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Vážení čtenáři,
jsem rád, že Vás mohu přivítat u dalšího vydání našeho Zpravodaje. V současné době mne plně
zaměstnává stavba kanalizace v Horních Hbitech. Prozatím vše probíhá bez vážnějších problémů,
hornohbitské občany, na které mám spojení, se snažím pomocí SMS informovat o zásadních věcech,
zejména těch, které se týkají dopravy. Dočasně jsme přesunuli autobusovou zastávku mimo obec,
na křižovatku s hlavní silnicí. Doufejme, že toto omezení nebude delší než několik málo týdnů. Od některých
lidí jsem se dozvěděl, že SMS neobdrželi. Problém jsem ihned řešil a snad již bude vše v pořádku. Jestli má
ještě někdo další zájem o zasílání informativních SMS, stačí, když se mi ozve.
Jestli si vzpomínáte, tak jsme před několika lety začali obnovovat, zprůchodňovat a následně i udržovat
některé ze starých polních cest. Jedna z těch cest, na kterých jsme začali pracovat, je původní cesta
do Příbrami, která byla ze směru od Jablonné ke křížku nad Průhonem neprůjezdná a ve směru opačném,
tedy k Horním Hbitům, fakticky neexistovala vůbec. Část jsme jí již tehdy obnovili, ale stále nám zůstával
jeden úsek nedodělaný, v minulosti rozoraný a teď zatravněný a v terénu neznatelný. V souvislosti se
stavbou výtlačného řadu kanalizace z Horních Hbit do Jablonné jsme ho nechali vytyčit a označit
a vybudovat sjezd z asfaltové cesty Jablonná - Jelence. S opatrností je ji tedy možné ji začít využívat, ještě
nás totiž čekají drobné úpravy terénu.
David Větrovský

Stavba kanalizace a přípojek
v Horních Hbitech
Tak, jak jsem již naznačil v úvodním článku, stavba kanalizace
je v plném proudu. Původní plán dodavatele stavby - společnosti
Šindler byl takový, že by vše mělo být dokončeno do příštích
letních prázdnin. Situace se ale změnila, obdržel jsem
aktualizovaný harmonogram, kde se počítá s dokončením již
v dubnu.
Co to pro nás znamenalo a znamená? Znamenalo to především
to, že bylo zapotřebí pokusit se přesunout dotační prostředky
z Ministerstva zemědělství z příštího do letošního roku, což se v minulém týdnu povedlo. Další věc, kterou
musíme urychleně řešit je zajištění dofinancování akce úvěrem. Počítali jsme, že ho budeme čerpat přibližně
někdy v průběhu jara, ale bude to nutné asi o čtvrt roku uspíšit.
Poslední věc, kterou potřebujeme akutně řešit jsou příspěvky od majitelů nemovitostí v Horních
Hbitech. Vzhledem k urychlení výstavby potřebujeme, aby ti, kteří ještě na obecním úřadě nebyli,
se tam dostavili prakticky bezodkladně. Bez toho nemůžeme dát pokyn k zahájení stavby přípojek.
David Větrovský

Divadlo
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
Obec Jablonná Vás srdečně
zve na muzikálové představení
MUŽ
SE
ŽELEZNOU
MASKOU 8. 3. 2020. Začátek
představení je v 15.00, odjezd
autobusu v 11.30 z Jablonné.
Lístky už jsou k dispozici na
obecním úřadě. Cena je 480 Kč,
neváhejte a přijďte si je
vyzvednou co nejdříve.
Taťána Bartůňková

Dotace na kanalizaci
Při stavbě kanalizace v Horních Hbitech jsme museli provést také výměnu dešťové kanalizace podél
opěrné kamenné zdi nad obcí. Tuto úpravu si vyžádala Krajská správa a údržba silnic i v souvislosti
se změnou v silniční síti, která také v nedávné době proběhla. Na rekonstrukci této dešťové kanalizace nám
byla zastupitelstvem Středočeského kraje schválena dotace ve výši 396 000 Kč ze Středočeského fondu
obnovy venkova.
Změna v silniční síti spočívá v tom, že nově nebude krajská silnice z Kácině vést přes Horní Hbity,
ale bude Horní Hbity míjet rovně, přímo k silnici Příbram – Kamýk. Úsek silnice vedoucí přes Horní Hbity
bude komunikací místní.
David Větrovský

VODOVOD
Pokračujeme také v práci na zajištění nového zdroje a následných možnostech rozšíření vodovodu
v Jablonné. V současné době je podána žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí, ministerstvo
ji přijalo a nyní probíhá její kontrola.
Také se nám podařilo se dohodnout se společností RAVAK a.s. na směně pozemků tak, aby naše obec
byla konečně majitelem oploceného pozemku u studny a vodárny pro Průhon. Za účelem této směny jsme
v loňském roce kupovali pozemek od pana Rostislava Fiřta, který sousedí s dalšími pozemky společnosti
RAVAK. Nakonec se při dojednávání směny s vedením této společnosti povedlo ještě pro obec získat část
pozemku (trojúhelník o výměře cca 700 m2), který je vklíněn mezi obecní úřad, cestu na Klínek a silnici
č. 118.
Byl jsem potěšen vstřícným přístupem vedení výše uvedené společnosti k řešení letitého problému, který
je nyní snad již odstraněn. Směnná smlouva byla uzavřena a je podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
David Větrovský

Pouťová zábava
Pouťová taneční zábava se konala v klubovně v Jablonné v sobotu 17. srpna. Bohužel je nutné
konstatovat, že tentokrát nás návštěvníci nechali zcela na „holičkách“. I přesto, že bylo vše připraveno jako
vždycky, kapela měla správnou notu a pivo mělo správnou teplotu, nebylo skoro komu hrát a pro koho pivo
točit. Jabloňáci i přespolňáci, děláme to pro Vás, přijďte si příště posedět, zazpívat a zatancovat. Slyšela jsem
již hlasy, že se v Jablonné nic neděje! A když se tedy dělo, kde jste byli Vy?
Michaela Fejtová Krajská

Loučení v Horních Hbitech
Nic netrvá věčně, a tak i letošní léto dospělo ke svému konci. Děti opět zasedly do školních lavic a na
letní radovánky už mohou jen vzpomínat. Pro rozloučení s létem uspořádaly SDH Horní Hbity a SDH
Jablonná pohodové odpoledne pro děti i dospělé. Akce se konala v Horních Hbitech na místním hřišti
a přizvány byly dvě kapely, které hrály k tanci i poslechu. Dechová kapela působila pod vedením pana Josefa
Štětky, ve stylu country vystoupila jako již tradičně skupina TODÁME a vybrat si tak mohl každý dle své
libosti. Celou akci doprovázelo nádherné počasí, chutné pohoštění, milá obsluha a dobrá nálada.
Michaela Fejtová Krajská

Nohejbal
Již uplynul rok od chvíle, kdy jsme uspořádali jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje SDH Horní
Hbity. Datum 20. července otevřel další etapu pokračování této oblíbené akce v širokém okolí.
Po Slávovi Turnovcovi st. se hlavní organizace ujal Václav Vostarek ml. V nabitých
prázdninových termínech se podařilo zajistit 10 týmů, které nebyly ochuzeny o počet zápasů a hrálo se o
každé umístění až do finále. V přívětivém letním počasí se zúčastnila mužstva: OK ŠUTR, ZDUCHOVICE,
KÁCIŇ, PARCELÁCI, HASIČI, NO-NAME B", SLAVIE NEČÍŇ, DŘEVORUBCI, ŠTAŠCI a VOPET. Po
dramatickém vývoji ve skupinách nakonec ve finále zvítězil tým NO-NAME B" nad SLÁVIÍ NEČÍŇ.
O zúčastněné bylo tradičně po všech stránkách dobře postaráno: občerstvení ve stejné sestavě - L. Trnka,
J. Hrdina, P. Doubrava a holky Trnkovy. O sportovní organizaci a technické zázemí - V. Vostarek st., S.
Turnovec st., hlavní rozhodčí byl K. Vacek a hlavní pořadatel již zmíněný V. Vostarek ml. Všem
jmenovaným patří poděkování a samozřejmě i všem sponzorům (za všechny chci jmenovat - AUTA s.r.o.).
Na závěr akce nám zahráli tradičně nohejbalisté z OK ŠUTR, k příjemně strávenému dni patří však
poděkování Všem, kdo se ho zúčastnili.
Václav Vostarek st.

Vítání občánků
Po roce jsme opět navázali na nově založenou tradici – vítání občánků. Tentokrát šlo o malý společenský
obřad, při němž jsou malé děti slavnostně uvedeni do života obce. Malý proto, protože jsme se sešli
ve společnosti 4 nově vítaných dětí a jejich rodičů a ostatních příbuzných.

Po úvodním slavnostním projevu byly
panu starostovi a panu místostarostovi
děti postupně představovány a na
památku si s sebou odnesly pamětní
medaili a pamětní list. Rodiče obdrželi
finanční příspěvek a maminky květinu.
Všechny důležité momenty jsou
zachyceny na fotografiích, o které
se postaral fotograf pan Martin Andrle
z Horních Hbit.
Děkuji všem přítomným za jejich
účast a našim novým občánkům hodně
zdraví a radosti do života.
Lenka Skuhrovcová

Základní a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
letošní prázdniny se nám ve škole značně prodloužily. Na jejich začátku jsme vyklízeli půdu
a připravovali se na rekonstrukci, na jejímž konci mají stát na půdě odborné učebny a kabinety. Školu jsme
firmě předali 15. července a započaly velké stavební práce. Nejprve vybourali starou podlahu, poté vestavěli
nosné železné překlady, na které se kladly plechy a celá půda se na konci prázdnin vybetonovala, tudíž
je připravená pro novou podlahu a další stavební činnost.
Nepracovalo se však pouze na půdě. V rámci celé rekonstrukce se předělaly rozvody topení a ve staré
budově byla nainstalována nová topná tělesa. Při tom bylo zapotřebí připravit pro půdu rozvody vody,
elektřiny, odpadů a topení. Napojit vše na stávající systém nebylo vždy úplně jednoduché a abychom mohli
plně zajistit bezpečné otevření školy, musel jsme vyhlásit 5 dnů ředitelského volna. Informaci, že se vchod
do školy prvně otevře až 9. září spousta žáků prý uvítala kladně. Určitě jsme ale nepotěšili budoucí
prvňáčky. Vidím to z toho, že jich většina chodila v týdnu volna do družiny. Poprvé jsme vyzkoušeli
prostory komunitního centra a moc se nám zrekonstruovaná budova bývalé "Supovny" líbí. V letošním roce
zde bude sídlit 2. oddělení naší družiny. V novém školním roce budeme mít spojenou pouze jednu třídu a i
náš učitelský tým nastupuje s novými posilami. Za paní učitelku Mgr. Lucii Vobejdovou, která nastoupila na
mateřskou dovolenou, přichází paní učitelka Mgr. Milena Peroutková a na pár hodin nám vypomůže paní
učitelka Mgr. Veronika Jiroušková. Doufám, že se jim u nás bude líbit. Stejně tak doufám, že se bude líbit
všem žákům ve škole a prvňáčkům přeji šťastné vykročení, aby měli svou školu rádi a rádi se do ní vraceli.
Vždyť vzpomínky na školní léta si s sebou ponesou celý život.
Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelstvu a zejména panu starostovi Ing. Janu Michálkovi za realizaci
projektu rekonstrukce půdních prostor. Je až neskutečné, kolik úřednické práce je potřeba ke zvládnutí
takové velké akce. Moc si toho vážíme. Dále děkuji všem provozním zaměstnankyním, které celé prázdniny
"bojují" se stavebním prachem. A když si představíte, že ještě o víkendu před začátkem školy se dodělává
dlažba na chodbě, musíte uznat, že udělaly obrovský kus práce.
Možná, že nám stavba teď bude maličko zasahovat do našeho provozu a někdy se budeme muset přizpůsobit,
ale za ten výsledek to určitě bude stát.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Okénko MŠ
Léto a prázdniny jsou nenávratně pryč. Měsíc září znamená pro školáky návrat do školních lavic.
Pro mladší děti předškolního věku je tento měsíc také důležitý. Přicházejí si k nám do MŠ „plnit své

povinnosti“. Ty starší již poněkolikáté, ty mladší, plny očekávání, poprvé. Letošní školní rok jsme začali
v nové učitelské sestavě. Na konci června odešla do důchodu p. uč. Milena Větrovská a na její místo přešla
Vladimíra Pražáková. Učitelský tým doplnila Bc. Jitka Švagrová a Kristýna Petáková. A ještě jedna důležitá
informace. V poslední době dochází k navyšování cen za energie a služby, a tím se zvyšují i náklady
na provoz MŠ. Proto se od 1. 9. 2019 zvyšuje úplata za vzdělávání na 300 Kč za měsíc.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

Černá skládka u Horních Hbit
Mezi Horními Hbity a Káciní se objevila černá skládka. Někdo vyvezl dva valníky zřejmě dosloužilé
střešní krytiny do křovím zarostlé staré cesty. Pozemek je obecní, takže v případě, že Policie ČR, které byl
případ okamžitě nahlášen, nenajde původce, budeme muset vše odstranit na obecní náklady. Likvidace
takových černých skládek není levná a je bohužel kryta prostředky vybranými od nás všech za vývoz
komunálních odpadů. Je dost možné, že budeme-li muset za takto nezodpovědné jedince, kteří nemají dost
soudnosti a nestydí se dělat ve svém okolí nepořádek, platit další a další peníze, bude se to muset odrazit
ve zvýšení platby za vývoz popelnic.

David Větrovský

Krátce
Nebezpečný odpad bude odvážen 8. října v Horních Hbitech (náves) od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
(Obecní úřad) od 16:40 do 17:15. Další svoz bude zase na jaře. V tomto termínu bude také možné v Horních
Hbitech odevzdat odpad velkoobjemový, na návsi bude v 16:00 přistavena obecní dodávka.

Na Lampiónový průvod Vás všechny zve SDH Jablonná. Bude se konat v neděli 3. listopadu
2019, 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
ve věku do 10 let a budou jim předávat balíčky, které objednala obec. 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 1. prosince od 17.00 hodin. V Jablonné na hřišti a v Horních Hbitech na návsi. Všichni jste
srdečně zváni.
Úklid listí – kdo má chuť a chce pomoci, může opět před svým domem na veřejném prostranství
shrabat opadané listí. Průběžně ho začneme odklízet.
Průběžně dochází k úpravám domovních přípojek a výměně vodoměrů na Průhoně. Prosím
všechny majitele připojených nemovitostí, aby poskytli panu Plochovi, který to pro obec zajišťuje,
veškerou součinnost. Výměny vodoměrů a instalace chybějících zpětných klapek jsou nutné.

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota

Dlouhodobý normál 1961 – 2010

Měsíc

Jablonná rok 2019

Praha a Středočeský kraj

Česká republika

Červen

56 mm

70 mm

79 mm

Červenec

33 mm

82 mm

88 mm

Srpen

52 mm

75 mm

80 mm
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