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Úvodem
Opět po čtvrt roce zdravím ty, kteří si našli chvilku na náš Zpravodaj. Tak jako již tradičně se v něm
dočtete o akcích, které v poslední době v obci proběhly i o plánech do budoucna. Trochu obšírněji jsem
se tentokrát věnoval odpadovému hospodářství a problémům s umístěním nejen komunální techniky.
Další věc, o které bych všem rád řekl, je velké množství knih ze starých skříní na obecním úřadě, které
byly přestěhovány do nových polic. Všechny knihy jsou pro zájemce z vašich řad připraveny
k zapůjčení. Původní jablonská i hornohbitská knihovna byly přemístěny z dle mého názoru
nedůstojného nitra tmavých skříní do panem Jiřím Vackem sestavených a natřených nových polic
v jedné z místností obecního úřadu. Tereza Flachsová a Lenka Skuhrovcová sepsaly jejich seznam
a v policích je roztřídily. Do knihovny přibyly i desítky knih, které jsme dostali darem od paní
Šmejkalové, a tak je v ní v současné době úctyhodných 1386 svazků. Jak jsem již psal, knihy jsou všem
zájemcům zdarma k dispozici, jejich seznam je k nahlédnutí na obecním úřadě a je také zveřejněn
na internetových stránkách obce.
David Větrovský

Dětský den
Dne 3. 6. 2012 od 14 hodin byl v naší obci
pořádán Den dětí. Datumově bylo sice zpoždění
(MDD připadá na 1. 6.), ale o to více jsme si to
nedělní odpoledne mohli užít.
Pro uspořádání této akce se rozhodl
SDH Jablonná s několika rodiči z Jablonné
a Horních Hbit už v únoru, kdy jsme viděli,
jakou radost měly děti z maškarního bálu
a soutěží, kterých se na bále mohly zúčastnit.
Velký dík patří všem, kteří se v rámci dětského
dne
podíleli
na
zajištění
materiálu,
na přípravách, na organizování a také na vedení
všech stanovišť.
Před přípravou celé akce jsme se nejprve
rozhodli, jaké soutěže a disciplíny po děti
nachystáme, a pak už všichni přikládali ruce
k dílu tak, jak nejlépe mohli. Někdo zajistil
pytle na skákání, jiný zase lano a míčky, další
přinesl stan a tunel nebo dřevěné kostky a jiný
zase skládačky a kruhy. Také jsme již měli

napečeno na disciplínu, ve které měly děti jíst
bez pomoci rukou koblihy zavěšené na
provázku. Prostě věci, které jsme potřebovali na
soutěžení, jsme si zajistili z vlastních zdrojů.
Sladkosti jako drobné odměny jsme nakoupili
a věcné ceny byly vesměs darem. Bylo toho
moc, co bylo potřeba zajistit a co můžeme říct,
bylo to všechno pro radost dětí.
A tak jsme se v neděli dopoledne sešli, vše
připravili a s napětím očekávali, jaký bude
zájem, a jak se bude líbit, co jsme pro ty naše
děti nachystali.
Přestože se počasí netvářilo zrovna přívětivě,
tak se na nás po chvíli přeci jenom začalo
slunce smát. V plánu bylo nejprve jen osm
stanovišť, ale bez skákání v pytli by přeci den
dětí ani nemohl být, a tak vzniklo ještě deváté
stanoviště. Navíc SDH Jablonná měl připraveno
místo, kde si děti mohli vyzkoušet zručnost

hasičů. Takže spousta příležitostí k zábavě
i legraci.
Každé dítko které přišlo, se nahlásilo
u základny, kde dostalo hrací list. Na hracím
listě mělo čísly vyznačeno stanoviště s úkoly
a za každý splněný úkol dostalo potvrzení
razítkem a nějakou tu sladkost za odměnu. Aby
toho ale nebylo málo, po zdolání všech úkolů
si děti došly s vyplněným hracím listem
vyzvednout
hlavní
věcnou
odměnu
k základnímu stanovišti. Mohly si vybrat
ze spousty různých drobností, které byly jak
na hru tak i na parádu.
Pak přišla řada na bonus. Každé dítě se mohlo
s vyplněným hracím listem dojít svézt
na koníkovi a také na čtyřkolce. Za to patří
velký dík paní Kuntové (koně) a manželům
Hánovým (čtyřkolky).

Další, kdo si určitě zaslouží naše poděkování
jsou Grebeňovi, kteří nám zajistili muziku
i moderování celého odpoledne. Byla velmi
dobře volená hudba a díky dvěma mikrofonům
bylo komentování zajímavější.
Na závěr bychom mohli zhodnotit den dětí jako
velmi úspěšnou akci. Největší odměnou
a oceněním pro nás všechny, kdo jsme
se podíleli na organizaci, byla upřímná radost
dětí. Ta záře očí, která byla vidět úplně ve všech
dětských tvářích. A za vše mluví i zájem dětí
procházet všechna stanoviště znovu a znovu.
Jednoznačně už pro tuto radost, počítáme
s dalšími dětskými dny a dalšími maškarními
bály. Milé děti, máte se na co těšit, určitě na vás
nezapomeneme.
Veronika Vacková

Kaplička v Jablonné
Po letech se daří řešit problém s kapličkou v Jablonné. Ta byla před desítkami let přestěhována
z původního místa na návsi na své současné místo. Odůvodňováno to prý bylo nutností rozšířit silnici
č. 118, která přes Obec vede. V době, kdy k přesouvání došlo, však nebyly vyřešeny majetkové vztahy
k novému pozemku.
Se současnou majitelkou, paní Albínou Penovou se nám ale podařilo dohodnout a pozemek o rozloze
několika málo metrů čtverečných, na kterém kaplička přímo stojí, Obec odkoupila. Dále jsme se s paní
Penovou dohodli, že uzavřeme smlouvu, na základě které bude možné v kapličce pořádat tradiční
pouťovou mši, kapličku opravovat i chodit zvonit.
Dovolte mi, abych na tomto místě paní Penové za všechny, které tento letitý problém trápil, poděkoval.
DV

Brdská liga Jablonná
Letošní sezóna 12. ročníku Brdské ligy byla zahájena na fotbalovém hřišti v Jablonné. Dne 13. května
v 11 hodin bylo vše připraveno na přivítání závodních týmů a fanoušků. Přípravy probíhaly už týden
předem nákupem cen, pohoštění, přípravou dráhy a organizací. Místní ženy napekly a postaraly se
o obsluhu u stánku s občerstvením. Točilo se pivo jak venku, tak v klubovně, kde se také k jídlu
podávala polévka a řízek. A venku ve stánku párek s rohlíkem, i plno dalších laskominek a v udírně
klobásky. Celá obsluha to zvládla skvěle. Samy závody, po menším nedorozumění s placením
startovného, probíhaly v pořádku. Celý den nás provázela hudba a moderátor pan Jiří Černík.
O časomíru se postarali pan Bartůněk a manželé Kolářovi. Na startovní listině bylo celkem 28 týmů,
z toho 8 týmů ženských a 15 mužských. Našim Buldokům se v prvním kole dařilo časem 16:52, ale
v play-off proti Sloupu se nezadařilo a skončili jsme na celkovém 8. místě. První místa si mezi muži
rozdělily následující týmy: první Radětice, druzí Dalovy a třetí místo Draci Chrást. V ženské kategorii
první místo obsadila Sloupecká děvčata, druhé byly Radětice a třetí Dolní Měcholupy . Tímto všem
ještě dodatečně gratulujeme.
Ivana Vacková

Oslavy 120. výročí založení SDH Horní Hbity
V sobotu, 16. 6. 2012 slavil sbor dobrovolných
hasičů 120 let od svého založení. Této oslavě
předcházela spousta práce na úklidu obce,
klubovny a obchodu, dále pak příprava výstavy
fotografií. V pátek se na úklid sešlo okolo třiceti
občanů. V sobotu ráno přijel SDH Narysov
a postavil dva stany a taneční parket, které nám
zapůjčil. Hlavní průběh oslav začal ve 14 hodin
přivítáním okolních sborů dobrovolných hasičů.
Po slavnostním nástupu přečetl starosta sboru,
pan Jan Turnovec, zprávu o činnosti SDH
od jeho založení až do současnosti. Dalším
bodem bylo předání vyznamenání oceněným
členům za jejich činnost. Poté pozdravil
přítomné starosta Obce pan David Větrovský
a za okresní výbor a zásahový sbor pan Jiří
Hendrich. Náš rodák a muzikant pan František
Dědina předal zástupcům SDH píseň, kterou
k této příležitosti složil. Protože oslava byla
spojena se sjezdem rodáků, tak se všichni

společně vyfotili. Po přestávce provedli členové
sboru ukázku hašení požáru starou stříkačkou.
Ponocný troubil „Hoří“ a z různých koutů obce
se sbíhali hasiči tak, jak byli v nočních úborech.
To už přijížděla stará stříkačka tažená koňmi
a hasiči se dali do hašení.
Po této akci nám všem předvedli svou práci
profesionální hasiči z Příbrami – a to práci
s plošinou a vyprošťování osob z havarovaného
vozidla.
Celý den nám přálo počasí, bylo krásně
a slunečno. Občerstvení bylo dost - pivo teklo,
místní ženy připravily spoustu sladkostí, jídla
bylo také dost, takže nic nescházelo
ke spokojenosti. K poslechu i k tanci vyhrávala
skupina Axiom do pozdních nočních hodin.
Myslím, že se všichni skutečně bavili a byli
spokojeni. SDH všem děkuje za účast a za práci
kterou odvedli.
Kamil Vacek

Požár v Horních Hbitech
V neděli, dne 25. března 2012 zasahovali hornohbitští hasiči ve své obci. V odpoledních hodinách
vzplála suchá tráva za stodolou „u Míků“. Jejich rychlý zásah odvrátil nebezpečí možného vznícení
okolních staveb a v okamžiku příjezdu profesionálů z Příbrami už bylo po ohni. Zásahu se zúčastnili:
za zásahovou jednotku Horních Hbit Jaroslav Bartůněk (velitel, který vše uvedl do pohybu), Jan
Turnovec, Jan Kolář st., Marek Kolář, Milan Vacek. Dále dobrovolníci z Horních Hbit - Pavel Šedivý,
Michaela Šedivá, Jaroslav Turnovec, Jaroslav Skuhrovec a Petr Doubrava, kterým se podařilo rychle
se šířící oheň uhasit v prvopočátku (tento jarní den bylo slunečné počasí a foukal svěží vítr). Následně
přijela zásahová jednotka SDH Dolní Hbity a poté ještě profesionální hasiči z Příbrami.
Za tento rychlý a úspěšný zákrok patří všem zúčastněným velké poděkování.
Za obec:
starosta: David Větrovský
místostarosta: Ladislav Trnka
Jak málo stačilo, aby se historie požáru opakovala. Výňatek z obecní kroniky z r. 1946:
Velký požár v Horních Hbitech
Dne 9. srpna 1946 v dopoledních hodinách vypukl požár u rolníka Václava Míky v Horních Hbitech.
Požár rozšířil se i na okolní usedlosti. U Míky vyhořelo bydlící stavení, maštala, stodoly a kolny
s veškerým inventářem. Sousední obytná budova Josefa Horkého taktéž vyhořela. Dále vyhořela stodola
a maštala rolníka Josefa Vacka. Další oběť požáru byly dvě stodoly rolníka Václava Vacka a chlévky
Marie Bartošové, domkářky. Na těchto postižených byl požár lokalizován. Československý rozhlas
volal naše hasiče k pomoci. A zde vokázalo naše hasičství svoji pohotovost. K požáru na volání
rozhlasu dostavilo se celkem 52 sborů. Dostavilo se také k záchranným pracím vojsko s jedním
nákladním autem z Příbramské posádky.
K požáru se též dostavili představitelé okresního národního výboru z Příbrami v čele se svým předsedou
Karlem Ježkem. K požáru se dostavily tyto sbory:

Horní Hbity, Višňová, Dubno, Černolice, Jablonná, Pečičky, Kamenná, Rokycany, Kačín, Dobříš,
Lazsko, Benešov, Milín, Březnice, Obecnice, Beroun, Příbram, Obořiště, St. Huť, Libeň, Hříměždice,
Drsník, Horčábsko, Karlín, Dolní Hbity, Nečíň, Karlík-Dobřichovice, Řevnice, Jelence, Jince,
Modřovice, Kovářov, Zduchovice, Dl. Lhota, Trh. Dušníky, Nové Strašecí, Luhy, Hořovice, Obory,
Radotín, Březové Hory, Velká Víska, Mníšek, Budějovice, Kamýk, firma Kolářík Vysoká, Slapy,
Cerhovice, Pečice, Praha, Stěžov a Česká Lhota.
Zásah při požáru ovšem měli především mimo sboru domácího jenom sbory okolní. Neboť požár se již
dále nerozšířil. Přesto byla požárem způsobena obrovská škoda neboť 3 statky, které vyhořely, jsou
statky veliké a mnoho úrody již bylo svezeno pod střechou.

Odpady
Jak si ti, kteří sledují úřední desku nebo chodí
na zasedání Zastupitelstva, mohli všimnout,
rozhodli jsme se vnést jednoznačnější řád
do odpadového hospodářství naší Obce.
Nečekejte ale žádné velké změny. Na posledním
zasedání Zastupitelstva byla schválena vyhláška
o Způsobu nakládání s odpadem v Obci. Celé
její znění je a bude dostupné na internetových
stránkách www.jablonna.cz. Tato vyhláška
ve své podstatě detailně popisuje způsob, jakým
je dosud s odpadem nakládáno. Jediná novinka,
kterou v současné době zavádíme, je umístění
obecního kontejneru do oplocení za budovu
obecního úřadu. Do tohoto kontejneru budou
moci ti, kteří si pro daný rok zakoupili známky
na popelnice, průběžně bezplatně odkládat
velkoobjemový odpad, což bylo dosud řešeno
pouze nárazovým víkendovým přistavením
kontejnerů dvakrát ročně. Odkládání odpadu do
tohoto kontejneru bude po domluvě kontrolovat
obcí pověřená osoba.

Další, co nás čeká, je vydání vyhlášky
upravující platby za odpad (popelnice).
Prozatím nehodláme zavádět žádný paušální
poplatek na osobu, tak jak je to v okolních
obcích a chceme zůstat u systému, který u nás
dosud funguje. Plánujeme pouze mírné zdražení
vývozů tak, abychom byli schopni finančně krýt
i náklady spojené s likvidací tříděného,
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Na tuto likvidaci obec dosud doplácela
z rozpočtu a vynakládala tak prostředky, které
mohli být použity jinde. Tento doplatek činil
ročně zhruba 35 tisíc korun. Věřím, že potřebné
a takto odůvodněné zdražení vývozů
komunálního odpadu pochopíte. O jaké částky
konkrétně půjde, ještě není rozhodnuto.
Schvalovat je bude na svém zasedání
Zastupitelstvo obce pravděpodobně na přelomu
roku, až budou známy nové ceny Technických
služeb Příbram a společnosti Rumplod, s.r.o.
DV

Budova pro komunální techniku
Už dlouho se potýkáme s problémem umístění obecní komunální techniky, materiálu i hasičské techniky
v objektu, kde by byla dostatečně zabezpečena například proti krádeži, a kde by netrpěla nepříznivými
povětrnostními vlivy. Jednoznačně nám to ukládá zákon o obcích, kde je doslova napsáno, že majetek
obce musíme ošetřovat a starat se o něj s péčí řádného hospodáře.
V současné době je velká část obecní techniky (bagřík, sypač i s posypovým materiálem nebo hasičská
technika) umístěna v soukromých objektech. Je jen otázkou času, kdy majitelé budou mít pro své
prostory jiné využití, než bezplatně uskladňovat naši techniku, a pak už nebude tolik času na vymýšlení
náhradních řešení.
V Jablonné se nám za pomoci především hasičů, ale i několika fotbalistů podařilo odstranit příčky
v kovárně na návsi a rozšířit tak prostor v tomto objektu. Problém tím však byl vyřešen jen z malé části.
Technikou, kterou nám ještě zbývá někde umístit, je především vozidlo hornohbitské zásahové jednotky
(do hasičárny na návsi v Horních Hbitech se nevejde) bagřík, sypač a posypový materiál. Dále pak je tu
ještě další jablonská i hornohbitská hasičská technika.
Možností řešení je samozřejmě víc, když ale vyloučíme možnosti provizorní, mezi které řadíme
i pronájem, nezbude nám jich mnoho. V první řadě si musíme odpovědět na otázku, zda potřebujeme

takový objekt v Jablonné nebo v Horních Hbitech. Je v postatě jedno, kde bude umístěn bagřík, sypač
i posypový materiál, ale vzhledem k tomu, že se nám jedná i o umístění hornohbitského zásahového
vozidla, budeme hledat něco v Horních Hbitech. Diskusi o této problematice jsme zahájili již na
zasedání Zastupitelstva 29. listopadu loňského roku, a budeme v ní nadále pokračovat. Do rozpočtu
obce na rok 2012 jsme začlenili částku 400 tisíc korun na případné řešení tohoto problému. Pokud
nebude v tomto roce vyčerpána, zůstane na účtu obce a bude ji možné použít pro tento účel v dalších
letech. Na posledním zasedání Zastupitelstva, tentokrát v klubovně v Horních Hbitech, jsme tuto otázku
obšírněji prodiskutovali a z diskuse vyplynulo následující:
Požadujeme-li, aby byl prostor pokud možná co nejblíže návsi a vyhovoval svou velikostí, pak
v Horních Hbitech není mnoho možností. Jako první jsme vyloučili budovu Jednoty, která by
nevyhovovala prostorově. Dalšími dvěma možnostmi jsou stodoly „U Perů“ a „U Míků“. Oba dva
objekty jsou dobře umístěny, ale jejich stav je značně odlišný. Zatímco stodola „U Petrů“ je v celkem
dobrém stavu a v současné době již k uskladnění obecního materiálu a techniky slouží, stodola
„U Míků“ je na hranici životnosti a bylo by v první řadě nutné posoudit, zda a za jakou cenu by byla
možná a rentabilní její rekonstrukce.
Zastupitelé se vesměs vyjádřili pro variantu „U Petrů“ a byli podpořeni i velkou většinou přítomných.
Žádné rozhodnutí prozatím nebylo Zastupitelstvem obce přijímáno a tato otázka, včetně cen
nemovitostí, bude opět diskutována na dalším jeho zasedání. Každý má možnost přijít a k věci říci svůj
názor.
DV

Opravy komunikací
V úvodu k letošnímu březnovému Zpravodaji
jsem psal o neutěšeném stavu komunikací
v obcích. Na začátku teplého období, kdy už
bylo možné opravy provést horkou balenou
směsí jsme nejhorší výtluky nechali opravit.
Jednalo se o nejnutnější lokální opravy a i tak
obecní rozpočet stály téměř 52 tisíc korun.
V další fázi (proběhla před několika dny) jsme
opravili část vozovky za tribunou u hřiště, která
je denně zatížena značným množstvím vozidel
směřujících z Průhonu do Příbrami i opačně.
Toto místo navíc nebude zasaženo plánovanou
stavbou kanalizace, a tak zde bylo vhodné

použít definitivní technologii. Dále jsme
doopravili přední část cesty na Košíkově, kde
však byla použita méně trvanlivá a levnější
technologie.
Tímto byl vyčerpán rozpočet na opravy
komunikací v letošním roce, který byl schválen
ve výši 90 000 Kč. Víme, že jsme se ani zdaleka
nedostali na ideální stav, ale rozpočet není
nafukovací. V dalším období budeme, tak jak
finanční prostředky dovolí, s opravami opět
od těch nejnutnějších pokračovat.
DV

Cesta Košíkov - Kubátík
Před několika týdny jsme řešili problém s průjezdem obcí, když byl z návsi v Jablonné ke křižovatce
u rybníčku překládán telefonní kabel ze sloupů pod zem. Ulice jsou všude úzké a v podstatě nikde
neumožňují standardní provoz v obou směrech. Jako dobrá nouzová varianta se jevila možnost výjezdu
ze spodní části obce po cestě z Košíkova ke Kubátíku. Tato polní cesta však není majetkem obce
a je vyježděna přes zemědělské pozemky. V minulosti však existovala cesta, která by mohla posloužit
stejným způsobem a pozemek na kterém byla (ten je v současné době zatravněn), je dosud v majetku
obce. Rozhodli jsme se část této staré původní cesty nechat vytyčit a to až do místa, kde protíná
současnou asfaltovou komunikaci Jablonná – Jelence. Je to těsně před nově umístěnými značkami
začátek a konec obce na této komunikaci. Až bude vybudováno napojení, bude možné po tomto
obecním pozemku ze spodní části Jablonné vyjíždět. Bude se jednat samozřejmě o nouzový výjezd
po polní nezpevněné cestě, ale i do budoucna se nám to jeví jako dobré řešení pro všechny případy
nutných uzavírek komunikací v obci (například při stavbě kanalizace).
DV

Krátce
Jablonná má dalšího malého občánka, Terezu Vackovou, která se narodila v dubnu, bydlí v Horních
Hbitech a vystřídala tak Elišku Jarolímkovou. Blahopřejeme rodičům a přejeme hodně zdraví.
Obědy na objednání z restaurace U Švejka v Příbrami rozšiřují výčet dostupných služeb v Jablonné.
Od června je možné si je vždy nejpozději do 8:00 každého dne objednat v obchodě v Jablonné. Bližší
informace dostanete právě tam.
Platby za využití veřejných prostranství. Stav, kdy řada obyvatel v rozporu s předpisy naší obce,
platnými od roku 2005, využívala bezplatně veřejná prostranství, se chýlí ke konci. Je již jen několik
málo obyvatel, kteří takto veřejná prostranství využívají. Vyzýváme je tedy, aby svůj majetek
z veřejných prostranství odstranili, nebo na obecní úřad přišli zaplatit příslušný poplatek. Je možné
využít i paušální roční sazbu 400 kč/m2.
Dětské hřiště je v provozu, zbývá už jen zasadit několik stromů a upravit okolí. Děkujeme všem, kteří
se ozvali na naši výzvu zveřejněnou v minulém zpravodaji a pomohli hřiště postavit.
Turnaj v nohejbalu proběhne v Horních Hbitech 28. července.
Turnaj v Malé kopané pořádaný AC Jablonná tradičně proběhne o pouťovém víkendu.
Mše svatá, u příležitosti jablonské pouti bude sloužena v neděli, 19. srpna od 13:00 u kapličky
v Jablonné.
Loučení s prázdninami - akce pořádaná SDH Jablonná určená pro děti od nejmenších až po největší
se uskuteční koncem prázdnin. Přesný termín bude včas zveřejněn.
Hasičská soutěž pořádaná SDH Jablonná „O pohár starosty" aneb "Poslední stříkání“ proběhne
29. 9. 2012
Další plánovanou kulturní akcí bude podzimní návštěva divadla v Praze. Organizovat ji bude Obec
a bude se jednat o zájezd na představení Africká královna v Divadle PALACE. Představení se koná
27. 10. 2012 od 19:00 a cena vstupenky je 199 Kč + doprava. Na vývěskách bude v nejbližší době
zveřejněno, od kdy bude možné lísky na obecním úřadě zakoupit. Je jich omezený počet.

Výzva pro další přispěvatele
Náš zpravodaj prozatím plní funkci informačního média, prostřednictvím kterého se dostávají informace
o dění v obci mezi občany. Myslíme si, že by nebylo na škodu, kdyby se jeho obsah zpestřil a rozšířil
také o jiné příspěvky. Vzniká tedy prostor pro všechny, kteří by se chtěli podělit o něco, co by mohlo
zajímat naše sousedy. Dobrým nápadům se meze nekladou. Stačí se svým příspěvkem kontaktovat
obecní úřad.

