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Další vydání Zpravodaje, tentokrát předvánoční a poslední v roce 2012 je právě před Vámi.
Tak jako minulý rok mi dovolte i letos popřát Vám všem jménem svým i jménem celého
zastupitelstva klidné prožití vánočních svátků a mnoho radosti a štěstí v novém roce.
David Větrovský

Úvodem
Dovolte mi jen jednu poznámku úvodem.
Jako již snad tradičně s nástupem sněhu se
vyskytly připomínky k zimní údržbě obecních
komunikací, ke kterým bych se rád stručně
vyjádřil. Jedná se o to, že sníh se musí
odhrnovat většinou z úzkých komunikací.
Není v silách obce ho nakládat a někam
odvážet. Chápu, že když odhrneme sníh před
vrata některého ze starších spoluobčanů, může
to být pro něho velká komplikace, a
traktorista se tomu proto snaží co nejvíce
vyhnout. Nemyslím, že nám ostatním by mělo
být na obtíž si sníh před svými vraty uklidit.
Vždy se také snažíme, aby byl sníh
odhrnován pouze na obecní pozemky.

S tím vším souvisí i zabezpečení odvozu
odpadu Technickými službami Příbram.
V zimě se výjimečně může stát, že sjízdnost
komunikací posádce nedovolí zacouvat a zajet
všude tam, kam obyčejně zajíždí. V případě
že se tak stane, jsme napříště domluveni, že
nám to Technické služby okamžitě oznámí,
abychom mohli co nejrychleji zjednat
nápravu. Budeme dělat vše pro to, abychom
takovým případům předešli a nemuseli je řešit
vůbec.
Zmírňovat účinky zimy je důležitým úkolem
obce, ale bohužel není v jejích silách je zcela
odstranit. Proto prosím všechny občany o
trpělivost a pochopení.
DV

Divadlo
27. října jsme v Praze navštívili divadelní představení divadla Palace Theatre „Africká královna“
s Lindou Rybovou a Hynkem Čermákem v hlavních rolích. Ti, kdo na představení byli, vědí, že to
stálo za to. Škoda jen, že se přihlásilo a lístky s 50% slevou oproti běžnému prodeji zakoupilo jen
22 lidí.

Přemýšlíme, jestli příští rok návštěvu divadla zopakovat a jaké představení a jaký termín případně
vybrat. Jestli tentokrát nevyzkoušet například nějaký muzikál? Všechny případné nápady a
doporučení vítáme a o případném dalším zájezdu budeme včas prostřednictvím Zpravodaje a
vývěsek informovat.
DV

Mikulášská nadílka
Přípravy na mikulášskou nadílku začaly tradičně v pátek. Klubovna se za pomoci šikovných ručiček
několika angažovaných žen proměnila v „předpeklí“. Stoly byly krásně nazdobené vánočními
svícny a po zdech poletovali čerti přímo z pekelného kotlíku. Nějaké dobroty na sobotní setkání
byly také nachystány a už se jen čekalo na druhý den, kdy vše mohlo vypuknout. Dětičky s rodiči se
začaly scházet brzy po sobotním poledni, ale my už na ně byli nachystaní, a když jsme usoudili, že
dětiček už je dostatek, pustili jsme se do písniček, pohádek a zdobení stromečku. Stejně jako loni, i
letos si děti stromeček mohly ozdobit ručně vytvořenými ozdobičkami, proto jsme vzali do rukou
nůžky a barevné papíry, trochu lepidla a za pár minut jsme po klubovně natahovali dlouhý barevný
papírový řetěz. Pak jsme si i s dětmi trošku odpočinuli u pohádek a písniček a už jsme netrpělivě
čekali na příchod Mikuláše a čertů. Letos byly asi děti hodně zlobivé, jen co totiž na okna zaťukali
čerti, děti už natahovaly ručičky po svých rodičích, že nechtějí do pekla. Ale díky básničce, kterou
hezky zarecitovaly Mikulášovi, si je čerti neodnesli a ještě všichni dostali od Mikuláše balíček plný
sladkostí. To za to, že krásně ozdobili stromeček, zatancovali, byli hodní u pohádek a nakonec nám
ještě hezky vyzdobili i zdi klubovny obrázky postaviček v podobě čertů, andělů, Mikulášů a
stromečků s dárečky. Věříme, že si děti odnesly opět pěkné zážitky a příští rok se zase sejdeme.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná a SDH Horní Hbity

Brigáda - palivové dřevo do klubovny
Rozšíření ochranného pásma pod vedením
velmi vysokého napětí u Jezera si vyžádalo
odtěžení několika metrů lesního porostu,
který je majetkem naší obce. Zorganizovali
jsme proto brigádu, při které jsme již
pokácené stromy rozřezali, naložili a převezli
přímo ke klubovně v Jablonné a část také do
stodoly v Horních Hbitech. V Jablonné jsme
dřevo rovnou řezali a skládali do klubovny.
Vše se nám uklidit prozatím nepodařilo, ale
postupně se s tím určitě nějak vypořádáme a
budeme mít zásobu dřeva na několik let.
Brigádu jsme organizovali a provedli ve
spolupráci s SDH Jablonná, SDH Horní Hbity

i AC Jablonná a účast byla velice slušná, sešlo
se nás celkem patnáct lidí (L. Trnka, J.
Turnovec, J. Kolář, K. Jarolímek st., K.
Jarolímek ml., J. Jarolímek, Fr. Kopáček, Ol.
Skuhrovec, Vl. Vacek, M. Vacek, J. Bartůněk,
P. Havlíček, D. Větrovský, J. Kříž a J. Včala),
jeden traktor a čtyři motorové pily. Všem
zúčastněným i dalším (Ol. Skuhrovec, P.
Kšanda, T. Skuhrovec a J. Ostřanský), kteří
postupně dořezávají, štípou a skládají dřevo u
klubovny, patří poděkování. Díky jejich práci
a pomoci se zahřejeme při budoucích
společenských akcích.
DV

Brigáda – listí v Horních Hbitech
Jak je všem obyvatelům Horních Hbit známo, obec je osázena mnoha listnatými stromy. Na jaře
krásné květy, v létě příjemný stín, potrava pro včely a krásné posezení u rybníka nebo kdekoliv
jinde pod těmito stromy. Avšak na podzim nastává problém s velkým produktem těchto stromů,
tedy listím. Chápeme, že všichni občané nemají v určitou dobu čas a nemohou přijít na brigádu
spojenou s úklidem těchto vedlejších produktů. Každý má své soukromé aktivity. Přesto jsme rádi,
že na svolanou brigádu úklidu listí dne 24. 11. 2012 přišlo osm obyvatel a obec se podařilo uklidit.
Již před úklidem udělal v obci velký kus práce pan Jaroslav Turnovec. Brigády se dále zúčastnili:
Vacek Kamil, Vostarek Václav st., Vostarek Václav ml., Doubrava Jiří, Doubrava Petr, Záruba
Pavel, Trnka Ladislav a Tomáš Vacek s traktorem a valníkem.
Všem za účast a fyzickou podporu Děkujeme.
Ladislav Trnka

Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční stromeček v Horních Hbitech se stal
neodmyslitelnou tradicí. Každý rok byl
osazen a osvícen, avšak bez účasti našich
občanů. Letos se nám podařilo získat krásný
stříbrný smrk od paní Květy Dvořákové ze
Županovic, a tak vznikl nápad pana Jaroslava
Turnovce rozsvítit stromeček za účasti
veřejnosti. Od nápadu byl malý krůček
k realizaci. Dne 2. 12. 2012, tedy na první

adventní neděli se uskutečnilo slavnostní
rozsvícení od 17:00 za velké účasti místních
obyvatel. Malé občerstvení zajistila Obec
Jablonná. Slavnostní ohňostroj pod vedením
pana Jaroslava Bartůňka zajistilo SDH Horní
Hbity.
Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
Ladislav Trnka

Anděl, Mikuláš a čerti, z pekla rovnou k vám
Nastal večer 5. 12. 2012 a do každého stavení
v Horních Hbitech se podívali anděl, Mikuláš
a čerti. Za básničku nadělili dětem balíček
s nadílkou, od rodičů pak na cestu dostali
panáčka dobrého moku. K hodným dětem byl
vpuštěn jen anděl s Mikulášem, ke zlobivým i

chlupatí čerti. V nejednom očku se objevila i
třpytivá slzička.
Mikuláše po vesnici doprovázeli také děti a
rodiče. Po dvouhodinové procházce se všichni
vrátili domů. Poděkování patří všem
zúčastněným, za dodržování této pěkné
tradice a těšíme se opět za rok.
SDH Horní Hbity, I. Kolářová a I. Turnovcová

Jubilea
Obec tradičně sleduje významná životní jubilea svých občanů. Až dosud zastupitelé při těchto
příležitostech jubilanty navštěvovali a předávali jim blahopřání a dárkové balíčky.
Od příštího roku však tato praxe dozná změny. Zastupitelstvo naší obce se na svém letošním
prosincovém zasedání usneslo, že zastupitelé již nebudou bez pozvání osobně všechny oslavence
navštěvovat, ale obecní úřad bude zasílat písemné blahopřání s poukázkou v hodnotě 400 Kč na

odběr zboží dle vlastního výběru v jediném místním obchodu u pana Grebeně. Výběr tohoto
obchodu chápeme jako jistou formu podpory pro toho, kdo zajišťuje důležité služby v naší obci.
Blahopřání s poukázkou budou občané dostávat počínaje padesátými narozeninami a dále vždy po
deseti letech tak, jak bylo i doposud zvykem.
DV

Stručně k budoucím rozpočtům
Velká snaha o maximální snížení běžných
provozních výdajů obce, kterou zastupitelstvo
prosazuje, spojená se změnami v zákonech
souvisejících s rozpočtovým určením daní, v
nás evokuje lehký optimismus v tom, že když
budou odhady ministerstva financí týkající se
budoucích výběrů daní správné, pokud se
nebude prohlubovat finanční krize a obci
nevzniknou neočekávané výdaje, bude možné
sestavovat od roku 2014 obecní rozpočty
s relativně slušným přebytkem. Rozpočet na
příští rok, tedy na rok 2013, jsme sestavili
jako vyrovnaný s tím, že jsou v něm zahrnuty
i výdaje investiční ve výši cca 1 000 000 Kč
(budova pro komunální techniku, zásahové
vozidlo pro SDH Jablonná, další práce na
projektu kanalizace, atd..), které v dalších
letech rozhodně nedosáhnou takových
rozměrů. Naopak nám ubude (počínaje
rozpočtem na rok 2014) povinnost platit
takzvané neinvestiční výdaje na žáky
základních škol, které dosud platíme všem
základním školám, ve kterých plní svoji
povinnou školní docházku děti z Jablonné a

Horních Hbit. Jen pro představu se v roce
2012 jednalo o více než 400 000 Kč. Základní
škola v Dolních Hbitech z této sumy obdržela
více než 70% a o zbytek se podělily školy
příbramské, kamýcká a milínská. Podle nové
právní úpravy budou prostředky dle počtu
žáků ve školách přidělovány již rovnou
obcím, které školy zřizují. Nebude tedy
důležité, odkud žák je, ale kam chodí do
školy.
Jak budeme hospodařit s prostředky, které
nám, jak doufáme, budou takto na účtu
zbývat, je na nás. Má představa i představa
ostatních zastupitelů je taková, že budou
využity na větší investiční akce v momentě,
kdy bude k tomu vhodná příležitost.
Samozřejmě je na prvním místě kanalizace.
Tento projekt se ale i tak neobejde bez
financování z dotací. To, že však postupně
budeme mít více prostředků na naši finanční
spoluúčast, která by byla i tak v řádech
milionů, nás snad bude zvýhodňovat v dalších
kolech žádostí o dotace.
DV

Znak a vlajka Obce – výsledky ankety
V rámci voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje proběhla v naší Obci anketa s cílem zjistit
preference občanů k navrženým znakům.
Tak, jak se ukazovalo již od začátku jejich posuzování, bezezbytku platí, že co člověk, to odlišný
vkus. Výsledky ankety nebyly zdaleka jednoznačné. Nejméně lidí (20) zařadilo na první místo znak
s jablkem a tento znak zároveň nejvíce lidí zařadilo na místo poslední (36). Z toho důvodu, jsme se
rozhodli tento návrh opustit. Další návrhy však byly velice vyrovnané. Velice mírně navrch měl
znak „s korunkou“, získal 38 prvních míst, ale naopak zase také 31 míst posledních, což je po znaku

s jablkem nejvíce. Dva znaky s jabloní neměly tolik umístění na prvním místě (31 a 24), ale zase o
to víc na druhých místech (29 a 36).
Pro celkové hodnocení jsme se rozhodli použít následující postup. Za každé umístění na prvním
místě obdrží daný znak 3 body, za každé umístění na druhém místě obdrží znak 2 body, za každé
umístění na třetím místě obdrží znak 1 bod a za umístění na posledním, čtvrtém místě neobdrží
žádný bod.
Po vyhodnocení podle tohoto postupu jsme došli k následujícím výsledkům:
Znak č. 1

Znak č. 3

184
Znak č. 2

147
Znak č. 4

172

181

Z celkových výsledků vyplývá těsné vítězství znaku č. 1. Protože byly výsledky tak těsné a také
proto, že v Horních Hbitech měly převahu znaky č. 2 a 4, které spojuje zobrazení mlýnského
kamene odkazujícího na hornohbitskou historii, jsme se rozhodli zakomponovat tento symbol do
znaku č. 1. Heraldik, který znaky navrhoval, s úpravou souhlasil.
Takto vypadá upravená varianta znaku i s dvěma návrhy vlajky. Konečné rozhodnutí by mělo
padnout na některém z nejbližších zasedání zastupitelstva.

DV

Krátce
Do obecní knihovny přibyly další knihy, tentokrát od paní Bartůňkové z Horních Hbit.
Bedny na posypový materiál se objevily na nejvíce problematických místech v Jablonné
(hornohbitští zastupitelé se shodli na tom, že u nich nejsou zapotřebí). Štěrk v nich je a jsou
k dispozici všem potencionálně uvíznuvším. Neznamená to, že by se mělo přestat sypat centrálně,
ale to, že nám přibyla jednoduchá možnost, jak se z potíží dostat svými prostředky.

Volby prezidenta České republiky, které proběhnou poprvé v historii jako volby přímé, se budou
konat v pátek 11. a v sobotu 12. ledna příštího roku. Případné druhé kolo pak o čtrnáct dnů později.
Volební místnosti na tradičních místech, tedy v Jablonné v přízemí obecního úřadu a Horních
Hbitech v Klubovně, budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Ti
občané, kteří chtějí, zejména ze zdravotních důvodů, využít možnosti přenosné volební urny, o to
musí s předstihem požádat obecní úřad. Volební komise je v termínu voleb navštíví a umožní jim
hlasovat u nich doma.

Další plánované akce
Dne 2. 3. 2013 proběhne maškarní průvod obcemi pod vedením Oldřicha Skuhrovce (SDH
Jablonná).
SDH Horní Hbity připraví na den 2. 2. 2013 pro děti maškarní karneval.
Po loňském úspěšném prvním ročníku oslavy dne žen i letos SDH Jablonná uspořádá dne 9. 3. 2012
u příležitosti MDŽ setkání žen v klubovně v Jablonné.
Dne 1. 6. 2013 zve SDH Jablonná všechny děti na hřiště v Jablonné na soutěžní odpoledne v rámci
Mezinárodního dne dětí.

SDH Jablonná a SDH Horní Hbity
Přejí všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí v roce 2013.
Oldřich Skuhrovec a Jan Turnovec

