4/2013
Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí
kompletní ročník.
Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které by měly být
především ve znamení klidu, rodinné pohody a štěstí a také s prodlužujícími se dny očekávání roku
nového, který nám všem snad přinese zdraví i štěstí nejen v osobních životech.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem Zastupitelstva naší obce popřál klidné prožití
vánočních svátků a všechno dobré v roce 2014.
David Větrovský

Rozsvícení vánočního stromku
Dne 1. 12. 2013, tedy na první adventní
neděli, se již druhým rokem konalo slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromečku
za
přítomnosti občanů. Stromek, který zajistil
a ozdobil pan Jaroslav Turnovec spolu
se synem, byl za velké účasti obyvatel
rozsvícen chvíli po 17. hodině. Opět bylo
zajištěno malé občerstvení na zahřátí v podobě
svařeného vína a panáčka rumu, které nám
zabezpečil SDH Horní Hbity, včetně krásného

slavnostního ohňostroje, který si vzal na
starosti pan Jaroslav Bartůněk.
Po ohňostroji všichni v klidu popovídali
se svými sousedy, známými a kolem 19.
hodiny se rozešli opět domů. Závěrem bychom
chtěli poděkovat všem zúčastněným za
dobrovolný příspěvek v hodnotě 1101 Kč,
který byl využit na snížení nákladů SDH na
tuto akci. Těšíme se zase příští rok!
Ladislav Trnka

Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity
Rok se s rokem sešel a opět nastal úkol uklidit opadané listí po celé obci. Brigáda v Horních
Hbitech byla svolána na sobotu 2. 11. 2013. Ne všichni občané mají na tento naplánovaný den čas,
proto již někteří provedli shrabání listí předem a připravili hromádky před svými domy a v okolí,
aby mohlo být listí řádně odvezeno. I přesto se sešlo v sobotu zhruba 12 občanů, kteří pomohli
dokončit úklid a odvézt tento biologický odpad na skládku. Mezi zúčastněnými byli i dobrovolníci,
kteří v Horních Hbitech trvale nebydlí a byli zde pouze na návštěvě nebo na chalupě. Úplně všem
zúčastněným brigádníkům moc děkujeme.

I v obci Jablonná byli občané požádáni o pomoc při úklidu spadaného listí formou oznámení
na vývěsce, kde tento úklid zajišťovali pracovníci obecního úřadu. Všem těm, kteří přispěli svojí
pomocí, taktéž děkujeme.
Ladislav Trnka

Dětské hřiště v Horních Hbitech
Také pro děti v Horních Hbitech se podařilo vybudovat dětské hřiště. Pro místo tohoto hřiště byl
zvolen pozemek, který sousedí se zakoupenou stodolou plánovanou k vybudování hasičské
zbrojnice a skladu pro Obecní úřad. Hřiště by mělo sloužit nejmenším občánkům k využití volného
času. Toto hřiště vybudovala firma, která na všechnu odbornou práci má řádný certifikát. Konečné
dokončení hřiště se podařilo na přelomu října/listopadu, opět za pomoci místních občanů. Jednalo
se o terénní úpravy, se kterými nám pomohli: Tomáš Vacek, Jaroslav Skuhrovec, Petr Doubrava
a František Kopáček. I těmto dobrovolníkům patří velký dík.

Jedna z prvních návštěvnic dětského hřiště.
Ladislav Trnka

Divadlo
V neděli 8. prosince jsme vyrazili na divadelní představení - muzikál „KAPKA MEDU PRO
VERUNKU“ do divadla Hybernia. Tentokrát byl autobus naplněn do posledního místa.
Na místo určení jsme dorazili v pořádku a včas díky spolehlivému řidiči, panu
Karlu Jarolímkovi, a tak někteří z nás mohli ochutnat vánoční svařené víno
z některého ze všudypřítomných stánků ještě před představením. Samotné
představení se všem líbilo a sklidilo od diváků velké ovace. Následná procházka
podvečerním vánočním centrem Prahy, prohlídka Staroměstského náměstí se
všemi jeho kouzly a atmosférou, byla hezkým zakončením celého zájezdu.
Už nyní přemýšlíme, jaké představení vybereme příště a jaký zvolíme termín. Jsme rádi, že máte
o divadelní představení zájem a budeme se těšit na další zájezd. Informace samozřejmě zveřejníme
s dostatečným časovým předstihem ve Zpravodaji i na nástěnkách obce.
DV

Mikulášská nadílka
Na letošního Mikuláše a čerty jsme čekali
se sněhovou nadílkou. Rodiče s dětmi čekali
v teple ve vyzdobené klubovně, kde si děti
čekání na jejich příchod krátily sledováním
pohádek a tvorbou vánočních postaviček
z papíru. Rodiče si čekání mohli zpříjemnit
občerstvením nebo pomoci svým ratolestem
s vystřihováním a lepením. Společnými silami
tak vytvořili rybičku, andělíčka i sněhuláka,
které si mohli odnést domů. V rohu místnosti
byl vánoční stromek, který děti ozdobily
vánočními ozdobami a barevnými řetězy, které
vytvořily také na místě.

Když byl stromek ozdobený, nebojácné děti
netrpělivě
vyčkávaly
příchodu
čertů
a Mikuláše. S jejich příchodem se ale objevil
u dětí strach, který byl doprovázen křikem
a pláčem. Vystrašené děti si nejdříve ani
nechtěly vzít od anděla balíček s dobrotami,
který si mohly zasloužit básničkou, ale
postupně překonaly svůj strach a přeci jen
si balíček odnesly. Věříme, že se mikulášská
nadílka dětem líbila a za rok se opět všichni
sejdeme.

Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Vodovod „Průhon“
Na posledních dvou zasedáních Zastupitelstva obce jsme řešili problematiku týkající
se vodovodu „na Průhoně“. Donutily nás k tomu ekonomické okolnosti jeho provozu. Vzhledem
k neustále se zvyšujícím cenám elektrické energie, rozborů vody i k nutnosti průběžných oprav
čerpadel, elektroinstalace i dalšího zařízení vodárny (které má v některých případech již odslouženo
téměř třicet let provozu) a vzhledem ke spíše klesající spotřebě vody se provoz vodovodu
dlouhodobě pohybuje ve ztrátě. Za poslední tři roky byly náklady na provoz vodovodu zhruba 100
000 Kč, což je přibližně 33 000 Kč ročně a příjmy z prodeje vody i se započítáním vody
spotřebované na obecním úřadě, v kabinách AC Jablonná a v Obecní klubovně činily 47 000 Kč,
což je přibližně 15 600 Kč ročně. S tímto stavem je zapotřebí něco udělat. Vodovod nemá
k dispozici každý, je zaveden pouze pro menší část občanů a zastupitelstvu obce se nezdá
spravedlivé, aby obec dotovala části občanů službu, kterou si většina ostatních musí platit ze svého.
Zastupitelstvo mělo na výběr ze dvou možností. První bylo prosté zvýšení ceny za odebraný metr
kubický tak, aby nová cena odrážela celkové náklady na provoz vodovodu a zároveň se mohla tvořit
malá rezerva ve fondu oprav. Druhou možností bylo zavést druhou složku platby za vodu, která by
byla pro každou připojenou nemovitost stejná, a platili by ji všichni bez ohledu na spotřebu vody.
Tato složka by pokryla náklady, které obec s vodovodem má nehledě na to, kolik vody se ze studny
vyčerpá. To jsou především pravidelné rozbory vody, ale také údržba ochranného pásma kolem
vodárny atd. Druhou složkou vodného by byla platba za odebrané množství vody jako doposud,
která by se počítala z nákladů, které jsou spojené se samotným čerpáním vody, tedy především
platbou za elektrickou energii. Do těchto dvou složek by byla taktéž započítána malá rezerva
na fond oprav. Zastupitelstvo se na svém veřejném zasedání 19. listopadu rozhodlo pro druhou
variantu, tedy variantu dvousložkové ceny, která v sobě zahrnuje fixní platbu za přípojku.
Zastupitelstvo je toho názoru, že je opodstatněné požadovat fixní platbu za přípojku, která se dotkne
i lidí, kteří vodu z vodovodu sice neodebírají, ale mají tuto záložní možnost. I pro přípojky, které
nejsou využívány, je totiž nutné rezervovat určitou kapacitu vodního zdroje a není tedy možné
například připojit další zájemce, kteří by vodu odebírat chtěli. I tato možnost - okamžitě začít vodu
z vodovodu odebírat - je službou pro připojené občany a měla by být zpoplatněna, aby celou tíži

provozu nenesli pouze ti, kteří vodu odebírají. U toho, kdo vodu neodebírá a ví, že ani v budoucnu
tuto možnost mít nechce, můžeme přípojku zrušit a vybudovat ji například k někomu jinému.
17. prosince zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o dodávce vody, která bude doručena všem
odběratelům vody a také schválilo cenu vodného ve výši 35 Kč/m3 (místo současných 30 Kč/m3)
a výši pevné roční sazby za přípojku ve výši 300 Kč ročně. Myslíme, že takové zvýšení cen není
nijak velké, i v porovnání s cenami jinde (např. Příbram 50 Kč/m3), a že odběratelé vody pochopí
nutnost tohoto kroku.
DV

Výběrové řízení
Obecní úřad se neustále potýká s další
a další administrativní zátěží, kterou nás nové
zákony, vyhlášky i samotné státní orgány
zahlcují. Rozhodl jsem se tedy nabídnout
rozšíření pracovní doby naší dlouholeté účetní,
paní Šedivé z Třebska, která pro Jablonnou
zpracovává účetnictví i další agendu již více
než deset let a se kterou jsme spokojeni.
Paní Šedivá nabídku ale bohužel odmítla
s tím, že jí práce přibývá i v Třebsku, kde
pracuje na obecním úřadě, a že by další práce
navíc byla již nad její síly. Zároveň nás
požádala o uvolnění z pracovního místa
v Jablonné právě z těchto důvodů. Nezbylo
nám tedy nic jiného, než vypsat výběrové
řízení na místo účetní a administrativní
pracovnice na náš obecní úřad. Zastupitelstvo
o vypsání výběrového řízení rozhodlo
na veřejném zastupitelstvu 19. listopadu a

hned následující den bylo oznámení
zveřejněno na úřední desce v Jablonné,
vývěsce v Horních Hbitech i na internetových
stránkách obce. Do výběrového řízení
se přihlásili tři uchazeči a výběrová komise,
kterou taktéž zvolilo zastupitelstvo, vybrala
paní Jarmilu Neužilovou. Paní Neužilová má
praxi jako účetní i mzdová účetní, bydlí
v Jablonné a bude od začátku roku pracovat na
poloviční úvazek jako zaměstnanec obecního
úřadu.
Na závěr mi dovolte velmi poděkovat
dosavadní účetní paní Marii Šedivé za její
profesionální a svědomitou práci pro naši
obec. Já osobně jí děkuji zejména za to, jak mi
pomohla v době, kdy jsem po volbách přebíral
úřad. Byla v podstatě tím jediným, koho jsem
mohl požádat o odbornou radu a nesmírně
si její pomoci vážím.
DV

Dotace pro rok 2014
S koncem letošního roku se nám otevřela možnost využít výzvy Středočeského kraje a požádat
o dotace z jeho fondů.
Vzhledem k jasné prioritě Zastupitelstva jsme neváhali a zaměřili se na Fond životního prostředí
Středočeského kraje, kde je možné pokusit se o získání prostředků na výstavbu kanalizace a čistírny
odpadních vod. Po delší době se nám tedy otevřela možnost znovu se ucházet o prostředky na tento
projekt. Vzhledem k tomu, že možnosti čerpání dotací z tohoto fondu jsou omezené, byli jsme
nuceni celý projekt rozdělit a v první etapě požádat o prostředky na výstavbu čistírny odpadních
vod a pouze části stok tak, aby byl zajištěn alespoň částečný nátok splašků, který zaručí
bezproblémový provoz technologie čistírny. Projekt by se tedy nerealizoval celý najednou, ale
začalo by se jeho částí, která by nás posunula výrazným způsobem dál a umožnila například
pokračovat v budoucnu se stavbou dalších stok po částech, na které by se daly čerpat dotační
prostředky i v menších objemech. První etapu výstavby nejde omezit víc, než na vybudování
čistírny a kanalizačních stok o celkové délce přibližně 1,2 km. Předpokládané náklady na tuto část

i tak převyšují 15 milionů korun. Žádost byla zpracována a podána a doufejme, že již začátkem
příštího roku bychom se měli dozvědět výsledek.
Další možností, která se nám otevřela, je požádat o dotaci na změnu vytápění a instalaci otopné
soustavy v budově obecního úřadu. Náš obecní úřad, včetně ordinace a čekárny v přízemí,
je vytápěn elektrickými přímotopy. Každý, kdo měl nebo má takové vytápění doma, ví, jak je
nákladné. Již delší dobu přemýšlíme o možné změně ve vytápění, a tak jsme uvítali možnost
obdržet na ni evropské finanční prostředky ve výši 90% celkové ceny. V rámci projektu by mělo
dojít minimálně ke změně zdroje vytápění (automatický kotel na ekologická paliva, zemědělské
odpady atd.), vybudování ústředního topení, zateplení střechy a její rekonstrukci a celkovému
zhodnocení energetické náročnosti objektu (energetický štítek). Všechny tyto náklady jsou v rámci
dotace uznatelné a spoluúčast obce by měla být pouze 10%. Žádost je podána a čekáme na její
posouzení.
Systém dotací je takový, že obec nemůže čekat na vyhlášení právě toho jednoho dotačního titulu
(kanalizace), který nejvíce potřebuje, ale musí se snažit využít aktuální možnosti, které přicházejí.
Takovým způsobem se podařilo minulému zastupitelstvu získat prostředky na klubovnu,
současnému na dětské hřiště, aleje kolem cest a třeba také na veřejně prospěšné práce.
U veřejně prospěšných prací bych se rád zmínil o tom, že současná smlouva s Úřadem práce
v Příbrami je platná do konce ledna roku 2014. Poté jsme rozhodnuti opět o tyto prostředky požádat
a znovu zaměstnat na úklidové práce, drobné opravy a údržbu obecního majetku někoho, kdo bude
kritériím úřadu práce vyhovovat a kdo nám jím bude doporučen. Kritéria (věk, délka registrace atd.)
a doporučení jsou v kompetenci úřadu práce, kde se na ně může každý registrovaný uchazeč o práci
informovat.
DV

Krátce
Jablonná má dalšího malého občánka, jmenuje se Ladislav Zevel, narodil se v říjnu a bydlí
v Jablonné. Blahopřejeme rodičům a přejeme mu hodně zdraví.
Známky na popelnice pro rok 2014 je možné zakoupit na obecním úřadě vždy v úředních
hodinách již od začátku ledna. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. Tak jak bylo avizováno
v předešlém vydání Zpravodaje, podnikatelé a živnostníci mohou uzavřít s obcí smlouvu
o využívání obecního systému nakládání s odpady.
Do obecní knihovny přibyly další knihy, tentokrát od neznámého dárce, počet knih se tak dostal na
1511 kusů. Všechny jsou potenciálním čtenářům zdarma k zapůjčení.
Výroční valná hromada SDH Horní Hbity se koná dne 27. prosince od 18:00 v klubovně
v Horních Hbitech.
Výroční valná hromada SDH Jablonná se koná dne 18. ledna od 14:00 v klubovně v Jablonné.
SDH Jablonná připravuje v měsíci únoru či březnu tradiční maškarní průvod obcemi a také
dětský maškarní karneval.
SDH Jablonná pořádá dne 12. 4. 2014 velikonoční tvoření.

SDH Jablonná, SDH Horní Hbity
a AC Jablonná
přejí všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí v roce 2014.
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