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Vážení čtenáři,
i když o pár dní opožděně, přesto jsem rád, že Vás mohu přivítat u dalšího vydání našeho Zpravodaje.
V následujících měsících, jak se dočtete v dalších článcích, nás čeká další náročná infrastrukturní stavba, a sice
splašková kanalizace v Horních Hbitech. Po zkušenostech z Jablonné vím, že ať vše půjde sebelépe, budeme
potřebovat velkou míru pochopení a tolerance ze strany obyvatel Horních Hbit. Stavba se neobejde bez
omezení běžného života. Omezení budou dopravní, bude více hluku i prachu, ale jsem přesvědčen, že výsledek
bude stát za to a že ta omezení budou jen v nejnutnějším rozsahu a po co nejkratší dobu. Jednáme také o tom,
jakým způsobem budou odkloněny autobusy, bude-li případně zřízena náhradní zastávka a kde. O všem budete
včas informováni například prostřednictvím obecních nástěnek. Se všemi případnými problémy nebo dotazy
se ale můžete obracet přímo na mne. Pokusím se je řešit nebo zodpovědět co nejlépe.
Také jsme nuceni řešit stále častější dotazy, upozornění nebo i stížnosti na provoz na průjezdné komunikaci
č. 118, která vede přes Jablonnou, ale i na provoz na místních komunikacích uvnitř Jablonné a Horních Hbit.
Množí se stížnosti především na rychlou a nebezpečnou jízdu. Na hlavní silnici se to pokusíme částečně řešit
radarem, jak píši v samostatném článku, a u místních komunikací budeme v průběhu července a srpna
zpracovávat jejich pasport a také pasport dopravního značení. V souvislosti s tím se pokusíme s odborníky na
tuto oblast navrhnout nějaká opatření, která by mohla situaci zlepšit.
David Větrovský

Stavba kanalizace a přípojek v Horních Hbitech
Čekali jsem na to, až budu moci napsat, že zahajujeme stavbu
kanalizace Horní Hbity, dlouho. Nebylo to sice tak dlouho jako
v Jablonné, ale také to trvalo.
Příští týden budeme předávat staveniště a budou také
zahájeny práce na stavbě samotné. Ti z vás hornohbitských,
kteří jste trochu sledovali stavbu v Jablonné, by nemělo vůbec
nic zaskočit. Doufám, že vše půjde ještě lépe než v Jablonné
a že po plánovaných dvanácti měsících bude stavba bez závad
předána k provozování obci.
Zadávací řízení vyhrála společnost Šindler, důlní a stavební
společnost s r.o., která má jedny z nejlepších referencí nejen od
starostů ze širokého okolí. Těším se na dobrou spolupráci a držte nám všichni palce, ať vše probíhá, pokud
možno, bez problémů. Tato společnost bude stavět i veřejné části přípojek, které byly tentokrát součástí
zadávacího řízení na hlavní stavbu. Nebudeme tedy muset koordinovat různé zhotovitele na jednom staveništi.
Celková cena za stavbu kanalizace, čerpací stanice, výtlačného řádu a intenzifikace ČOV Jablonná, včetně
přípojek a vynucené přeložky dešťové kanalizace je 16 572 668,06 Kč. Veřejné části přípojek k jednotlivým
domům jsou z toho 1 680 029,33 Kč. Při počtu projektovaných přípojek vychází za jednu přípojku průměrně

přibližně 36 000 Kč. Přípojky vychází finančně téměř shodně jako v Jablonné, a tak jsme se rozhodli požádat
majitele připojovaných nemovitostí o stejnou částku jako v Jablonné, tedy o 19 600 Kč.
Abychom mohli stavbu veřejných částí přípojek zabezpečit, stejně jako před třemi lety v Jablonné,
potřebujeme tedy od každého majitele nemovitosti výše uvedený příspěvek. Příspěvek je stanoven v jednotné
výši pro všechny, kteří dali souhlas se zpracováním projektu. Proč zastupitelstvo rozhodlo, že požádáme
majitele nemovitostí o příspěvek v jednotné výši jsem zdůvodňoval v našem Zpravodaji již několikrát. Právní
předpisy neumožňují, aby byl vybíraný příspěvek konkrétně určen jako poplatek za připojení ke kanalizaci,
nebo jako platba za vybudování konkrétní části přípojky, dostali bychom se s největší pravděpodobností
do střetu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, nebo zákonem o DPH. Na obecním úřadě budou tedy
počínaje 15. červencem tohoto roku vždy v úředních hodinách připraveny dohody mezi obcí a majiteli
jednotlivých nemovitostí o poskytnutí příspěvku na vybudování veřejné infrastruktury v obci.
Žádáme a vyzýváme majitele nemovitostí, pro které byl zpracován projekt přípojky ke kanalizaci, aby
se nejpozději do konce měsíce srpna dostavili v úředních hodinách na obecní úřad a uzavřeli výše uvedenou
dohodu. Platba bude umožněna jak v hotovosti, tak následným převodem na účet obce. V odůvodněných
případech hodných zvláštního zřetele je možná i individuální dohoda a nastavení splátkového kalendáře.
Věřím, že výše částky bude pro majitele nemovitostí akceptovatelná i s ohledem na to, že připojení
nemovitosti na veřejnou kanalizaci významným způsobem tuto nemovitost zhodnocuje.
David Větrovský

Přeložka ČEZ Jablonná
Před několika týdny jsem byl informován
zástupci společnosti ENERGON Dobříš, s.r.o.
o tom, že je společnost ČEZ Distribuce, a.s.
pověřila zpracovat projekt na poměrně rozsáhlou
přeložku nadzemního vedení nízkého napětí
v Jablonné pod zem. Jedná se o přeložku
elektrického vedení, které vede od zastávky
na návsi (od sloupu s hodinami) až dolů, kolem
rybníčku, Šmejkalových až k trafu na výjezdu
z obce u Grebeňových. Dále pak opět z návsi
ke Skuhrovcům (č.p. 44) a poté celou Bartošovnou
až dolů kolem Koutových, kde se u Procházků
napojí na stávající již podzemní vedení.
Z mé strany bylo iniciováno jednání o rozšíření
této stavby ještě o úsek přes náves tak, abychom

se zbavili ještě několika sloupů i v centru obce.
Myslím, že je to na dobré cestě, ale písemné
potvrzení ústně domluveného prozatím nemám.
Projektování stavby bude probíhat několik
měsíců, všichni majitelé nemovitostí na trase
přeložky již byli, nebo v nejbližší době budou
informováni. Stavba bude na náklady společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., z domů na trase by měli
zmizet všechny „nástřešáky“ a budou budovány
nové kapličky přístupné z veřejného prostranství.
Obec stavbu podporuje. Těšíme se, že zmizí
mnohde již velmi poškozené a nevzhledné sloupy
a vzhled obce se zase o trochu vylepší.
David Větrovský

Radar a značka
Ze směru od Příbrami, nad hřištěm v Jablonné, přibyla dopravní značka omezující rychlost na 70 km/h.
Zároveň s tím bylo umístěno také označení této křižovatky z obou směrů. Vše bylo na naši žádost a za naše
obecní peníze. Slibujeme si od toho bezpečnější odbočování na Průhon především ze směru od Jablonné.
Zastupitelé se také rozhodli, že na vjezd do obce opět ze směru od Příbrami, umístíme informační radar.
Na naši opakovanou žádost sice i zde provádí měření rychlosti přímo dopravní policie, čehož si jistě řada řidičů
všimla, ale i přesto se najde mnoho řidičů bezohledných, kteří povolenou padesátku v obci nerespektují
a ohrožují tak bezpečnost chodců i protijedoucích aut. Na značky i radar jsme samozřejmě museli předem
získat povolení od dopravního úřadu v Příbrami a souhlasné vyjádření dopravní policie.
David Větrovský

Dotace a úvěr na kanalizaci
Dovolte mi pár vět k financování kanalizace
v Horních Hbitech. Tak jak jste se dočetli
v předchozím článku, stavba byla vysoutěžena
za zhruba
16,6
milionu
korun.
Dotace
z Ministerstva zemědělství činí bohužel pouze 5,8
milionu korun, a tak musíme zabezpečit ještě další
zdroje. Přímo naše obecní peníze z našeho
rozpočtu, které můžeme na stavbu využít, budou
maximálně ve výši 4,5 milionu korun a příspěvek,
který očekáváme od majitelů nemovitostí tak jako
v Jablonné ve výši 19 600 Kč za nemovitost by měl
do rozpočtu přinést ještě přibližně 850 tisíc korun.
Zbývá tedy zajistit cca 5,5 milionu korun. Jsou sice
další možnosti, jak získat dodatečné prostředky,
ale není jich mnoho. Jedná se vlastně v podstatě
pouze
o
prostředky
z některých
fondů
Středočeského kraje, jak se to ostatně povedlo při
stavbě kanalizace v Jablonné. Tyto zdroje

ale nejsou jisté, počítat nejspíš můžeme prozatím
pouze se zhruba 400 tisíci korun ze Středočeského
fondu obnovy venkova a o ostatní budeme moci
žádat až na začátku roku 2020 a obec tedy musí
financování stavby zajistit úvěrem.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s úvěrovým
krytím stavby kanalizace ve výši 6 milionů korun.
Věřím, že nakonec nebudeme muset úvěr zcela
vyčerpat a že se podaří získat finanční prostředky
ještě jinde.
Splácení úvěru nastavíme tak, aby bylo pro obec
snesitelné a aby nelimitovalo další projekty.
Při stavbě kanalizace v Jablonné jsme také museli
čerpat úvěr a v současné době již máme všechny
prostředky na jeho úhradu alokovány na jeho
obslužném účtu a hospodaření obce nijak
nenarušuje.
David Větrovský

VODOVOD
V loňském zářijovém čísle Zpravodaje, jsem mimo jiné informoval o plánu na posílení zdroje vody pro
vodovod na Průhoně a také, v případě že se povede zajistit dostatečně kapacitní zdroj, v což všichni doufáme,
o plánu na rozšíření vodovodu do spodní části Jablonné a také umožnění připojení dalších nemovitostí
na Průhoně.
Řada lidí projevila o vodu zájem a práce na projektu postoupily tak, že v současné době dokončujeme
přípravu první žádosti o dotaci. Bylo nutné předem zajistit hydrogeologický posudek, projekt investičního
záměru a projekt na provedení průzkumných vrtů, to vše od autorizovaných inženýrů v těchto oborech. Dále
bylo také nutné dokončit přípravu na stavbu kanalizace v Horních Hbitech tak, abychom věděli, že dokážeme
zajistit financování obou akcí. Shodou okolností vše probíhalo souběžně a nedošlo k žádnému zdržení.
Nyní nás tedy čeká podání žádosti o dotaci a poté případná realizace projektu v několika etapách vázaných
zase na případné další dotace zřejmě z národních zdrojů. První etapou bude provedení zkušebních vrtů
a následných několikatýdenních čerpacích zkoušek a komplexních a podrobných rozborů vody. V případě
dobrých výsledků zadáme projektování celé stavby včetně rozšiřujících vodovodních řádů a přípojek pro
získání stavebního povolení, které budeme muset získat. Další etapou by byla stavba přivaděče a vodojemu
u současného zdroje vody a propojení s vodovodem. Teprve poslední etapou by bylo rozšíření vodovodu, které
je ale opět vázané na získání dotačních prostředků. S rozšiřujícími vodovodními řády počítáme tam,
kde občané projevili zájem a reagovali na naši loňskou výzvu.
David Větrovský

Kaplička
Dnešní příspěvek
do
jablonského
zpravodaje
bych
chtěl věnovat místní
kapličce a srpnové
pouti u ní konané.
Řekne-li se slovo
pouť, mnozí z nás si
představí atrakce pro
děti, kolotoče nebo
všudypřítomné
obchody s nejrůznějším
zbožím.
Hlavní rozměr pouti
je však především
duchovní. Poutníci
čerpají na posvátných místech sílu
k životu podle víry
nebo
nějakému
světci svěřují svou
konkrétní
starost
či úmysl. Odpradávna lidé všech náboženství putovali na svá posvátná místa. Každoročně se konávaly poutní
slavnosti v místních kostelích ve výroční den vysvěcení kostela (posvícení) nebo v den svátku patrona, jemuž
je zasvěcen. K takovému místu se soustředil život celé oblasti. Nejčastěji se takové místo nachází uprostřed
obce. Možná namítnete, že v Jablonné tomu tak není, protože místní kaplička stojí od návsi přece jenom trochu
stranou. Byly ale doby, kdy tomu tak opravdu bylo. Bohužel, kaplička překážela výstavbě státní silnice, a tak
byla zbourána a postavena na nynějším místě. Ostatně, dokládá to místní kronikář, pan Jindřich Větrovský:
„Úprava a válcování místní silnice jest již skončeno, ačkoliv není dosud všechno tak upraveno, jak by mělo
být. Bouračky však si přes ves nevyžádaly mnoho. Bylo rozkopáno jenom kousek hradební zdi u čp. 1 a místní
kaplička - zvonička byla přemístěna zcela. Místní národní výbor pořádal občanskou schůzi skrze přemístění
místní kapličky. Bylo o tom několik návrhů. Nejlepší však by bylo přemístit kapličku na pozemek paní Sirotkové
čp. 38 na okraj obce směrem k Průhonu. Dne 18. února 1959 byla kaplička vyklizena, sundán zvonek a pak
čekala dlouhý čas na svoje zbourání. Přestalo se zvonit a tak nebožtíci přicházejí o zvonění hodinky a pohřby
o vyprovázení zvonkem z rodné vsi. Dne 26. března buldozer kapličku rozboural. Podstavec pro litý kříž byl
vcelku přetažen na nové stavební místo. Kámen tento byl kus krásné kamenické práce. Již skoro na místě
se nějakým otřesem uvolnil z řetězů, v nichž byl zavěšen, a pádem na zem byla mu uražena část hlavice,
jež zdobila kulatý sloup nahoře, v němž byl zasazen litý kříž. Urazila se polovina hranice, na které vytesány
byly krásnou, jemnou prací ozdobné šneky. Se stavbou kapličky počalo se ke konci měsíce července a vedoucí
mistr sliboval, že bude do 15. srpna, kdy bývala v kapličce mše a slavena místní pouť s taneční zábavou,
kaplička vystavena. Bylo na ní vyhozeno 75 000 a tak trvá stavba několik neděl. Dospěly do rovnosti, vše
zůstalo stát. Teprve v listopadu byla dána na kapličku vazba, což též trvá dobu a po ošalování prkny byl
na kapličku opět zavěšen zvonek. Práce však není dodělána. Ani krytina na střeše ani půcovka….20. srpna
1961 byla nová kaplička v 18 hodin vysvěcena vikářem a dolnohbitský farář zde odsloužil mši svatou.“
Petr Fejt

Návštěva divadla
11. 5. 2019 nám obecní úřad zajistil velmi pěknou kulturní akci, a to v podobě muzikálu Mýdlový princ
v Divadle Broadway. Jsme rádi, že účast byla v takové míře, že se lehce naplnila všechna místa. Bylo i dost
času na prohlídku obchodních domů. Představení se všem líbilo, a proto se na podzim připravuje další
muzikálové představení Muž se železnou maskou. Termín bude upřesněn v dalším Zpravodaji.
Bartůňková Taťána
Turnovcová Iveta

Čarodějnice
Poslední dubnová noc je
u nás tradičně spjatá
s pálením čarodějnic. I když
původně nebylo jisté, zda se
vůbec kvůli suchu bude
moct oheň pálit, nakonec
zapršelo,
a
tak
se
v předvečer 1. máje oheň
rozhořel. Přibližně ve stejnou dobu se za pomoci
místních
občanů
nad
Jablonnou vztyčila vysoká
májka. Ta byla následně
dána do tomboly s tím,
že výherce si ji může
poslední květnový den
podříznout a odvézt domů.
K tanci a poslechu zahrála
skupina Todáme a lze
konstatovat, že další akce
v jablonské klubovně se
vydařila.
Michaela Fejtová Krajská

Velikonoční tvoření
Jarní svátky jsou již tradičně u nás spjaty s tvořením velikonoční dekorace. Ti, co se chtěli společně s námi
připravit na tyto svátky, zavítali do klubovny v Jablonné čtrnáct dní před Velikonocemi. Nově jsme vyráběli
ovečky z popcornu, papírová kuřátka i ptáčky a zajíčkové kelímky. Samozřejmě jsme nezapomněli ani
na tradiční barvení vajíček.
Děkuji všem, co společně se mnou vyráběli a těm, co se podíleli na přípravách.
Lenka Skuhrovcová

Dětský den v Jablonné
Letošní Dětský den jsme pojali trošku netradičně,
letos jsme ho strávili v divadle. Nikam jsme ale
nemuseli cestovat, divadlo přijelo za námi! Loutkové
divadlo Kozlík za námi přijelo z Hradce Králové
a představilo nám pohádku „Jak šel kozlík do světa“.
Své hlasy všem loutkám (princezna, král, kozlík,
babička, černokněžník, drak, kašpárek, čarodějnice,
princ, čert), které účinkovaly v pohádce, zapůjčily
pouze dvě umělkyně.
Pohádka vyprávěla o Kozlíkovi, který se vydal
do světa, aby mohl vysvobodit princeznu. Musel splnit
tři úkoly, které mu zadal černokněžník. Díky úkolům se
z Kozlíka stane pracovitý odvážný a chytrý princ Kozlík. Pohádka měla logopedický a výchovný přínos.
A jestli si Kozlíka princezna vzala, už ví každý, kdo tam byl. Po pohádce jsme si mohli loutky prohlédnout
z blízka a vyzkoušet si jejich ovládání. Všechny loutky, které jsme viděli, jsou ručně vyřezávané z lipového
dřeva, s výraznými rysy obličeje a těla a říká se jim marionety.
Věřím, že se všem
pohádka líbila a věřím,
že zase
někdy
k nám
do Jablonné nějaké divadlo
zavítá.
Děkuji za finanční přínos,
který SDH Jablonná použilo
na
úhradu
divadelního
představení.
Lenka Skuhrovcová za SDH
Jablonná

Sběr železného šrotu v Jablonné
Jak všichni víme, na konci května proběhl sběr železného šrotu v Jablonné. Všem, kteří svůj železný odpad
připravili před svá vrata, děkuji. Také děkuji panu Oldřichu Skuhrovcovi, Petru Kšandovi, Petru Fejtovi
a Vladislavu Černému, kteří se na odvození železného odpadu podíleli.
Finanční přínos bude použit na činnost Sboru dobrovolných hasičů v Jablonné.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Základní a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
školní rok 2018/2019 skončil v naší škole o týden dříve než v jiných školách. Bylo to zapříčiněno tím,
že nás čeká velká rekonstrukce půdních prostor v budově ZŠ. Bylo tedy potřeba vše vyklidit a připravit
pro stavební firmu. Na půdě by měla vzniknout počítačová učebna a fyzikálněchemická laboratoř.

I když jsme skončili dříve, stihli jsme například i školu v přírodě, která proběhla na Nové Živohošti a na
které se všem moc líbilo. Na konci školního roku jsme vyhodnotili sběrové akce, rozdali vysvědčení
a rozloučili jsme se s našimi deváťáky. Letos jich odcházelo patnáct a jak to ve škole bývá, místo nich přijdou
v září noví prvňáčci. Těch jsme zapsali celkem sedm a prý se už moc a moc těší do školy. Přejeme jim, aby
se jim u nás ve škole líbilo a deváťákům přejeme hodně úspěchů.
Zápis proběhl i v naší mateřské škole. Zájem byl veliký (21 přihlášek), za což jsme rádi, ale bohužel jsme
museli odmítat, neboť se uvolnilo pouze sedm míst.
Obec Dolní Hbity má v plánu vytvořit dětskou skupinu pro děti, které se nepodařilo umístit do školky. Vše
je zatím v jednání, čeká se na stanoviska od hygieny a dalších.
V naší mateřské škole dojde po prázdninách k jedné veliké personální změně. Do zaslouženého důchodu
odchází paní Milena Větrovská. Děkuji jí za všechnu práci, za tu obrovskou trpělivost, kterou se všemi dětmi
měla, za pomocnou ruku, kterou jim vždy podala a také za to, jaká je dnes školka - myslím tím, že je to místo,
kam děti chodí rády, kde prožívají krásné chvíle, ale kde se řeší i první problémy. A nemyslete si, že jsou nějak
malé. Naopak, když vám někdo ve školce sebral panenku nebo auto, pamatujete si to celý život. Proto tady
vždy je paní učitelka, která spor spravedlivě rozsoudí. Nevím, jak to paní Větrovská dělala, ale zvládala to vše
s elánem, úsměvem a skromností. Přejeme jí do důchodu jen to nej, hodně pohody a zdraví a ať si užije
takzvaný „odpočinek“. Budeme se těšit, až se za námi do školky znovu zastaví. Snad se na mě nebude zlobit,
že jsem napsal více než dvě věty.
V novém školním roce 2019/2020 přeji všem dětem a žákům hodně úsměvů, kamarádů a zážitků, na které
budou rádi vzpomínat.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Zásahová jednotka obce
V předešlém vydání Zpravodaje jsem vysvětloval problém se zásahovou jednotkou naší obce. Musím
s potěšením konstatovat, že na naši výzvu reagovala řada lidí a že jsme na dobré cestě mít skutečně funkční
jednotku. Bude to sice ještě nějakou dobu trvat, chybí nám absolvovat potřebná školení, která se budou konat
na podzim a také doplnit jednotku a její členy potřebným vybavením.
Děkuji za to, jak jste se toho vy všichni zhostili a jsem přesvědčen, že skutečně funkční jednotku mít
nakonec brzo budeme.
David Větrovský

Biologický odpad – PŘESUN!!
Vzhledem k tomu, že bývalá pískovna v Jablonné pod hřištěm bude využívána ke skládce přebytečného
výkopku ze stavby kanalizace v Horních Hbitech, budou, stejně jako při stavbě kanalizace v Jablonné,
přesunuta místa pro odkládání biologického odpadu ze zahrad dolů, pod navážený násyp.
Je bezpodmínečně zapotřebí, aby všichni oddělovali ořezané větve a ukládali je na zvláštní hromadu, mimo
hromadu s listím a jiným podobným materiálem. Míchání všeho dohromady přináší obci značné náklady navíc
na likvidaci.
Upozorňuji také, že je !PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! odkládat zde jiný odpad, například suť, zbytky
dlaždic, nebo cihel, beton, nebo dokonce plastové květníky včetně obsahu. Vše toto se na místě určeném
pouze na biologický odpad čas od času objevuje.
David Větrovský

Krátce
Obec se nám rozrostla o další malé občánky. Jsou to dvě slečny. Jedna je z Horních Hbit, jmenuje se Viktorie
Turnovcová, narodila se v prosinci a v předchozím čísle jsme na ni bohužel zapomněli. Druhá je z Jablonné,
jmenuje se Ema Jermanová a narodila se v červnu. Malým slečnám i jejich rodičům přejeme hodně zdraví
a štěstí.
Turnaj v nohejbale v Horních Hbitech se bude konat v sobotu 20. července. Pořadatelé všechny srdečně
zvou. Občerstvení zajištěno.
Pouťovou zábavu uspořádá SDH Jablonná v Klubovně na hřišti dne 17. srpna od 19. hodin. K tanci a poslechu
zahraje kapela TODÁME. Bližší informace budou na vývěskách.
Pouťová mše u kapličky v Jablonné bude sloužena v neděli 18. srpna od 12:30.
Veselé rozloučení s prázdninami – SDH Jablonná a SDH Horní Hbity si Vás dovolují pozvat dne 24. 8. 2019
přibližně od 15:00 na pohodové odpoledne s country a dechovou muzikou na hřiště v Horních Hbitech.
Zajistíme bohaté občerstvení a dobrou náladu si vezměte s sebou. Podrobnosti zveřejníme v pravý čas
na obecních nástěnkách a informačních tabulích. Za SDH Oldřich Skuhrovec a Pavel Doubrava.
Vítání občánků proběhne v září. Všichni budou včas pozváni, aby se mohli zúčastnit.

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota

Dlouhodobý normál 1961 – 2010

měsíc

Jablonná rok 2019

Praha a Středočeský kraj

Česká republika

březen

42 mm

40 mm

48 mm

duben

21 mm

34 mm

42 mm

květen

56 mm

63 mm

69 mm
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