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Vážení čtenáři,
vítám Vás u posledního vydání našeho Zpravodaje v tomto volebním období. Za pár dnů budou
volby a já s téměř kompletním dosavadním zastupitelstvem jsme se rozhodli, že budeme kandidovat
znovu. Volby jsou pro nás velice důležitou zpětnou vazbou. Vlastně jedinou objektivní, kterou máme.
Podle toho, kolik voličů přijde, a jak rozdělí své hlasy, budeme moci usuzovat, jak naši práci, kterou
se snažíme dělat podle nejlepšího vědomí a svědomí, hodnotí ostatní.
Velice krátce bych se chtěl vrátit k našemu sázení památné lípy. Děkuji všem zúčastněným,
zejména hasičům, ale i všem ostatním přítomným. Měl jsem z této akce velice dobrý pocit a doufám,
že vy ostatní také a že se lípě bude dobře dařit.
David Větrovský

Památník obětem 1. a 2. světové války a připomínka našich
legionářů
V neděli 28. října budeme u budovy obecního úřadu slavnostně odhalovat pamětní desku občanům
naší obce, kteří se stali oběťmi první a druhé světové války a také pamětní desku našim legionářům.
Legionářům, kteří se odvážně na ruské, italské i francouzské frontě zapojili do hnutí usilujícího
o vznik republiky, čehož v roce 1918 pod taktovkou Tomáše Garriguea Masaryka nakonec opravdu
dosáhlo.
Krátké, důstojné odhalení těchto pamětních desek se uskuteční výše uvedeného dne od 14:00.
V budově obecního úřadu budou také vystaveny kopie spisů našich legionářů, které jsme získali
z Ústředního vojenského archivu v Praze.
Srdečně zvu všechny na tuto akci. Přijďme uctít památku lidí, kteří si to zcela jistě zaslouží.
David Větrovský

Výhled dalších infrastrukturních projektů
Největší naší prioritou do budoucna je bezesporu odkanalizování Horních Hbit. Projekt je hotov,
žádost o dotaci podána a do konce letošního roku snad budeme mít informace o tom, zda bude žádost
akceptována a budeme moci pokračovat v přípravných pracích. Zde jsou tedy již kostky vrženy.
Další, a v posledních suchých letech velmi aktuální, záležitostí se stává zásobování vodou.
Ve vodovodu na Průhoně je vody velice málo. Nejsme schopni k němu kohokoliv dalšího připojit.
Tak tak a ještě s omezeními stačí voda pro ty, kteří ji využívají. Nejednou se stalo, že voda ve studně
prostě došla a vodovod přestal na čas fungovat. Začali jsme se tedy zabývat možnostmi posílení

vodního zdroje pro tento vodovod. Obec nevlastní pozemky, na kterých by bylo možné vodu získávat.
Usilovně jednáme o možnostech dohody se společností RAVAK, a.s., která vlastní pozemky
se současným zdrojem vody a také majiteli pozemků, na nichž by se podle hydrogeologických
průzkumů mohl nacházet další zdroj vody.
Než začneme cokoli konkrétního plánovat, potřebovali bychom zpětnou vazbu od Vás. Nemáme
přehled o tom, kdo má nedostatek vody a kdo by měl zájem se k vodovodu připojit.
Abychom si takový přehled udělali, žádáme Vás, obyvatele Jablonné i Horních Hbit, abyste se na
obecním úřadě přihlásili, kdo byste měl zájem někdy v budoucnu o připojení k obecnímu vodovodu.
Jedná se o nezávazný průzkum, stačí SMS, email, nebo osobní návštěva obecního úřadu. Prosím
ale, aby se „preventivně“ nehlásili i ti, kteří vědí, že by přípojku vody stejně nepoužívali. I za takovou
přípojku by museli každoročně platit a vodovod, který není nebo je jen málo využíván, má problémy
se zajištěním nezávadnosti vody. Voda dlouho v potrubí stojí a nedostává se ke spotřebitelům
v dostatečné kvalitě a správce vodovodu s tím nic nezmůže.
Prosím všechny potenciální zájemce o co nejrychlejší reakci, nejpozději do čtrnácti dnů od vydání
tohoto Zpravodaje.
David Větrovský

Pár připomínek k odpadům
Vážení občané, snad se nám již podařilo
doladit systém odvozu plastů. Třítýdenní
interval se zdá vyhovující. Kdyby přece jen
někdo měl zájem o výměnu své menší
popelnice za větší o objemu 240 litrů, musí se
domluvit na obecním úřadě. Skladem nejsou,
ale bylo by možné je doobjednat. Také jsou
stále mezi námi tací, kteří si nevyzvedli
popelnici žádnou.
U ostatních komodit tříděného odpadu,
je také situace téměř stabilizovaná. Doplnili

jsme další kontejner na papír v Jablonné
k rybníčku u Černých, a tak se snad ulehčí
kontejneru na návsi, který bývá častěji
přeplněn. Nyní jsou tedy kontejnery na papír
na návsi v Horních Hbitech, Na Průhoně
u kaštanů, na návsi v Jablonné a nově
u rybníčku u Černých. V případě, že bude
kontejner na návsi v Jablonné přeplněn, což se
stává nejčastěji, využijte prosím kontejnery
na ostatních místech. Po objednání vývozu
vždy několik dní trvá, než Technické služby
přijedou.
Ladislav Trnka

Vítání občánků
Poprvé v historii naší obce jsme se ve dnech 15. a 16. září sešli v místní klubovně a přivítali jsme
naše nejmenší děti mezi občany naší obce. Sešli jsme se nadvakrát, abychom se do klubovny vůbec
vešli. Zastupitelstvo se rozhodlo, že budou přivítáni všichni malí občánci narození od minulých
obecních voleb. A bylo to dohromady 24 dětí.
Po úvodních větách k malým občánkům, jejich rodičům a ostatním přítomným byly panu
starostovi a panu místostarostovi děti postupně představovány a na památku si s sebou odnesly
pamětní medaili a pamětní list. Rodiče obdrželi poukázku na finanční příspěvek a maminky květinu.
Celou akci dokumentoval fotograf Martin Andrle z Horních Hbit. Všechno tedy máme zachyceno
a fotografie jsou k objednání na obecním úřadě. Velmi mě potěšilo, že se této výjimečné akce, která
zakládá novou tradici, zúčastnilo tolik dětí. Velké poděkovaní patří nejhlavnějším aktérům
víkendového odpoledne, tedy vítaným dětem, které po boku svých rodičů vše perfektně zvládly.

Budeme se těšit a jsme zvědaví, koho budeme vítat příště.
Lenka Skuhrovcová

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
letos slavíme 100 let českého státu. Jak moc
složitých těch posledních 100 let v české historii
bylo, asi nemusím připomínat. Ale asi jedna
z nejdůležitějších událostí je ta, že po celých sto
let stojí v Dolních Hbitech škola, kam chodily
celé generace dětí z okolních obcí, tedy
i z Jablonné a Horních Hbit.
Možná si řeknete, proč je to tak důležité?
Už když se podíváte do rozvrhu hodin,
nesmíte vidět jen názvy předmětů a hromadu
látky k probrání, ale i historické souvislosti.
Ukážu Vám pár příkladů. Český jazyk -jaké
máme obrovské štěstí, že se můžeme učit česky.
Kolik úsilí dalo našim předkům vybojovat si
právo mluvit česky. Anglický jazyk - děti,
vzpomeňte si na své rodiče, kteří měli v rozvrhu

povinně ruštinu. Německý jazyk - myslím,
že můžeme být rádi, že je to jazyk pouze
volitelný. Matematika - abychom se nikdy
nenechali ošidit. V minulosti jsme se přeci už
několikrát přepočítali. Zeměpis - abychom
věděli, kde je náš domov, že patříme do Evropy
a že se ve světě neztratíme. Dějepis - to abychom
věděli, že nic není trvalé, vše se může změnit a
že máme možnost to ovlivnit. Výchova
k občanství - máme štěstí, že se ve škole můžeme
učit, co je demokracie. Přírodopis - nás učí, jak
moc je naše krajina krásná a že jí musíme chránit
pro budoucí generace. Hudební výchova - aby
pořád platilo, že co Čech, to muzikant. Výtvarná
výchova - od omalovánek až k plátnům plných
barev, učíme se citu. Tělesná výchova - moderní
hesla jako zdravý lifestyle znali už naši

předkové. Věděli, že pohyb je zdravý. To jen
v dnešní době na to občas zapomínáme.

Přejeme jim, aby se jim vše podařilo a dostali se
na jimi vybrané školy.

To je jen pár důvodů, proč je důležité, že
máme školu. Jsem rád, že si je toho vědoma
i sama obec. Děkuji proto zastupitelům za
podporu, kterou škola od nich dostává.

O
prázdninách
jsme
zrekonstruovali
elektrické rozvody v některých učebnách
druhého stupně, ve školní jídelně a školní
družině, a osadili jsme nové osvětlení v mateřské
škole, školní družině a několika učebnách.
Za velké podpory zastupitelstva jsme pořídili do
školní jídelny nový elektrický kotel a nový
konvektomat, čímž nám naroste kapacita
a můžeme tak nasytit další strávníky. Vaříme
totiž ještě pro soukromou základní školu Trnka
Dobříš a obecně prospěšnou společnost ČAP
Dobříš. Dále jsme vymalovali většinu tříd, nový
design dostaly i dívčí toalety, proběhla další část
rekonstrukce kotelny a v novém školním roce
2018/2019 by se měly celou budovou nést tóny
nově naladěného pianina. Přeji Všem, aby stejně
jako naše pianino byli všichni příjemně naladěni
po celý rok.

Děkuji i všem současným i bývalým
zaměstnancům, jejichž péčí a úsilím je škola
taková, jaká je dnes.
Děkuji i všem rodičům za spolupráci. Jsme
rádi, že stále projevují škole svou přízeň.
V pondělí 3. září 2018 jsme přivítali
11 nových prvňáčků. Věříme, že se jim u nás ve
škole bude líbit, najdou si tu své nové kamarády
a budou se těšit na každý nový den ve škole,
stejně jako to určitě mají letošní deváťáci. Pro ně
začíná nejtěžší rok, kdy se budou rozhodovat,
kterým směrem se budou v budoucnu ubírat.

Ondřej Buralt, ředitel školy

Mateřská škola
Léto se pomalu chýlí ke svému konci. Je září a s ním nastávají povinnosti pro naše děti. Začíná
nový školní rok. Pro malé děti, které nastupují do MŠ je to zlomové období, v němž dochází
k odloučení od rodičů, osamostatňování a poznávání svých možností a dovedností. Snažíme se dětem
v tomto procesu co nejvíce pomáhat svým citlivým přístupem. I přes naši veškerou snahu se slzičkám
v očích některých dětí neubráníme. V září nás také čeká informativní schůzka, kde se rodiče,
především nově příchozích dětí, dozví veškeré informace týkající se chodu MŠ a další plány na školní
rok. Na začátku října proběhne logopedické vyšetření řeči dětí paní Mgr. Lucií Šťovíčkovou.
Na podzim máme objednané divadlo, které zavítá k nám do MŠ. Akcí, do kterých se zapojíme během
školního roku, bude opět hodně. Nyní je ale září a my se musíme plně věnovat práci s dětmi, aby se
jim u nás líbilo a cítily se spokojené.
Hezké babí léto.
Vladimíra Pražáková

Vysazení lípy ke 100 letům republiky
Třetí srpnový víkend se v Jablonné u Příbrami nesl v duchu oslav. Tak jako každý rok v tuto dobu
se místní občané připravovali na tradiční pouťové oslavy, které spočívají v setkávání se se svými
příbuznými a známými a pobavení se při sobotní taneční pouťové zábavě v místní klubovně. Za
doprovodu kapely „TODÁME“ všichni návštěvníci a hosté společně poseděli, popovídali si,
zatancovali a zazpívali.
V neděli se, v rámci pouťových oslav, konala po obědě u jablonské kapličky tradiční mše, na které
se sešlo asi 40 poutníků, aby společně vyslechli mši svatou pana faráře Grzyba.

V letošním roce se naše republika nese v duchu celonárodních oslav 100 let od vzniku
Československa. Mnohé kraje, města a vesnice v této souvislosti vysazují lípy srdčité jako
připomínku této historické události. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti
a hrdosti. Vždyť právě pod lípami se dříve lidé setkávali, vzpomínali a rekapitulovali své životy.
My v Jablonné věříme, že lípy budou svědky i setkání příštích, a proto jsme na počest výročí také
jeden strom zasadili, a to za účasti místních hasičů, pana starosty Větrovského a pana faráře, který
naši lípu za přihlížení diváků vysvětil. Dvoudenní oslavy byly zakončeny opět v místní klubovně,
kde bylo přichystáno občerstvení pro všechny zúčastněné.
Michaela Fejtová Krajská

Mokřad
Naše kuňky se dočkají nového domova
Již před rokem jsme Vás ve Zpravodaji Obce Jablonná
informovali o společném záměru Středočeského kraje
a Obce Jablonná na komplexní revitalizaci „Jezera“, jež je
součástí přírodní památky Jablonná – mokřad a stejnojmenné evropsky významné lokality. Cílem
záměru je zlepšení podmínek pro vzácné druhy živočichů, kteří se zde hojně vyskytují. Bohužel
se stav lokality v průběhu let, z důvodu nadměrného rozšíření orobince širolistého a s tím
souvisejícího zazemění mokřadu, postupně zhoršuje. Z pohledu obojživelníků a zejména kuňky
obecné, která je předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území, je současný stav neudržitelný
a je doslova za minutu dvanáct. I když je mokřad stále atraktivní i pro celou řadu jiných druhů
živočichů, je z pohledu ochrany přírody klíčové zajištění vhodných podmínek právě pro kuňku
obecnou. S tím sice souvisí přechodné zhoršení stavu lokality ve fázi realizace záměru, nicméně po
provedení komplexní revitalizace mokřadu podle návrhu odborníků a zajištění vhodných podmínek,
lze předpokládat rychlé zlepšení stavu populace kuňky obecné, ale i dalších zde se vyskytujících
druhů.

Žadatelem o dotaci je Středočeský kraj, který o lokalitu pečuje z pohledu ochrany přírody na
základě příslušných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Aktuální stav je takový,
že Středočeský kraj již podal na Státní fond životního prostředí České republiky žádost o přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí na tuto akci pod názvem „Odbahnění mokřadu
v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad“ a nyní tak čeká na schválení
projektu ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky. Předpokládané náklady na
revitalizaci mokřadu dosahují téměř 9 mil. Kč. Většinu z této částky pokryje dotace, nicméně část
nákladů již hradil a bude hradit i Středočeský kraj a svým dílem se podílí i Obec Jablonná. Je nutné
konstatovat, že požadavky Státního fondu životního prostředí České republiky na splnění podmínek
pro udělení dotace jsou poměrně vysoké a s tím souvisí i značná časová náročnost na jejich získání.
Důsledkem průtahů při získávání různých povolení, souhlasů či vyjádření dotčených subjektů je pak
posun předpokládaného termínu realizace, který je v současnosti odhadován na podzim roku 2019
až začátek roku 2020. Tento termín se však odvíjí až od konečného schválení projektu a vydání
rozhodnutí o přidělení dotace ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky.
Na tomto místě bychom zejména chtěli poděkovat Obci Jablonná za vstřícnost a spolupráci při
přípravě podkladů k realizaci záměru, dále všem vlastníkům dotčených pozemků a v neposlední řadě
i ZD Dublovice, které je důležitým partnerem pro fázi ukládání sedimentu vytěženého z mokřadu.
Doufejme, že dosavadní úsilí celé řady lidí nepřijde vniveč a záměr na revitalizaci mokřadu bude
nakonec úspěšně realizován. Zároveň se snad podaří lokalitě navrátit původní charakter a celostátní
význam z pohledu ochrany přírody.
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Nohejbal
14. července se konal nohejbal. Letos byl
speciální tím, že to bylo již 20. výročí turnaje.
Proto to pořadatelé pojali trošku jinak. Pozvali
všechna mužstva, která za těch 20 let vyhrála.
Záměr se podařil, přijeli skoro všichni vítězové.
Sešly se tyto týmy:
OK ŠUTR
PARCELÁCI
HASIČI
DRINK
KÁCIŇ
DŘEVORUBCI
NEČÍN A
VOPET
NEČÍN B
MILÍN
NONAME
DUBCE
Za krásného počasí se sešli všichni v dobré
náladě a těšili se na to, jak si to mezi sebou
rozdají. V klubovně byla obsluha opět vynikající.
Tímto chci poděkovat L. Trnkovi, J. Hrdinovi
a P. Doubravovi, kteří se postarali o bříška
a vláhu sportovců a samozřejmě i diváků.
Souboje proběhly podle pravidel a po skončení

se sportovci mohli těšit na pěkné ceny, tímto
velké poděkování sponzorům a p. Turnovcovi,
který opět nezklamal. Tentokrát si týmy samy
vylosovaly ceny a o to to bylo napínavější. Při
předávání se děkovalo těm, kteří se zasloužili o
to, že se nohejbal hraje ve Hbitech již 20 let.
Dík patřil klukům, kteří obsluhovali, panu
V. Vostarkovi, který měl na starosti organizaci a
po zásluze dostal pohár. Pan K. Vacek patří
samozřejmě též mezi ty, co byli oceněni za svou
práci během dvacetiletého období a nemůžeme
zapomenout na pana J. Turnovce, který obdržel
míč, na který se podepsaly všechny týmy. Den i
večer se vydařil. Zahráli nám nohejbalisti z týmu
OK ŠUTR a všichni si svorně zazpívali. Byla
dobrá nálada a domů se šlo až po půlnoci. O
finále si zahráli VOPET a NONAME. Vítězové
NONAME měli obrovskou radost, byli mezi
nejlepšími „NEJLEPŠÍ“.
Hanka Turnovcová

O pohár starosty aneb poslední stříkání v Jablonné
V sobotu 22. září bylo v areálu místní klubovny a fotbalového hřiště v Jablonné rušno. Konala se
zde tradiční hasičská soutěž pod názvem „O pohár starosty aneb poslední stříkání.“ I když
se pořadatelé obávali avizovaného deště a studený vítr působil soutěžícím mírné potíže, nakonec se
počasí umoudřilo a vysvitlo i sluníčko. Soutěže se zúčastnilo pět hasičských mužstev z okolí
a putovní pohár a první místo si nakonec vybojovalo družstvo Dolní Hbity A. V těsném pořadí za
ním skončili hasiči z Jelenců, třetí místo patřilo Dolním Hbitům B, čtvrté místo si vystříkali hasiči
jablonští a pořadí uzavřelo družstvo hasičů z Luhů.
Po soutěži pokračovalo posezení v místní klubovně, k tanci i oddechu zahrála kapela TODÁME
a plni zážitků se již těšíme na další ročník.
Michaela Fejtová Krajská

Přehledy srážek v Jablonné
Přinášíme další dílčí přehled srážek měřený na čistírně v Jablonné a porovnání s dlouhodobým
normálem.
Naměřená hodnota
měsíc

Dlouhodobý normál 1961 – 2010

Jablonná rok 2018 Praha a Středočeský kraj Česká republika

červen

72 mm

70 mm

79 mm

červenec

23 mm

82 mm

88 mm

srpen

35 mm

75 mm

80 mm

David Větrovský

Jak dopadly dvě menší avizované investice v obci
První z nich - zpevnění alespoň části
komunikací na Průhoně nad hřištěm - se nám
podařilo dokončit v polovině září. Bohužel se
podařil jen jeden úsek, který byl v horším stavu
a více vytížený. Druhá část by měla logicky
následovat v další fázi. Předpokládám, že na ni
dojde v příštím roce.

komunální technikou. Našim zaměstnancům se
podařilo dokončit alespoň hlavní a nejnutnější
část. Další postupný krok, který nás ve stodole
čeká, bude nejspíš výměna nebo zásadní oprava
vstupních vrat a montáž základního osvětlení
a nejnutnějších elektrorozvodů do všech částí
stodoly.

Druhou akcí bylo dobetonování podlah ve
stodole v Horních Hbitech. S podlahami bylo
spojeno i vnitřní odvodnění (drenáže). To vše
bylo nutné především pro lepší manipulaci se
zimním posypovým materiálem a další

Také se podařilo zateplit a udělat nové
oplechování a fasádu alespoň na dvou stěnách
obchodu v Jablonné.
David Větrovský

Krátce
Obec se nám rozrostla o další malé občánky. Tentokrát o jednu slečnu, Andreu Ladrovou
z Jablonné, a jednoho mladého pána Matyáše Pfeifera z Horních Hbit. Oběma dětem i jejich rodičům
přejeme hodně zdraví a štěstí.

Obec Jablonná k oslavě výročí vzniku republiky odhalí 28. října. 2018 ve 14:00 u Obecního
úřadu pamětní desky obětem I. a II. světové války a našim legionářům. Přijďme uctít jejich
památku.
Na Lampiónový průvod Vás všechny zve SDH Jablonná. Bude se konat v sobotu 3. 11. 2018, kdy
se opět sejdeme v klubovně a připravíme si lampiónky. 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
a budou jim předávat balíčky, které objednala obec. Organizátoři chtějí, po loňské zkušenosti, kdy
starší děti již nemají o návštěvu Mikuláše s andělem a čerty zájem, snížit věkovou hranici dětí na 10
let. 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 2. prosince od 17.00 hodin. V Jablonné na hřišti a v Horních Hbitech na návsi. Všichni jste
srdečně zváni.
Mikulášská nadílka SDH Horní Hbity proběhne tradičně v hornohbitské klubovně. Bližší
informace se dozvíte včas na obecních vývěskách.
Úklid listí – kdo má chuť a chce pomoci, může opět před svým domem na veřejném prostranství
shrabat opadané listí. Průběžně ho začneme odklízet. V Horních Hbitech se chystá tradiční brigáda.
Příspěvky do Zpravodaje od všech občanů velmi vítáme. Jen je potřeba je dodat vždy nejpozději
do poloviny měsíce, ve kterém Zpravodaj vychází.
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