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Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a jsou před námi další vánoční svátky. Ohlédneme-li se za končícím rokem
v kontextu naší obce, musíme připomenout několik zásadních věcí, které se nám podařilo posunout
vytyčeným směrem.
Zahájili jsme práce na odkanalizování Horních Hbit. Pokračujeme v přípravě na posílení vodních
zdrojů pro vodovod v Jablonné. Dokončujeme práce na ustavení společného školského obvodu s obcí
Dolní Hbity a obcí Smolotely. Formujeme novou Hasičskou zásahovou jednotku obce. A průběžně
řešíme spoustu dalších, drobnějších problémů a úkolů, které se objevují. V dalším roce nás toho čeká
opět velká spousta. Musíme se zaměřit především na dokončení rozjetých projektů a staveb. Je toho
začato a rozpracováno hodně a obecní rozpočet i po zahrnutí dotací už začíná narážet na svůj strop.
V dalších článcích se o některých výše zmíněných věcech rozepíšu podrobněji.
Jménem svým, i jménem celého zastupitelstva přeji všem klidné Vánoce a šťastný nový rok.
David Větrovský

Kanalizace v Horních Hbitech
Práce v Horních Hbitech probíhají podle harmonogramu.
Zatím nejsou žádné větší problémy a ty menší řešíme
průběžně. Kdyby se v souvislosti s touto stavbou událo
cokoliv, co považujete za významné, obraťte se prosím na mne
co nejdříve, nejlépe obratem, řešit věci se zpožděním
je obtížné. V současné době má dodavatel stavby vánoční
přestávku a k dalším pracím se vrátí pravděpodobně 6. ledna,
nebo podle počasí. Původní plánovaný termín dokončení
stavby, který je zakotven ve smlouvě o dílo byl dodavatelem
stavby a novým harmonogramem zkrácen. Když vše půjde dobře, mohlo by se začít s připojováním
již v průběhu května. Zároveň s touto informací bych chtěl všechny požádat, aby se pokusili
naplánovat termín připojení co nejdříve. Myslím si, že v dalším zpravodaji již budeme moci uvést
pevný termín, odkdy se bude možné připojit, a budeme potřebovat pro správnou funkci čerpací
stanice, aby se v co nejkratší době po tomto termínu připojila co největší část obce.
Na závěr chci poděkovat za příspěvky, které jste se v souvislosti se stavbou kanalizace zavázali
obci poskytnout. Bez Vaší účasti by se to neobešlo.
David Větrovský

Vodní zdroje v Jablonné a možné rozšíření vodovodu
Za poslední čtvrtrok došlo k významnému posunu u tohoto projektu. Obdrželi jsme rozhodnutí
Ministerstva životní prostředí o poskytnutí dotace ve výši 3 000 000 Kč na námi v srpnu předložený
projekt.
Následovat nyní musí zadávací řízení na dodavatele průzkumných hydrogeologických prací,
provedení a vyhodnocení hydrogeologického průzkumu. Poté, když rozbory a čerpací zkoušky
dopadnou dobře, budeme pokračovat projektováním pro stavební povolení, stavebním řízením
a dalším zadávacím řízením na dodavatele celé stavby, tedy vodovodního přivaděče a vodojemu
s technologií. Když se nám toto podaří do konce příštího roku, což je požadavek ministerstva, budeme
myslím moci být spokojeni.
David Větrovský

Odpady jsou stále dražší
V průběhu listopadu jsme obdrželi cenové nabídky a návrhy dodatků smluv na svoz směsných
i tříděných odpadů. Bohužel dochází k plošnému, v podstatě celorepublikovému zdražování těchto
služeb z mnoha důvodů. Jednak to jsou vyšší mzdové a provozní náklady svozových
i zpracovatelských společností, ale hlavně špatná situace na „trhu“ s plastovými odpady, kde nejsou
dostatečné kapacity a snad ani dostupné technologie na jeho recyklaci.
Museli jsme proto přistoupit ke zdražení pro naše občany, které částečně pokryje zvýšení nákladů
na provoz obecního systému v roce 2020. Kombinovaný vývoz (léto 1/14 a zima 1/7) popelnice
o objemu 120 litů bude stát 2050 Kč, pravidelný čtrnáctidenní vývoz 1330 Kč a jednorázový vývoz
70 Kč.
Celková tendence zdražování likvidace odpadů bude, dle dostupných informací, zřejmě
pokračovat i v dalších letech. Obec Jablonná na tento trend bohužel musí reagovat a musí
ho akceptovat. Odpad je celosvětový problém a podle mého názoru je nejsprávnější cestou to, co je
vlastně první povinností každého ze zákona, a sice předcházet jeho vzniku. Každý by se měl zamyslet
nad tím, jestli je nutné, aby jeho rodina produkovala tolik odpadu, kolik produkuje, a jestli by se
nedalo někde ušetřit. Náš obecní systém odpadového hospodářství, kdy každý platí jen za to, kolik
skutečně vyprodukuje, a ne paušální poplatek, je tomu nakloněn.
Jako inspiraci od nás berte malý vánoční dárek, který jste společně s tímto výtiskem zpravodaje
dostali.
David Větrovský

Vodné, poplatky za psy a odpad
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva byly schváleny čtyři obecně závazné vyhlášky. Jedna
se týkala školského obvodu, druhá poplatků za komunální odpad a třetí a čtvrtá místních poplatků
(poplatků za psy a poplatků za využití veřejného prostranství). O školském obvodu píši podrobně
jinde, o odpadech také a ty poslední dvě vyhlášky si vynutila změna zákona o místních poplatcích.
V podstatě se nic zásadního nemění, jen jsme je aktualizovali.
Asi však neuškodí, když uvedu několik informací k povinnostem a termínům, které z nich
vyplývají. Poplatek za psa ve výši 100 Kč a platby za odpad jsou splatné vždy do konce února daného
roku. Loňské známky na odpad tedy přestávají platit s koncem února. Jednorázové vývozy je možné
dokupovat průběžně během celého roku. Stejně tak do konce února je splatné vodné za dodávanou

vodu z vodovodu na Průhoně.
Všechny obecně závazné vyhlášky platné v naší obci jsou zveřejněny na internetových stránkách
obce a také jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
David Větrovský

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Okénko ZŠ
Milí čtenáři,
jak jste si všimli, celý článek má název okénko ZŠ. V této době mi to přijde velmi příznačné, neboť
naše škola dostává úplně novou podobu, mění se úplně její vzhled. Jsou to právě okna, která nově
„vykukují“ ze střechy. A nejen okna, celá půda se nám doslova mění před očima. Slovy klasika:
„Co to ale zhltne materiálu – to máte beton, cihly, malta, dráty, trubky, vata, sádrokarton… „. Ale
když člověk vidí, jak se to rýsuje, začínáme se opravdu moc těšit. Jsme také rádi, že máme ve škole
teplo. Nové kondenzační kotle fungují výborně.
Začali jsme ale připravovat i projekt nový – rekonstrukci střechy nad družinou, kde by
do budoucna měla vzniknout učebna, kterou budeme využívat pro kroužky a školní družinu. Jsme
sice na začátku, ale první plány jsou už na světě.
A do třetice jsme rozjeli projekt na vytvoření přírodního hřiště ve svahu v naší mateřské škole.
Tento projekt by měl být spolufinancován ze SZIF a pomůže nám konečně konstruktivně využít dvůr
v MŠ. Na realizaci by se měla podílet i veřejnost, takže doufáme v hojnou účast při brigádách, které
budeme vyhlašovat.
Z akcí, které proběhly ve škole, stojí jistě za zmínku následující. Projektový den evropských
jazyků proběhl v říjnu. První stupeň si připravoval zajímavosti o jednotlivých státech Evropy a tyto
zajímavosti potom prezentovali svým starším kamarádům z druhého stupně. Ti je na oplátku pozvali
k sobě do třídy, kde pro ně připravili hry a rébusy na téma evropských států. Pracovali ve skupinách,
a úžasně si osvojovali komunikační dovednosti. V závěru dne proběhla ještě prezentace účastníků
výjezdů v rámci projektů Erasmus+, kterých se zúčastnili i naši žáci.
Žáci 1. stupně mají za sebou krásný kulturní zážitek. V příbramském divadle je velmi zaujalo
představení Čarodějův učeň.
Na tematický zájezd jsme vyrazili hned dvakrát, z důvodu plánované odstávky elektrické energie.
První stupeň si vyrazil do Čapího hnízda, starší žáci si byli prověřit své přírodovědné znalosti
v plzeňské Techmanii. Oba stupně společně zhlédly další den filmové představení „Zpívej“
a zakončily vše procházkou historickou Příbramí.
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).
I v letošním roce pracují děti ve škole v různých kroužcích, podílejí se na chodu školy v žákovském
parlamentu a navštěvují školní družinu, v níž se věnují rozmanitým aktivitám. A ti nejmenší zde
dokonce strávili celou jednu noc. To vše máme již za sebou, ale čeká nás toho mnoho dalšího vánoční bruslení, vánoční besídka, lyžařský kurz, návštěvy Knihovny Jana Drdy v Příbrami a spoustu
dalších. Moc se těšíme na nové zážitky.
Jsem rád, že v Dolních Hbitech vznikla jedna nová tradice - společný Ples obce a školy Dolní
Hbity. Díky bohatému programu, perfektní připravenosti a hojné účasti mohl být předán škole

a školce úžasný dárek (12 500 Kč), za který se pořídí sportovní a vzdělávací pomůcky. Na tomto
místě bych chtěl poděkovat všem organizátorům plesu a účinkujícím. Hlavně díky nim byla na plese
příjemná, rodinná atmosféra a každý, kdo se účastnil, nešetřil chválou.
Další tradice je již léty prověřená. Vánoční jarmark ve škole zase po roce provoněl celé Dolní
Hbity. Opět nás potěšila hojná účast. Věříme, že si zde každý nalezl to své a odnesl si domů hezký
výrobek, něco dobrého, anebo příjemný zážitek z vystoupení. A víte, co potěšilo nejvíce mě?
Že se škola stala jakýmsi zvláštním kouzelným místem, kde se potkávají celé generace lidí a o tom
by přece Vánoce měly být především.
Proto Vám přeji za celý kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy krásné vánoční svátky a ať na
Vás v novém roce 2020 čekají pouze „samé jedničky“.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Zima
Roxana Sirotková
Zima k nám přišla zas,
děti čekají radovánky.
Slyším zvonečků hlas,
Mrazík kreslí malovánky.
Na okna padají bílé vločky,
děti mají krásnou podívanou.
Ze sněhu radují se psi i kočky,
příští zimu těšíme se na viděnou.

Okénko MŠ
Tak jako každým rokem ve vánočním vydání listů hledám originální způsob, jak začít se svým
příspěvkem. Bohužel ani letos mě nic nového nenapadá. Dne 2. 11. 2019 se konal 2. ročník plesu ZŠ
a MŠ Dolní Hbity a OÚ Dolní Hbity. Ples se vydařil. Výtěžek 12.500 Kč byl věnován naší ZŠ a MŠ.
Každý subjekt se podělil stejným dílem. Byla jsem na obou stranách této akce – jako pořadatel i jako
obdarovaný. Proto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci plesu. Velký dík také patří
všem, kteří se přišli pobavit. Již teď se těšíme na další, v pořadí třetí, tematicky zaměřený ples.
A protože je tu konec roku a s ním i Vánoce, přeji všem hezké a poklidné prožití vánočních svátků.
V novém roce hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a radost z pracovních úspěchů i rodinné spokojenosti.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

Školský obvod
Školský zákon ukládá každé obci povinnosti na úseku jeho působnosti. Mimo jiné musí obec
zajistit pro své občany základní a předškolní vzdělávání. Toto je možné zabezpečit zřízením vlastní
základní a mateřské školy, nebo prostřednictví smlouvy s jinou obcí, která již takové zařízení zřizuje.
Obec Jablonná se rozhodla jít druhou cestou a společně s obcí Dolní Hbity a obcí Smolotely vytvořila
školský obvod, který zahrnuje právě naše správní obvody. Základní škola a Mateřská škola Dolní
Hbity bude tedy pro naši obec zajišťovat plnění této zákonné povinnosti. Při přijímání dětí bude
uplatňován rovný přístup pro děti a žáky v celém vytvořeném obvodu.
Za tuto službu je samozřejmě nutné něco zaplatit. Dohoda a schválená smlouva hovoří o paušální
částce 5 000 Kč na školní rok za každé dítě a žáka zapsané v mateřské i v základní škole. Jsem
přesvědčen, že je to dohoda férová, a že škola využije námi poskytované prostředky dobrým
způsobem a ku prospěchu nejen našich dětí ale i rozvoje celé školy a školky. Smlouva zajišťuje také
možnost zpětné kontroly využití vložených finančních prostředků ze strany naší obce.
David Větrovský

Lampionový průvod
Na období „dušiček“ jak už bývá tradičně zvykem, uspořádali jsme lampionový průvod. Opět jsme
si společně vyrobili krásné lampionky. Cestou se snad nikomu skleněná lucernička ozdobená
podzimními motivy nerozbila, a tak nám dělá radost v našich domovech ještě dnes. Trasa průvodu
tradičně skončila u čistírny odpadních vod, kde letos na zvědavé děti nečekala žádná odměna za to,
že došly až na konečnou. Příští rok se organizátoři polepší a už teď slibují sladkou odměnu.
Těší mě, že se tato naše tradice stala tradicí oblíbenou a scházíme se v hojném počtu.
Lenka Skuhrovcová

Brigáda v Horních Hbitech
Každoroční brigáda na úklid listí organizovaná SDH Horní Hbity byla letos s velkým otazníkem,
z důvodu probíhajících výkopových prací spojených s vybudováním kanalizace. Nakonec jsme
se však sešli v sobotu 9. 11. 2019 v dopoledních hodinách, a i když nám počasí vůbec nepřálo, jsme
rádi, že se akce povedla zrealizovat. Tímto moc děkujeme všem osmi zúčastněným dobrovolníkům,
kteří přišli a společně obec uklidili. Poděkování také patří občanům, kteří předem připravili hromádky
listí před svým domem a tím pomohli a usnadnili průběh celého úklidu. Odvoz listí následně zajistil
se svojí technikou pan Jan Turnovec.
Děkujeme i všem z Jablonné, a nebylo jich málo, kteří se podíleli na úklidu listí tam.
Ladislav Trnka

Rozsvícení vánočního stromu
Podvečer první adventní neděle je u nás tradičně spjat s rozsvícením vánočního stromu na hřišti
v Jablonné. Letos nám počasí přálo, nepršelo, a tak děti skotačily u stromu se zářícími prskavkami.
Ještě, než jsme společně odstartovali rozsvícení stromu, jsme si pochutnali na horkém svařeném víně
či teplém čaji a popovídali za poslechu vánočních písní.
Na konci večera jsme se pokochali pestrobarevným ohňostrojem a s přáním klidného prožití
nastávající vánoční doby jsme se rozešli do svých domovů zapálit si první svíčku na adventním věci.
Lenka Skuhrovcová

Mikulášská nadílka V Horních Hbitech
V sobotu 30. 11. 2019 v 17 hodin jsme se sešli v hojném počtu dětí, maminek i tatínků a s dalšími
členy rodiny na každoroční Mikulášské nadílce, která se konala v klubovně v Horních Hbitech.
Mikuláš obdaroval balíčky všechny, kteří mu zazpívali nebo řekli básničku. Ostatní poslouchali,
jak to těm našim malým hříšníkům, ale hlavně hodným dětem, šlo. Nakonec bylo i společné
fotografování na památku. Slíbili jsme andělovi, že se budeme chovat tak, aby nás příští rok opět
navštívil Mikuláš, anděl, ale i čert. A tak máme těžký úkol. Snad ho zvládneme. Poděkování
za balíčky patří obci Jablonná a také děvčatům z našeho krámku KORUNA.
Iveta Turnovcová za SDH Horní Hbity

Mikulášská nadílka v Jablonné
Mikuláš s andělem a čertem na jasně daný termín navštívil rodiny s dětmi ve věku do 10 let.
Vzhledem k hojnému počtu dětí (přes 40 dětí) měla trojice co dělat, aby vše stihla, než děti půjdou
spát. Všechny děti ale nakonec vydržely, přeci jen se na příchod Mikuláše s doprovodem více či méně
těšily. Těch básniček a písniček co si vyslechli. A za to dětem také patřila odměna, ale vlastně nejen
za jejich přednesy, ale hlavně za jejich sliby, že se polepší a že budou více pomáhat rodičům, a že
budou zdravit a mnoho a mnoho dalšího. A protože se sliby mají plnit, Mikuláš s čertem a andělem
si přijdou zkontrolovat, jestli byly dodrženy.
Trasa této trojice se střídá každým rokem, příští rok se tedy mohou těšit na příchod Mikuláše
s doprovodem jako první rodiny s dětmi, které bydlí na Průhoně.

Finanční příspěvky, které obdrželi Mikuláš, anděl i čerti budou použity na činnost spolku SDH
Jablonná. Děkujeme.
Lenka Skuhrovcová

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.
Poslední
lístky
jsou
k dispozici na obecním úřadě.
Cena je 480 Kč, neváhejte
a přijďte si je vyzvednou
co nejdříve.
Taťána Bartůňková

Rozsvícení vánočního stromku v Horních Hbitech
Již osmým rokem se obyvatelé Horních Hbit sešli, aby společně rozsvítili vánoční stromek a tím
zahájili adventní čas. Letos poprvé byl rozsvícen živý smrk, který byl za tímto účelem před několika
lety zasazen. Osvětlení se jako vždy ujal pan Jaroslav Turnovec a děti stromek ještě zkrášlily
ozdobami, které během večera vyrobily. Jak je již zvykem, tak ani letos nechybělo na zahřátí
svařeného víno, čaj a rum. Obsluhy tohoto občerstvení se ujal Tomáš Vacek. Během čekání na
slavnostní rozsvícení stromku nám hrála slečna Kateřina Procházková vánoční koledy a někteří
občané se přidali a společně si zazpívali. Přibližně po hodině klábosení, popíjení a nasávání vánoční
atmosféry došlo za společného odpočítávání na rozsvícení vánočního stromku, po kterém následoval
krásný ohňostroj zajištěný SDH Horní Hbity pod vedením Jaroslava Bartůňka. Děkujeme všem, co se
podílí na této každoroční tradici, také všem, co dobrovolně finančně přispěli a přejeme krásné
Vánoce.
Ladislav Trnka

Zásahová jednotka
Úspěšně pokračujeme v ustavování, formování a vybavování Hasičské zásahové jednotky obce.
Proběhly kurzy velitelů i strojníků, úspěšně proběhla kontrola Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje a vše zatím pokračuje, jak má. Velitelem byl jmenován pan Lukáš Bartůněk
a pod jeho vedením probíhá inventura vybavení, školení členů, instalace elektronického systému
svolávání jednotky a nyní budeme doplňovat osobní vybavení pro všechny členy. Na toto budeme

žádat dotaci od Středočeského kraje. Děkuji všem za jejich přístup a doufám, že budeme brzy
akceschopní.
David Větrovský

Upozornění ke stočnému
Připomínáme, že je povinností každého připojeného ke kanalizaci, zakotvenou ve smlouvě o
odvádění odpadních vod, bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů, nahlásit změny v počtech
připojených osob.
Jedná se o jakékoliv přistěhování, odstěhování, narození, nebo změnu režimu u přechodně
pobývajících osob.
Nesplnění této povinnosti je možné, dle uzavřené smlouvy, sankcionovat částkou 5 000 Kč.
Dávejte na to prosím pozor a nahlašujte změny včas.
David Větrovský

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota
měsíc

Dlouhodobý normál 1961 – 1990

Jablonná rok 2019 Praha a Středočeský kraj Česká republika

září

61 mm

46 mm

52 mm

říjen

30 mm

36 mm

42 mm

listopad

30 mm

40 mm

49 mm

David Větrovský

Krátce
SDH Horní Hbity Vás zve na výroční valnou hromadu dne 3. ledna 2020 v 19:00 v klubovně
v Horních Hbitech.
SDH Jablonná zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se bude konat dne
10. ledna 2020 od 18.00 v klubovně v Jablonné.
SDH Horní Hbity uspořádá v únoru 2020 dětský karneval v klubovně na hřišti v Jablonné a dne
7. března 2020 „oslavu Mezinárodního dne žen“ od 14.00 v klubovně na hřišti v Jablonné. Opět
s pohoštěním a hudbou k poslechu i tanci.
29. února 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.
Velikonoční tvoření pro děti bude 4. dubna v klubovně v Jablonné.

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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