v den voleb vzkázat do volební místnosti. Výsledky voleb budou
ihned po jejich předání volebními komisemi Českému statistickému úřadu dostupné na adrese
www.volby.cz a také je následně zveřejním na obecním webu i úřední desce.
Současný místostarosta, Ladislav Trnka mi avizoval s delším předstihem, že uplynulé volební
období bude pro něho poslední a že do dalšího již o tento post usilovat nechce. Vzhledem k tomu,
že v předešlých volbách nebyl o kandidování žádný velký zájem, dohodli jsme se, že oslovíme
někoho osobně sami, abychom kandidátku vůbec naplnili. Oslovili jsme pana Milana Mátla mladšího
a pana Martina Andrleho z Horních Hbit a jsme rádi, že s kandidaturou souhlasili. Kromě toho jsme
zveřejnili také výzvu v červnovém Zpravodaji a nakonec nás počet kandidátů velmi mile překvapil.

Sešlo se jich sedmnáct na sedm míst, které v Zastupitelstvu jsou a voliči budou mít tedy velký výběr.
Vzhledem k takovému počtu jsme se rozhodli, že bude kandidovat každý sám za sebe a že žádnou
společnou kandidátku sestavovat nebudeme. Bude to tak nejspravedlivější a nejpřehlednější.
Každý z kandidátů dostal možnost něco o sobě krátce napsat do zpravodaje. Tuto možnost jich
využilo šest a jejich prezentace jsou uvedeny níže.
Ing. David Větrovský

Prezentace kandidátů
Kateřina Vladyková
V současné době jsem na rodičovské dovolené, dříve jsem, pracovala jako poradce a prodejce
ve zdravotnických potřebách. Do Jablonné jsme se přestěhovali před 16 lety s rodiči, a vybrala jsem
si ji i jako místo pro život se svou vlastní rodinou. S radostí se podílím na dění v naší obci, organizaci
akcí pro děti, a tyto činnosti bych ráda dále rozvíjela. V budoucnu se chci podílet na dalším
zkvalitňování života v obci.

Dagmar Vinopalová
Jmenuji se Dagmar Vinopalová, je mi šedesát let a již 25 let pracuji u Ochranné služby Policie
ČR. V Jablonné trvale žiji s rodinou již sedm let. Spjata s tímto krajem jsem již od dětství, kdy jsem
vyrůstala v Příbrami a Raděticích a do Jablonné jsem jezdila za svým otcem Emilem Bernardem.
Vystudovala jsem VŠ se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu. Tím bych chtěla i oslovit starší
populaci obyvatel a podílet se na rozvoji aktivit pro seniory naší obce.
Líbí se mi lidé, kteří říkají to, co si myslí. Ale ještě více ti, kteří dělají to, co říkají.

Veronika Hánová
Jablonná je mým domovem už šestnáct let a život tady jsem si během dospívání zamilovala.
Vystudovala jsem obchodní školu a v podnikání vyrůstala, získala jsem zkušenosti od účetnictví přes
péči o klienty až po vedoucí pozice. Rodinou firmu jsme vypracovali od nuly až mezi nejprestižnější
odborníky a prodejce s celorepublikovým dosahem, protože vždy se snažím dát našim zákazníkům
maximální komfort po celé roky naší spolupráce. Péči si zaslouží i lidé žijící v Jablonné a Horních
Hbitech, proto se chci podílet na rozvoji našeho krásného domova.

Martin Andrle
Jmenuji se Martin Andrle, jsem fotograf, manžel, otec, zahradník a náplava. V Horních Hbitech
jsme si opravili domek po ženiných prarodičích a se dvěma dětmi tu žijeme již deset let. Jablonná
i Horní Hbity jsou vcelku malebné obce a především leží uprostřed krásné krajiny. A já bych byl
velmi rád, kdyby se obě vesnice staly ještě příjemnějším místem s komunitou lidí, kteří k sobě
vzájemně chovají úctu. Jsem přesvědčen, že náš pan starosta vykonává své poslání dobře, nicméně
péči o místo, kde žijeme a vztahy, které se svými sousedy vytváříme, bychom neměli delegovat na něj
a zastupitelstvo, ale sami bychom se měli starat, aby nám bylo dobře tam, kde žijeme.

Pavel Chán
Jmenuji se Pavel Chán a jsem táta Šímy. Jsem náplava. V Jablonné žiji 8 let a stačil jsem se stát
hasičem. Líbí se mi, jak vede David Větrovský obec a bude mi ctí mu v jeho práci pomáhat
v zastupitelstvu obce. Dříve jsem působil v obecní radě jedné šumavské obce a vždycky jsem se snažil

pomáhat okolí. Ostatně, moje žena by mohla vyprávět. Momentálně jsem aktivní ve fotbale všech
úrovní. Díky zkušenostem ve vedení několika firem mohu do zastupitelstva přinést třeba trošku jiný
náhled na věc a moderní trendy. Přeji všem občanům co největší účast ve volbách a dobrou ruku
při volbě do Zastupitelstva obce Jablonná.

Barbora Tlučhořová
Zdravím Vás, sousedé. Rozhodla jsem se kandidovat do místního zastupitelstva, abych mohla
přispět k dalšímu rozvoji našich dvou obcí. Jmenuji se Bára Tlučhořová, bydlím v Horních Hbitech
a v současné době jsem na mateřské dovolené. Mimo jiné jsem moderátorkou rádia Kiss, což by
se mohlo v rámci pořádání místních akcí určitě hodit. I když tu bydlím zatím jen krátce, věřím,
že bychom společně našli mnoho příležitostí k popovídání o tom, co byste rádi doladili, změnili nebo
vylepšili. Pokud máte chuť do spolupráce se mnou, budu ráda za Váš hlas. Mějte krásný den.

V Jablonné se myslí na děti
Pár řádků k věcem naší vesnice. Při procházce jsem zašel k našemu hřišti, kde bylo stanoviště her
pro děti při jejich „loučení s prázdninami“. Byl jsem ohromen jak někdo (Lenka Svobodová) dokáže
udělat něco tak primového pro děti a jejich rodiče, kteří absolvovali pochod s dětmi po stanovištích,
kde děti dostávaly razítka a na konci našly svůj sladký poklad. Paní Lence patří můj obdiv, a i ostatní
rodiče v převlecích pohádkových bytostí zaslouží poděkování. To, co dokázali uspořádat pro děti,
je chvályhodné, a lze si jen přát, aby to nebyl jediný takový úžasný den. Děkuji všem, kteří ukázali,
že i v Jablonné jsou prima mladí lidé.
Václav Pudil

Krátce
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.
Biologický odpad, který shromažďujeme v Jablonné v bývalé pískovně, bude DOČASNĚ, po dobu
výstavby vodovodu v Jablonné, PŘESUNUT na louku pod současně využívaný prostor, místo bude
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!
Na Lampiónový průvod Vás všechny zve SDH Jablonná. Bude se konat v pátek 4. listopadu.
O přesném čase Vás SDH Jablonná bude informovat na obecních vývěskách.
Mikuláš s andělem a čerty v Jablonné i Horních Hbitech osobně zavítají do každé rodiny s dětmi
ve věku do 10 let a budou jim předávat balíčky, které objednala obec. Ti z Vás, kteří by měli zájem
o návštěvu Mikuláše s doprovodem a máte děti starší než 10 let, je nutné objednat tuto návštěvu
předem na obecním úřadě. Termín je samozřejmě jasný – 5. prosince večer po setmění.
Zahájení adventu - Rozsvícení vánočního stromku. Začátek adventu proběhne na první adventní
neděli 27. listopadu od 17.00 hodin. V Jablonné na hřišti a v Horních Hbitech na návsi. Všichni jste
srdečně zváni.
Úklid listí – kdo bude mít chuť a chce pomoci, může opět před svým domem na veřejném
prostranství shrabat opadané listí. Průběžně ho začneme odklízet.

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota

Dlouhodobý normál 1961–2010

měsíc

Jablonná rok 2022

Praha a Středočeský kraj

Česká republika

červen

176 mm

70 mm

79 mm

červenec

45 mm

82 mm

88 mm

srpen

124 mm

75 mm

80 mm

Ing. David Větrovský
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