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Vážení spoluobčané,
dostalo se Vám do ruky další číslo našeho Zpravodaje. Najdete v něm, jak už je jeho dobrým
zvykem, informace o dění v naší obci. Ohlédneme se v něm zpět a nahlédneme i trochu do
budoucna, abychom si udělali obrázek o tom co nás čeká, jaké akce a kdy se uskuteční. Já osobně si
vážím všech, kteří jsou schopni a hlavně ochotni zorganizovat něco, při čem se máme všichni
možnost setkat. Snad je tou uspěchanou dobou, že na to není jindy čas.
Toto vydání je poslední letošní, předvánoční a zároveň první povolební. Dovolte mi tedy,
abych poděkoval všem, kteří k volbám přišli a hlasovali. Velice si vážím hlasů, které jsem dostal.
Chápu to jako veliký závazek a udělám všechno pro to, abych důvěru nezklamal.
Za celé zastupitelstvo chci popřát čtenářům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně štěstí a zdraví.
David Větrovský

Jízdní řády autobusů
Hned v prvním článku bych se chtěl dotknout asi nejaktuálnějšího tématu a z mého pohledu
velkého průšvihu.
14. prosince letošního roku došlo ke změnám v jízdních řádech autobusů. Nejen že se naší
obce nezeptal na názor ani Středočeský kraj, který autobusy objednává a jízdní řády sestavuje, ani
dopravce sám, dokonce nám ani nikdo neoznámil, že se nějaká změna chystá a že bude provedena.
O tom že byl zrušen spoj, kterým jezdí děti do školy do Dolních Hbit, jsem se dozvěděl až
z telefonátů rodičů v pondělí 15. prosince dopoledne. Ještě ten den jsem se spojil s panem starostou
Dolních Hbit (ten také o ničem nevěděl), dále pak s pracovníky Středočeského kraje, kteří mají
jízdní řády na starosti. Byl jsem opakovaně ujištěn, že se jedná o nedopatření, které bude
napraveno. Ihned jak bude znám způsob a termín nápravy, budu rodiče dětí informovat. Informaci
předám Základní škole v Dolních Hbitech a také ji vyvěsím na nástěnku u obchodu v Jablonné.
P.S.: Těsně před vydáním tohoto Zpravodaje jsem obdržel zprávu ze Středočeského kraje, že školní
autobus bude počínaje 5. lednem obnoven a odjíždět bude z Jablonné v 6:52 a z Horních Hbit
v 6:54.
DV

Divadlo – ohlédnutí i plán
V polovině listopadu jsme navštívili
divadlo Hybernia a představení „Sněhová
královna“. Bohatá výprava i velmi dobré
obsazení umocnily zážitek z tohoto muzikálu.
Myslím, že když jsme letos i
v minulém roce navštívili muzikál, bude to
chtít příští rok nějakou změnu. Dobře se nám
daří obsazovat autobus, a tak jsme se
rozhodli, nenechávat další představení až na
podzim, ale vyrazit již někdy v březnu nebo
dubnu. Tentokrát bychom jeli na nějakou

činohru,
nejspíš
komedii.
Konkrétní
představení není ještě vybrané, programy a
nabídky divadel budeme znát až v průběhu
ledna. Protože ale Zpravodaj vychází teď a
další číslo zřejmě až těsně před plánovaným
představením, budeme Vás informovat o
přesném termínu i titulu představení
prostřednictvím plakátů na obvyklých
místech. Věřím, že budeme mít šťastnou ruku
při výběru a autobus bude opět plný.
DV

Kanalizace
To že jsem nějakou dobu o kanalizaci nepsal, určitě neznamená, že by se v této oblasti nic
nedělo. Ani po nezdarech posledních žádostí podávaných naposledy v minulém roce, jsme nehodili
flintu do žita. Především na základě změny zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou je nyní
vyžadováno zpracování ještě podrobnějších projektů, jsme se rozhodli dopracovat oba projekty, jak
Jablonnou tak Horní Hbity, tak, aby všechny požadavky zákona splňovaly. Vypsali jsme výběrové
řízení a vybrali projektanty, kteří tímto způsobem projekty připraví.
Těsně po komunálních volbách se objevila možnost podat žádost o dotaci na ministerstvo
zemědělství. Nově ovšem, oproti předchozím výzvám, bylo požadováno nejen územní rozhodnutí,
ale i stavební povolení, a tak jsme mohli podat pouze projekt pro Jablonnou.
Žádost byla tedy podána, ministerstvem zkontrolována a po formální stránce v ní nebyly
nalezeny nedostatky. Na výsledky dalšího posuzování budeme muset počkat pravděpodobně
několik měsíců.
DV

Mikulášská nadílka
Dne 29.11. se konala jako každý rok Mikulášská nadílka. Přípravy začaly již v pátek, a to
výzdobou a hlavně přinesením vánočního stromečku. Dětičky s rodiči se začaly scházet brzy po
sobotním poledni, ale my už na ně byli nachystáni. Některé děti zůstaly s rodiči u stolu a jiné se
pustily do zdobení stromečku. Když se venku setmělo, všichni jsme čekali na příchod Mikuláše a
čertů. Některé děti byly letos asi hodně zlobivé. Jen co čerti zaťukali, již se natahovaly po svých
rodičích, že nechtějí do pekla. Mikuláš s andělem a čerty byli hodní a žádné dítko neodnesli. Díky
básničce, kterou děti hezky zarecitovaly, dostaly od Mikuláše a anděla balíček plný sladkostí.
Věříme, že se Mikulášská nadílka dětem líbila a za rok se opět sejdeme.
Poděkování patří všem, kteří nám s akcí pomohli a také obecnímu úřadu za balíčky.
Ilona Kolářová

Odbahnění rybníka u Křížku
Po delším váhání jakým způsobem a
jakou technikou do toho, jsme se pustili do
odbahnění rybníku u Křížku. Pomohli nám
s tím otec a syn Mátlovi z Horních Hbit.
Výhodou bylo, že orobinec a zetlelé listí
okolních stromů, které se na dně střádalo
možná více než dvacet pět let, bylo možné
vyvést na sousední neobdělávané obecní
pozemky, kde je po vyschnutí snad začátkem
příštího roku lépe rozhrneme a upravíme.
Vzhledem k tomu, že rybník nemá
žádný přítok a v jeho okolí nejsou
exponované erozní svahy, nedostává se do něj
žádný materiál splachem, a tak ho nebylo

potřeba vyvážet tak velké množství.
Úmyslně
jsme
zachovali
část
litorálního porostu orobince, abychom
vytvořili vhodné prostředí pro rozmanité
živočichy, kteří v lokalitě žijí. Zarůstání celé
vodní plochy však rozmanitosti života
nesvědčí. Postupem času by proces vedl
k zazemňování rybníka a tím k jeho
postupnému zániku. Rybník v neposlední řadě
plní také funkci požární nádrže, která by měla
být připravena jako zdroj vody k případnému
hašení požárů. Ve stavu v jakém v posledních
letech byl, tuto funkci plnit nemohl.
DV

Rekonstrukce střechy a zateplení obecního úřadu
Všichni netrpělivě sledujeme práce probíhající na budově obecního úřadu. Zakázku vyhrála
a práce tedy provádí společnost RIOS Příbram, s.r.o., která nabídla ve výběrovém řízení nejnižší
cenu. Na kvalitu provedených prací dohlíží stavební dozor, Ing. Matějka z Příbrami.
Práce si vyžádaly poměrně komplikovaný přesun obecního úřadu na několik týdnů do
klubovny v Jablonné a také přerušení provozu ordinace pana doktora Havla. Velmi se za
komplikace omlouváme, ale bohužel to nebylo možné provést jinak. Obecní úřad je již přestěhován
zpět a pan doktor začne znovu ordinovat v Jablonné od nového roku. První jeho návštěva připadá na
13. ledna.
Vzhledem k počasí jsme práce přerušili a fasáda se bude dodělávat na jaře, až teploty opět
bezpečně vystoupí nad bod mrazu i v noci.
DV

Rozsvícení vánočního stromku v Jablonné
Vánoční čas je čas příjemného
setkávání, hořících svící a dychtivých tváří,
dětských očekávání a vánočních tradic. K nim
bezpochyby patří zdobení vánočního stromku,
pečení vánočky, pití kořeněného vína. Tyto
tradice jsme si připomněli první adventní
neděli. Letos poprvé jsme všichni odpočítali
slavností rozsvícení vánoční stromu v
Jablonné. Velký dík za tento moment patří

těm, kteří věnovali čas a chuť přípravám.
Společnou pílí se všechno povedlo a tak jsme
se 30. listopadu v hojném počtu sešli na hřišti,
rozsvítili nádherný strom, pokochali se
krásným ohňostrojem, ochutnali dobroty a
zapili je teplým vínem. Věřím, že se nám
všem zúčastněným toto setkání líbilo a opět
za rok se všichni sejdeme.
Lenka Skuhrovcová

Rozsvícení vánočního stromku v Horních Hbitech
Již po třetí jsme se na první adventní neděli, tedy 30. 11. 2014 sešli, abychom společně
rozsvítili vánoční stromek v Horních Hbitech. Za hojné účasti se tak stalo chvíli po 17. hodině a ani
letos nechybělo občerstvení v podobě svařeného vína a rumu. Pro zpříjemnění večera a naladění
vánoční atmosféry nám zahrál na klávesy pan Kříž z Příbrami. Zazněly klasické vánoční koledy, a
tak si každý mohl zazpívat a popovídat s přáteli. Za celou organizaci bychom chtěli poděkovat panu
Jaroslavu Turnovcovi, který zajistil stromek. SDH Horní Hbity zajistil občerstvení a ohňostroj pod
vedením pana Jaroslava Bartůňka. Všem občanům děkujeme za účast a také za dobrovolný
příspěvek, který činil 1120Kč. Jsme rádi, že se tato akce stala již oblíbenou tradicí a budeme se těšit
zase za rok.
Ladislav Trnka

Zpráva z oddílu
Po skončení podzimní části soutěže můžeme konstatovat, že umístění (6. místo) odpovídá
výkonnosti mužstva. Pouhé dva body nám chyběly ke čtvrtému místu v konečném umístění. Z toho
je patrné, jak je tato soutěž vyrovnaná. Ze sehraných zápasů se musíme zmínit o utkání v Sedlici,
které se svým průběhem řadí k velice kvalitním a dává nám oprávněné naděje do jarních kol.
Že na našem hřišti jsou terénní nerovnosti jsme věděli a mnohokrát čelili kritice soupeřů. Po
domluvě se starostou jsme zorganizovali v listopadu brigádu a za hojné účasti hráčů, funkcionářů,
příznivců a s patřičnou technikou (traktor, bagr) nedostatky z nejhoršího zarovnali. Po následném
zatravnění a uválcování očekáváme zlepšení hrací plochy a tím i zamezení připomínek hostujících
mužstev. Za tuto akci patří všem velké poděkování.
K vánočním svátkům a k Novému roku přejeme všem to nejlepší.
Josef Kříž za AC Jablonná.

Účastníci listopadové brigády.

Krátce
Jeden malý občánek přibyl tentokrát Jablonné. Narodil se v listopadu a jmenuje se Sebastián
Svoboda. Rodičům blahopřejeme a přejeme mu hodně zdraví a štěstí.
Výroční Valná hromada SDH Horní Hbity se koná v sobotu 10. ledna od 17.00 v klubovně
v Horních Hbitech.
SDH Jablonná zve všechny své členy a ostatní občany na Výroční valnou hromadu, která se
uskuteční dne 16. 1. 2015 od 18.00 v klubovně na hřišti v Jablonné.
Občané Jablonné i Horních Hbit se v hojné míře zapojili do podzimního úklidu listí, každá
nahrabaná hromádka nám uspořila čas i peníze a přispěla k lepšímu vzhledu obcí. Děkujeme.
Známky na popelnice pro rok 2015 bude možné zakoupit na obecním úřadě vždy v úředních
hodinách již od začátku ledna. Tyto známky budou již od začátku roku platné. Ceny zůstávají stejné
jako v loňském roce. Platnost všech známek, označených rokem 2014 bude končit 15. března. Po
tomto termínu již Technické služby budou vyvážet pouze popelnice označené novými známkami.
SDH Jablonná v průběhu měsíce února či března uskuteční tradiční maškarní průvod obcí a dětský
karneval, přesný termín bude včas uveřejněn.
SDH Jablonná pořádá dne 7. 3. 2015 „oslavu Mezinárodního dne žen“ od 14.00 v klubovně na
hřišti v Jablonné.
Připomínáme, že odečty vodoměrů vodovodu na Průhoně provede každý majitel připojené
nemovitosti samostatně a stav nahlásí obecnímu úřadu nejpozději do poloviny března, tedy do
úhrady poplatků na svoz odpadu. Vodné, tentokrát již s ročním poplatkem za připojení, je možné
zaplatit buď přímo do pokladny na obecním úřadě, nebo může být vystavena a zaslána faktura.

SDH Horní Hbity
přeje všem klidné a spokojené
prožití vánočních svátků a hodně
štěstí a zdraví v novém roce.
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