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Vážení čtenáři,
vítám Vás u dalšího vydání našeho obecního Zpravodaje. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval
za podporu, které se mně i ostatním kandidátům dostalo v říjnových volbách. Velice si té podpory
vážím. Také děkuji zastupitelům za jejich podporu při volbě starosty na ustavujícím zasedání. Je to
velmi zavazující.
Společně s ostatními zastupiteli mohu slíbit, že v dalším volebním období uděláme maximum
možného, abychom na jeho konci mohli říci, že jsme naši obec zase o něco posunuli směrem, kterým
je to podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí dobré a kterým si to občané přejí.
Jménem svým, i jménem celého zastupitelstva přeji všem klidné Vánoce a šťastný nový rok.
David Větrovský

Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
Vážení čtenáři, dovolte mi krátké shrnutí a ohlédnutí za tím, co se nám povedlo nebo nepovedlo
v uplynulém volebním období, tedy za poslední čtyři roky.
Na první místo musím dát stavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Jablonné. Byla
to zcela jistě nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější stavba, jaká se kdy v Jablonné realizovala a dost
možná i realizovat bude. Jedním dechem musím dodat, že v Horních Hbitech se nám v tomto ohledu
nedařilo, ale snad se už blízká na lepší časy i tam. O tom ale v jiném článku.
Podařilo se nám také zažehnat zrušení jediného obchodu se smíšeným zbožím, který nám tu zbyl.
Stálo to značné úsilí, nemalé finanční prostředky na koupi objektu a následnou rekonstrukci, a také
určitou dávku štěstí při vybírání nájemce a personálu. Za výsledek se ale rozhodně nemusíme stydět.
Podařilo se nám obnovit cesty zničené stavbou kanalizace tak, že máme alespoň někde na řadu let
klid. V některých úsecích se sice nepodařilo vyměnit celou šíři asfaltu, ale i tam je stav celkem
uspokojivý a drobné defekty na přechodech mezi starým a novým asfaltem průběžně sanujeme. Se
značnou dávkou štěstí, obzvlášť na počasí, se také povedlo upravit část komunikací k nové zástavbě
na Průhoně. Nepodařilo se udělat vše a povrch také není z finální obalované směsi, pouze
z frézovaného asfaltu, ale je to asi maximum, čeho jsme byli pro tuto chvíli schopni dosáhnout.
Všemožně se snažíme motivovat, podněcovat a pomáhat Středočeskému kraji v jeho snaze o
zásadní revitalizaci našeho Jezera – přírodní památky, která pomalu ale jistě přestává být tím, proč
byla vyhlášena, a sice útočištěm řady chráněných rostlinných i živočišných druhů. Stává se rájem
orobince, který vše ostatní potlačuje. Zatím to vypadá dobře. Poslední zprávy jsou optimistické a
možná už na konci léta příštího roku by se mohlo začít bagrovat a odbahňovat.
Stodola v Horních Hbitech se také pomalu, ale jistě přetváří k obrazu, jaký jsme jí naplánovali.

Jde to pomaleji, po částech, ale kdo si vzpomene, jak to tam vypadalo, když jsme začínali a v jakém
stavu je dnes, musí to uznat. Tady musím plynule přejít k našim pracovníkům, které získáváme
s podporou dotací Úřadu práce. Bez nich bychom se stodolou, obchodem v Jablonné a celou řadou
dalších drobnějších i větších, méně odborných i odbornějších prací takhle nepohnuli. Neříkám, že jde
vždy vše snadno a bez problémů, ale prozatím jsou tato pracovní místa pro obec přínosem, i když
Úřad práce postupně kryje stále menší část mzdových nákladů.
Také se nám podařilo navázat lepší a těsnější spolupráci s novým vedením dolnohbitské školy. Asi
jste si všimli pravidelných příspěvků do našeho Zpravodaje. Plánujeme s obcí Dolní Hbity a obcí
Smolotely zřízení společného školského obvodu, díky čemuž bychom naše děti postavily na roveň
těm dolnohbitským, například při přijímání k předškolnímu vzdělávání.
Bohužel prozatím sešlo z plánů na úpravy klubovny v Jablonné pro nějaký pravidelný provoz
služeb zabezpečovaných personálem. Zůstáváme tedy u obecních akcí a pronájmů, ale plány na
případnou změnu v budoucnu zůstávají také…
V minulém volebním období, přesněji od ledna 2017, jsme získali od Ministerstva spravedlnosti
kompetenci k ověřování podpisů a listin. Služba je nad naše očekávání vyhledávána.
Další z mého pohledu významnou událostí bylo odhalení pamětních desek padlým vojákům,
legionářům a obětem holokaustu a také vysazení lípy republiky u příležitosti stoletého výročí jejího
vzniku. Byli jsme jednou z posledních obcí, která takový pomník neměla, a tak jsme to po sto letech
napravili. Potěšil mne také zájem občanů o tyto akce i přes nepřízeň počasí, která je provázela.
David Větrovský

Kanalizace v Horních Hbitech
Od posledního vydání Zpravodaje se udál
významný posun v této otázce. Stavební
povolení máme již od ledna roku 2016, žádost
o dotaci z programu Ministerstva zemědělství
jsme podali v září 2016 a v listopadu letošního
roku jsme byli Ministerstvem zemědělství
konečně vyzváni k tomu, abychom ve věci
pokračovali zejména provedením zadávacího
řízení a výběrem dodavatele stavby. V případě,

že vše půjde podle plánu, mohli bychom na
začátku příštího roku tedy začít vybírat
dodavatele. O dalších termínech je zatím
předčasné hovořit. Vše záleží na výsledku
zadávacího řízení a jeho akceptaci
Ministerstvem. V dalším vydání Zpravodaje
bychom mohli již vědět více i o dalších
termínech souvisejících s realizací stavby.
David Větrovský

Vodovod „Na Průhoně“ - hledání nového zdroje a jeho
případné rozšíření
Vleklé problémy s dodávkou vody do nemovitostí připojených k obecnímu vodovodu se bohužel
prozatím nedají snadno řešit. Vody ve studni rapidně ubývá a v současné době, podle provedené
čerpací zkoušky, její vydatnost nedosahuje ani celých dvou metrů krychlových za den. To je od roku
2016, kdy se čerpací zkouška naposledy prováděla, zhoršení o více než 50%.
Nejjednodušším řešením se nám zdálo posílit zdroj vyvrtáním vrtu někde v blízkosti současné
studny, ale narazili jsme zde na neochotu vlastníka pozemku, kterým je společnost RAVAK, a.s.
Nedaří se nám s vedením společnosti dojednat směnu pozemků tak, abychom mohli o takovém řešení
přemýšlet a navíc, podle vyjádření hydrogeologa, by takový vrt neměl zaručenu potřebnou vydatnost.

Na jeho doporučení jsme obrátili pozornost na pozemky vzdálenější. Na pozemky pod
„Loužkem“ (cca 1 km severně od současného zdroje), kde by byla na potřebnou vydatnost násobně
větší naděje. Zde se jednání s vlastníky pozemků vyvíjí slibně, část pozemků s jedním z majitelů
směníme za jiné a s druhým z majitelů jsme předběžně dohodnuti také.
Vzhledem k tomu, že se ale bude jednat o větší investici, budeme muset toto řešit opět za pomoci
dotací. V současné době zpracováváme podklady k podání žádosti na Ministerstvo životního
prostředí. Z tohoto fondu by bylo možné realizovat samotný nový zdroj, přivaděč k obci a malý
vodojem. Poté co bychom se přesvědčili, že voda v zájmovém území je a že je v dostatečné kvalitě,
bychom mohli uvažovat o rozšíření vodovodu a připojení dalších nemovitostí v Jablonné. Podle
předběžného projeveného zájmu bychom se dostali na takový rozsah, kde by se dalo opět požádat o
dotaci. Tentokrát ale v některé z příštích výzev Ministerstva zemědělství. Kdo se ještě neozval a měl
by o přípojku vody zájem, nechť tak učiní co nejdříve, abychom měli co nejlepší představu o
potřebách občanů.
Co se týče termínů, tak žádost na Ministerstvo životního prostředí bychom rádi podali v únoru
příštího roku a další by se odvíjelo od výsledku jejího posouzení ministerstvem.
David Větrovský

Něco z historie obce
Vážení spoluobčané,
jako nový kronikář obce Jablonná Vás budu postupně seznamovat s historií naší vesničky.
Původně jsem chtěl začít „od Adama“, tedy od založení obce, ale v souvislosti s mnoha požáry
během horkého a suchého počasí v tomto roce u nás i ve světě, vás seznámím s ničivým požárem,
který postihl Jablonnou v roce 1864.
Jak to tak často bývá, je za tím nenaplněná láska. Syn obecního pastuchy Josef Votava si namluvil
děvče, ale obecní starší jim svatbu nedovolili, neboť oba byli velmi chudí. Nejvíce jim bránil radní
Schalupán a proto mu J. Votava v noci 10. srpna 1864 zapálil chalupu ze msty.
Jak praví tehdejší kronikář obce Jindřich Větrovský „ Bylo ohromné povětří, stavení byla dřevěná,
vesměs pod doškovými střechami, úroda po žnech svezena a vše velikými parny na drn vyschlé, takže
požár rozmohl se do ohromných rozměrů, že vyhořelo 30 čísel a celá ves až na 9 čísel lehla popelem.
Shořelo mnoho hospodářského zvířectva, mnoho skotu a drůbeže, ovce vesměs všechny. V čísle 21 u
Skuhrovců spala na půdě služka, jenž byla strašně popálena a jež nemajíc u vikýře žebřík, skočila
dolů jako živá pochodeň. Dobelhala se na Klínek, kam lidé snášeli věci, co se ještě daly zachránit a
zde byla zaopatřena svátostmi umírajících a ještě ten den zemřela. Ohněm bylo zničeno mnoho
památných věcí, starožitností a knih, neb v Jablonné již tehdy byli písmáci v rodině Fejtů“.
A jak dopadl žhář Votava? „Dostal 20 let těžkého žaláře a za nevzorné chování dostal ještě dva
roky přidáno. Když si odseděl 22 let, vrátil se do Jablonné, kde asi po dvou letech zemřel. Tak skončil
jeho bohaprázdný život“.
A proč jsem tedy psal o takto zničujícím požáru? Chtěl bych, vážení spoluobčané, abyste si
uvědomili velký význam hasičských sborů, ať už jsou profesionální nebo jen dobrovolné. I v Jablonné
máme Sbor dobrovolných hasičů (SDH), který byl založen 3. března 1907. V současné době však
více než k „ostrým výjezdům“ slouží k organizování hasičských soutěží, sportovních nebo kulturních
akcí. Ve většině případů leží jejich zajištění a zorganizování na několika málo stejných členech a za
to jim patří velký dík. Bohužel, zájem a zapojení ostatních členů i nečlenů je téměř nulové. Proto
bych si dovolil apelovat na Vás všechny – občany Jablonné i Horních Hbit, členy i nečleny SDH,
abyste tyto akce podpořili buď přímo svojí účastí na spoluorganizování, nebo aspoň tím, že se jich
v hojném počtu zúčastníte. Já osobně toto cítím jako občanskou povinnost. A pokud byste chtěli

rozšířit řady SDH Jablonná nebo SDH Horní Hbity, určitě budete všichni vítáni. Členský příspěvek
na jeden rok je směšných 100,- Kč. A ještě „směšnější“ je, že místním hasičům zůstane
pouhopouhých 20,- Kč. Zbylých 80,- Kč je odvedeno Okresnímu sdružení hasičů Příbram. Dá se
s takto nízkým rozpočtem vůbec něco organizovat? Možné to je, ale bez silného nadšení a zápalu
hasičů pro věc to nejde. O dobrovolné práci bez nároku na finanční odměnu ani nemluvě. Ještě štěstí,
že Obec Jablonná oba sbory sponzoruje částkou 10 000,-Kč ročně.
Závěrem mi dovolte vyjádřit přání, aby naše obce už nikdy žádný ničivý požár nepostihl a oběma
SDH přeji nejen více peněz, ale také více aktivních, nadšených a obětavých členů.
Petr Fejt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Základní škola
Přiblížil se konec roku 2018 a naše základní
škola se pomalu zahalila do svátečního oděvu.
Žáci, kteří nedočkavě vyhlížejí vánoční
prázdniny, mají za sebou spoustu dobře
vykonané práce. Pojďme se krátce ohlédnout a
zavzpomínat na zážitky, které jsme společně
od začátku školního roku prožili.
Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu
Erasmus+, Voda – fenomén v životě lidstva
a nedílná součást evropského předškolního
a školního
vzdělávání.
Pracujeme
na
didaktických materiálech, skládáme básně,
tvoříme pracovní listy, vyměňujeme si
zkušenosti s německými školami a děláme
spoustu dalších aktivit na téma Voda.
Projektový den evropských jazyků proběhl
v září. Každá třída si vylosovala státy, o nichž
žáci hledali různé informace. Vytvářeli
prezentaci, připravovali jídlo, dramatizovali.
Pracovali ve skupinách, osvojovali si
komunikační dovednosti. Žáci 1. stupně mají
za
sebou
krásný
kulturní
zážitek.
V příbramském divadle navštívili představení
Královna Koloběžka. Na tematický zájezd
vyrazili do Domu Natura v Příbrami, který
nabízí prostor pro setkávání zájemců o přírodu,
kulturu i historii. Starší žáci zhlédli výstavu
Paměti národa v Praze. Děti z 8. a 9. ročníku
se zúčastnily soutěže Příbramský anděl 2018.
Přivezly medaile za krásné 1. a 3. místo,
udělaly nám velkou radost. Naši nejstarší žáci
procházejí nyní důležitou životní etapou,
rozhodují o svém budoucím povolání. Snažíme

se jim pomoci, proto navštívili v průběhu října
a listopadu některé důležité instituce (SPŠ
Příbram, OA a VOŠ Příbram, Úřad práce
Příbram, firma CVP Galvanika Příbram, VOŠ
a SOŠ Březnice). Koncem listopadu proběhl na
škole Den prevence na téma Zdravý životní
styl. Během dne se třídní kolektivy zaměřovaly
na všechny složky našeho zdraví- fyzickou,
psychickou i sociální. Aktivity byly velmi
přínosné a všem se líbily. Ve škole pracují děti
v různých kroužcích, podílejí se na chodu
školy v žákovském parlamentu a navštěvují
školní družinu, v níž se věnují rozmanitým
aktivitám. Rovněž jsme pořádali tradiční
vánoční jarmark. Na všechny návštěvníky
čekalo mnoho výrobků, které prodávali žáci
v jednotlivých třídách, výborné občerstvení ve
školní jídelně i horké klobásy na školním
dvoře.
Poděkování patří žákům a
zaměstnancům školy, kteří se podíleli na
přípravě vánočního jarmarku, rodičům, kteří
školu podpořili buď pomocí s výrobou
prodejního zboží, nebo svou účastí na
jarmarku. Ve většině případů rodiče pomohli
obojím. Děkujeme i všem ostatním
návštěvníkům jarmarku. To vše máme již za
sebou, ale čeká nás toho mnoho dalšího vánoční bruslení, návštěva kina…Moc se
těšíme na nové zážitky.
Mnoho
krásných
chvil
v příjemné
atmosféře Vánoc a klidné vkročení do roku
2019 Vám přejí žáci a pracovníci ZŠ a MŠ
Dolní Hbity.
Jana Vršecká

Zima
Roxana Sirotková
Zima je přenádherné období,
sv. Martin nám na to rád odpoví.
Bílý sníh k nám na dvůr přinese,
stříbrná vločka na nás snese se.
Stromy si navlékly bílý kabát,
kapra si na talíř běžím nandat.
Vánoční cukroví na stole leží,
krásné pohádky v televizi běží.

Mateřská škola
Není to tak dávno, co jsme listovali
v podzimním Zpravodaji a nyní přišel čas, kdy
vychází nový, vánoční. Právě tyto listy jsou
svátečnější než ty ostatní. Při jejich četbě na
člověka dýchne ta pravá vánoční pohoda.
Většina přispívajících rekapituluje úspěchy či
neúspěchy v končícím roce a dává si
předsevzetí do nového roku. Ne jinak je to i u
nás v MŠ. Září a říjen jsou náročné měsíce pro
děti i paní učitelky. Nyní v prosinci je situace
lepší. Nově příchozí děti si na prostředí a režim
MŠ zvykly a odezněl ranní pláč při loučení
s rodiči. Teď se z prostor většinou ozývá křik
a smích spokojených dětí. Dětí, které se tak těší
na Vánoce. Celý prosinec se nese ve svátečním
duchu. Vánoční těšení začíná mikulášskou

nadílkou. Děti si pak s radostí pečou vánoční
cukroví, vyzdobí třídy, nazdobí stromeček a po
slavnostní svačině čekají na příchod Ježíška
s dárky. Každoročně jezdí do Hornické
chalupy v Příbrami, kde se seznamují
s lidovými tradicemi, zpívají koledy a
připravují besídku pro své nejbližší. Ta letošní
proběhne ve středu 19. 12. od 15.30 hodin. Na
koledu po vesnici se děti vydají v pátek 21.12.
Pak už zbývá jen pár dní do Štědrého dne a
s ním je spojen i pohled do rozzářených
dětských očí.
Přejeme Vám všem krásné, pohodové
Vánoce a hodně štěstí, spokojenosti a hlavně
pevné zdraví v roce 2019.
Vladimíra Pražáková

Odhalení pamětní desky
K příležitosti 100. výročí vzniku republiky
byla 28. října v Jablonné odhalena pamětní
deska se jmény padlých legionářů a vojáků
z první i druhé světové války. Jednalo se o
občany z obce Jablonná a Horní Hbity. Kromě
místních obyvatel a jablonského starosty se
slavnostní události zúčastnil také starosta
z Dolních Hbit, pan farář Grzyb, který

odhalení desky požehnal a dále zástupci
Československé obce legionářské – jednoty
Příbram. Deska byla vkusně umístěna vedle
budovy místního obecního úřadu a věříme, že
bude všem občanům připomínat statečnost a
obětavost našich předků, kteří bojovali za naši
svobodu a zaplatili za ni daní nejvyšší.
Michaela Fejtová Krajská

Soutěž o nejlepší (povolební) guláš
Soutěž o nejlepší „povolební“ guláš se konala v sobotu 17. listopadu 2018 v Jablonné. Jejím
pořadatelem byla Obec Jablonná, která zde zároveň poděkovala místním občanům za účast a
projevenou důvěru v nedávných volbách do zastupitelstev.
Soutěž spočívala v degustaci a následném ohodnocení několika různých vzorků gulášů, které pro
své přátele a sousedy uvařili místní zájemci. Nakonec se vzorků sešlo osm a byly opravdu různorodé
– hovězí, vepřový, zvěřinový nebo například také bramborový. Tři nejlépe oznámkované guláše byly
oceněny výhrou a večer završilo již tradičně hudební seskupení TODÁME, které zahrálo k tanci i
poslechu. A i když jsme očekávali přece jenom hojnější účast, nenecháme se jistě odradit a již nyní
chystáme další podobnou ochutnávkovou soutěž.
Michaela Fejtová Krajská

Úklid listí
V letošním roce se bohužel nepodařilo zorganizovat tradiční hornohbitskou brigádu, ale i tak si
myslím, že jsme s velkou pomocí občanů úklid listí nakonec zvládli. Velké letní sucho donutilo
stromy shodit část listů již v srpnu. Tím, se zdálo, si stromy tak odlehčily, že některé s posledními
listy otálely snad až do začátku prosince. Naši zaměstnanci začali listí postupně odklízet
z připravených hromádek a velmi jsme všichni uvítali, že řada občanů s hrabáním na veřejných
prostranstvích pokračovala až do prvního sněhu a velmi nám tak pomohla.
David Větrovský

Mikulášské balíčky a blahopřání jubilantům
Tak jak bylo avizováno v minulém
Zpravodaji,
zastupitelstvo
naší
obce
projednalo a nakonec i schválilo změny
v rozdávání mikulášských balíčků pro děti a
také v obecních blahopřáních pro naše občany.
Nově tedy bude obec připravovat a Mikuláš
s andělem a čerty roznášet balíčky dětem do
věku deseti let včetně a také samozřejmě těm,

kteří si balíček například pro staršího
sourozence objednají a uhradí předem.
Blahopřání a poukázky na odběr zboží
v místním obchodě pro naše občany jubilanty
budeme od padesátých narozenin zasílat vždy
po pěti letech a od osmdesáti let pak již
každoročně.
David Větrovský

Lampionový průvod
Na období „dušiček“, jak už bývá tradičně zvykem, jsme uspořádali lampionový průvod. Letošní
rok jsme zvolili jinou taktiku při výrobě lampionků, tentokrát jsme použili staré zavařovací sklenice,
drátek a trošku zubní pasty. Zdá se, že tyto tři základní suroviny moc k sobě nepasují, ale výsledek
opravdu stál za to. Na cestu naší vesnicí zahalenou do tmy nám svítily ručně vyrobené lucerničky.
Nejen my, kteří jsme lucerničky vyráběli, ale i ostatní naši přátelé a sousedé se vydali do průvodu
s námi. Opět jsme svoji cestu zakončili na nejtemnějším konci vsi u čistírny odpadních vod, kde na
nás čekali dva bubáci ve formě vykrojených dýní a také sladkosti.
Jsem velice mile potěšena, že se tato tradice stává více a více oblíbenou, a že jsme se opět sešli
v tak hojném počtu.
Lenka Skuhrovcová

Rozsvícení vánočního stromu
Na 1. adventní neděli se v podvečerních hodinách konalo „Rozsvícení vánočního stromu“
v Jablonné. Místo padání sněhu se sice hustě rozpršelo, to ale nebránilo tomu, aby si místní mohli
poslechnout vánoční koledy, ochutnat horké svařené víno a společně zatleskat pestrobarevnému
ohňostroji, který celou akci zakončil.
Návštěvnost byla hojná a my jsme rádi, že se tento tradiční vánoční zvyk těší oblibě.
M. Fejtová Krajská

Mikulášská nadílka
V sobotu 1. 12. 2018 jsme přivítali v naší klubovně čerta, anděla a Mikuláše. Přišli se podívat
a poslechnout pár pěkných básniček a říkadel od našich malých hříšníků. Anděl byl oporou dětem,
které se čerta bály. Mikuláš rozdával balíčky, ve kterých byly samé dobroty. Rozloučili jsme se
všichni a na památku se společně vyfotili. Děkujeme všem účastníkům a také za balíčky, které nám
připravila p. Procházková. A tak se těšíme na další rok.
SDH Horní Hbity

Mikulášská nadílka v Jablonné
Návštěvu Mikuláše, anděla a čertů si mohli dopřát ve středu 5. 12. všichni, kdo o ni projevili zájem
na obecním úřadě a objednali si balíček pro své děti mladší jedenácti let. Mikuláš se svými společníky
obešel 43 dětí a všechny obdaroval mikulášskou nadílkou. Protože v Jablonné máme jenom hodné
děti, ani se čerti nezapotili. Zato Mikuláš měl plné ruce práce, vyslechnout tolik básniček a
říkanek….Protože má ale dlouhou dobu na to, aby se vzpamatoval, můžeme se těšit, že v příštím roce
za všemi dětmi opět zavítá v plné síle.
Mikuláš, anděl i čerti děkují za milé pohoštění a menší finanční příspěvky.
Petr Fejt

Kateřina Černá

Rozsvícení vánočního stromku v Horních Hbitech – zahájení
adventu 2018
Tento rok připadla první adventní neděle na 2. prosince. Stalo se již tradicí, že SDH pořádá
slavnostní rozsvícení vánočního stromku na návsi. Úkoly pro pořadatele jsou téměř neměnné, a tak
jsme se sešli v neděli v 17 hodin na návsi, kde bylo vše připravené k hladkému průběhu.
Trochu nás zaskočilo dost nevlídné počasí, zrovna na uvedenou dobu začalo dost hustě pršet.
Narychlo jsme postavili stanový přístřešek, kde většina přihlížejících měla dočasnou provizorní
střechu nad hlavou. I přes tuto nevlídnou situaci byla účast hojná. Nejméně déšť vadil dětem, které
už se těšily na „velký ohňostroj“ a následné rozsvícení stromku. Dospělí si tak trochu zalamentovali,
cože jsme to objednali za počasí, ale přesto proběhlo vše v přátelské atmosféře a za popíjení teplého
svařeného vínka, popovídání se sousedy, poslechu vánočních koled se akce zdařila.
Na varhany nám zahrála a zazpívala (i s některými zúčastněnými) slečna Katka Procházková
z Větrova. Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem organizátorům, kteří se na přípravě osobně
podíleli.
A ještě jedno malé zamyšlení – na danou akci nám počasí sice moc neposloužilo, ale na druhou
stranu posloužilo strašně moc, vždyť na větší déšť jsme čekali více jak půl roku.
Hezké VÁNOCE Ladislav Trnka

Problémy čistírny odpadních vod
28. října v11:40, potom v 18:10 a také 29. října v 19:15 někdo vypustil do naší čistírny odpadních
vod pravděpodobně staré odpadní vody z odstavené jímky. Došlo tak, i přes maximální snahu obsluhy
a dlouhodobému nepřetržitému chodu dmychadel, k zásadnímu poškození bakteriální osádky
biologického reaktoru čistírny. Celou situaci se doposud nepodařilo čistírně zvládnout. Do potoka

sice odtéká vyčištěná voda ve stále normám odpovídající kvalitě, ale za cenu značně zvýšených
nákladů. Jednak na elektrickou energii, protože je nutné častější spínání dmychadel ale zejména na
odvoz přebytečného kalu. V principu došlo k tomu, že do čistírny byly zaneseny jiné druhy bakterií,
které nepodporují tvorbu kalových vloček. Kal tedy špatně sedimentuje, a jsme ho nuceni odvážet ve
velmi zředěném stavu na ČOV Příbram. Tímto nezodpovědným činem nám všem někdo takto zvýšil
náklady na provoz čistírny. Doufejme, že dojde k samovolné úpravě bakteriálního složení v ČOV a
nebudeme muset odčerpávat a znovu z jiné ČOV navážet aktivovaný kal tak, jak jsme to dělali při
zahajování provozu.
David Větrovský

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 – 1990

Jablonná rok 2018 Praha a Středočeský kraj Česká republika

září

60 mm

46 mm

52 mm

říjen

30 mm

36 mm

42 mm

listopad

17 mm

40 mm

49 mm

David Větrovský

Krátce
SDH Horní Hbity Vás zve na výroční valnou hromadu dne 5. ledna 2019 v 19:00 v klubovně
v Horních Hbitech.
SDH Jablonná zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat dne 11.
ledna 2019 od 18.00 v klubovně v Jablonné.
SDH Jablonná uspořádá dne 23. února 2019 dětský karneval od 14:00 v klubovně na hřišti v
Jablonné a dne 9. března 2019 „oslavu Mezinárodního dne žen“ od 14.00 v klubovně na hřišti v
Jablonné. Opět s pohoštěním a hudbou k poslechu i tanci.
Pravděpodobně 16. března se uskuteční tradiční průvod masek obcemi Jablonná a Horní Hbity.
O přesném termínu budete včas informováni na obecních vývěskách. Všechny nové i staronové
masky jsou vítány! Legrace zaručena! Kdo nemá masku a chtěl by jít s námi, přihlaste se, masek
budeme mít dost i na půjčení.
Požádali jsme na příslušných místech o povolení umístění radaru v Jablonné. Prozatím a na
zkoušku jen na vjezdu od Příbrami a také o snížení maximální dovolené rychlosti na 7O km/h již od
Průhona. Instalace by samozřejmě byla na náklady naší obce.
Velikonoční tvoření pro děti bude 13. dubna v klubovně v Jablonné.

Velikonoční soutěž o nejlepší velikonoční nádivku se uskuteční 20. dubna v klubovně v Jablonné.
V květnu, pravděpodobně v sobotu 11., pojedeme opět do Prahy do divadla. Tentokrát na muzikál
Mýdlový princ. Vstupenky budou k dispozici jako tradičně na obecním úřadě. Bližší informace
budou na nástěnkách a i v příštím, březnovém, zpravodaji.

Sbor dobrovolných hasičů Jablonná děkuje za podporu v letošním
roce a přeje všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Sbor dobrovolných hasičů Horní Hbity přeje všem příjemné
prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho štěstí a pevné
zdraví.
Hodně štěstí v novém roce a příjemné prožití vánočních svátků
přeje všem zákazníkům kolektiv zaměstnanců KORUNA.
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