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Vážení občané,
téma pro dnešní úvodník bylo předem dané - nákaza koronavirem, vyhlášený nouzový stav, velké množství
informací, které se na nás odevšud valí a na které musíme reagovat, orientovat se v nich a přizpůsobovat
se novým a měnícím se omezením.
Pro naši obec to znamená realizovat preventivní opatření především ve spolupráci s provozovatelem
místního obchodu, kde dochází v současné době k největší kumulaci lidí a je to tím pádem nejrizikovější místo.
Byla zavedena opatření spočívající v desinfekci nejexponovanějších míst, ploch a předmětů v obchodě.
Bylo omezeno množství lidí, kteří smí být v jednu chvíli v obchodu a ostatní musí počkat venku. Prodavačky
používají ochranné pomůcky a například pečivo se prodává pouze zabalené. Snažíme se zabezpečit i desinfekci
na ruce, která by byla k dispozici všem v obchodě nakupujícím.
Další věcí je nošení roušek. Vláda zavedla povinnost jejich nošení na veřejnosti a během velice krátké doby
to lidé i u nás akceptovali a začali nařízení dodržovat. Byl jsem velmi potěšen, že nám paní Denisa Svobodová,
Lenka Skuhrovcová, Daniela Kobíková a Veronika Vacková nabídly a darovaly desítky ochranných roušek
k rozdání občanům. Využili jsme k tomu právě místní obchod, kde paní prodavačky roušky postupně
rozdávají. Další máme na obecním úřadě a jsou všem, kdo by je potřeboval, k dispozici. Stačí si zavolat.
Úřední hodiny obecního úřadu jsme v návaznosti na tuto situaci zrušili, neznamená to ale, že by nebylo
možné vyřídit neodkladné věci. Stačí zavolat a domluvit se předem telefonicky, nadále všichni pracujeme,
jen nechceme vystavovat příchozí a sebe zvýšenému riziku.
Obec nabídla a stále nabízí pomoc všem seniorů, ale nejen jim. Jsme schopni se postarat o běžné
nákupy, vyzvednutí léků i jiné neodkladné věci, které budete potřebovat. V případě jakýchkoliv potíží
se na nás neváhejte obrátit. Diskrétnost je samozřejmě zaručena. Rozhodně nepodceňujte ani drobné
příznaky onemocnění a noste roušky.
Mrzí mne, že se nemohou konat tradiční a plánované akce, věřím ale, že si to vynahradíme až se situace
zlepší a že to nebude dlouho trvat.
Přeji vám pevné nervy. Určitě se situace začne obracet k lepšímu a život i v naší obci se vrátí do původních
kolejí.
David Větrovský

Vodovod Jablonná
Opět jsme postoupili v přípravných pracích na zajištění nových zdrojů vody pro vodovod na Průhoně a snad
i pro jeho rozšíření do Jablonné. Proběhlo zadávací řízení na hydrogeologický průzkum, v nejbližších dnech
budeme mít k dispozici výsledky geofyzikálního měření a budeme moci začít vrtat. Budeme ještě potřebovat
i trochu štěstí. Do poslední chvíle nám nikdo s jistotou neřekne, kolik bude ve vrtech vody a jak kvalitní bude.
Během několika týdnů budeme ale chytřejší.
Před časem jsem vyzýval, aby se všichni, kteří by měli zájem se k plánovanému vodovodu připojit,
nezávazně přihlásili. Tato výzva stále platí. Jsme však již těsně před začátkem projektování, a tak by bylo

dobré, aby se rozhodli i ti, kteří zatím váhají a přihlásili se. Pro projektování je tato informace zcela zásadní
a dodatečné zařazování do projektu je problematické.
Stanovme si tedy termín do konce tohoto dubna, do kdy budeme čekat poslední z vás, kteří by měli
o připojení k vodovodu zájem. Stačí nám i informace po telefonu.
David Větrovský

Kanalizace Horní Hbity
Stavba probíhá podle plánu, drobnosti řešíme za pochodu. Úpravy
čistírny jsou hotové, výtlačný řád ze Hbit do Jablonné je hotov. Na
kanalizaci přímo v obci zbývá již jen několik desítek metrů a potom ještě
dokončit přípojky na veřejných prostranstvích.
Začít s připojováním jednotlivých nemovitostí bude, dle vyjádření
dodavatele stavby, společnosti ŠINDLER, důlní a stavební společnost
s r.o., možné nejpozději v polovině května. Všechny budu informovat
jednak prostřednictvím vývěsky a také zašlu sms.
Je několik zásad, které je nutné při připojování dodržet:
Je přísně zakázáno, z důvodu funkčnosti čistírny odpadních vod vyčerpávání obsahů jímek do kanalizace.
Čistírna je schopná zpracovávat pouze čerstvé splaškové vody. Z toho důvodu je také nezbytně nutné připojit
nemovitost na kanalizaci přímo. Stávající jímka musí být zcela odstavena!
Rovněž je zakázáno svádět do splaškové kanalizace jinou vodu než splaškovou. Nesmí tam tedy být
vypouštěna voda dešťová, nebo voda z jakéhokoliv jiného zdroje, například z přetékající studánky ve sklepě
atp.
Do splaškové kanalizace je nutné připojit veškeré její zdroje, to znamená nezapomenout na žádný starý
trativod budovaný v dávné minulosti a dosud používaný. Podle zkušeností víme, že v některých domech
takové věci dosud fungují.
Všechny budované přípojky musí majitel před zasypáním vyfotit tak, aby z fotografií bylo zřejmé, že při
připojování dodržel výše uvedené zásady. Fotografie předá majitel nemovitosti při podepisování smlouvy
o připojení na obecním úřadu. Další možností, a asi ještě vhodnější, je před zasypáním přípojky zavolat
na obecní úřad a já nebo někdo jiný pověřený přijedeme přípojku zkontrolovat a vyfotit sami.
Po dokončení stavby samozřejmě počítáme s opravami komunikací. Jejich rozsah se bude odvíjet
od posouzení stavu v závěru stavby a finančních možností obce. Já osobně bych byl rád, kdyby se povedlo
je opravit alespoň tak jako v Jablonné.
David Větrovský

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jablonná
Již koncem loňského roku jsme začali pracovat na sestavení jednotky požární ochrany, jak po nás žádá
zákon o požární ochraně. S dobrovolníky z řad občanů obce jsme se několikrát sešli a sestavili jednotku požární
ochrany, která je předurčena pro zásahy a pomoc občanům v katastru obce.
Aby byla jednotka akceschopná, museli jsme ji vybavit ochrannými prostředky. Proto jsme zažádali o dotace
na nákup ochranných prostředků a pořídili jak zásahové obleky, tak nové zásahové přilby. Svépomocí si hasiči
upravují také zásahové vozidlo. Ochranné obleky by hasiči měli dostat ušité již v průběhu května 2020,
zásahové vozidlo VW Transportér bude během dubna 2020 také již v plném provozu. Hasiči prošli školením
velitelů a strojníků. V dnešní době máme v jednotce 3 plnohodnotné velitele a 4 strojníky. Všichni jsou
připraveni vykonávat svou činnost tak, jak udává bojový řád jednotek požární ochrany. Na rok 2020 mají
mimo pravidelných školení v plánu také několik taktických a prověřovacích cvičení společně s ostatními
složkami IZS.
Lukáš Bartůněk, velitel jednotky

Provoz Čistírny odpadních vod
Nezbývá mi, než si postesknout nad nedisciplinovaností řady
našich občanů. Mnohokrát jsem na tomto místě i jinde při každé
vhodné příležitosti upozorňoval, co všechno se nemá do odpadu
splachovat, co tam nepatří, co dělá čistírně, čerpací stanici a její
obsluze největší problémy.
Letos v březnu, během úprav technologie na ČOV (při jejím
přizpůsobování na připojení Horních Hbit), kdy byla čistírna
vlastně staveništěm, jsem převzal dohled nad běžným provozem
já. Nemohu jinak a musím se s vámi podělit, alespoň
prostřednictvím fotografie, o skutečně nepěkné zážitky
při čištění koše, který zachytává ze splaškové vody pevné
předměty, které tam nemají co dělat. Objevují se zde zbytky
z kuchyně, slupky z brambor, mrkev, těstoviny…… a kdo ví
co ještě. Nic z toho tam nepatří a je zakázáno do kanalizace
splachovat.
Největší problém jsou ale ty prokleté vlhčené ubrousky, které
opravdu nejsou papírové, i když se tak tváří. Jsou z plastu
a dokáží ucpat koš tak, že jím neprojde ani to, co by jinak mělo
a obsluha musí celý koš ručně čistit.
Každému z těch, kteří vlhčený ubrousek do kanalizace
spláchnou, bych přál ten zážitek, ho pak se vším možným dalším z ucpaného koše dolovat.
David Větrovský

Zaměstnání u obce – dotace od Úřadu práce
V letošním roce se nám opět podařilo získat dotaci z úřadu práce, tentokrát na vytvoření jednoho
pracovního místa pro obecně prospěšné práce. Na toto místo byl přijat pan Petr Záborec.
Práce na opravách a údržbě obecního majetku a úklidu veřejných prostranstvích bude mít dost.
David Větrovský

Aktivita se cení
Vážení spoluobčané,
tentokrát nebudu psát o historii obce, ale zaměřím se na současnost.
Možná někteří z vás vědí, že jsem vloni na podzim onemocněl vážnou nemocí, konkrétně akutní leukémií.
Do jaké míry je tato nemoc brána jako vážná, záleží na konkrétním člověku. Já jsem životní optimista, proto
jsem ani na chvíli nezapochyboval, že se vyléčím a vše bude jako dřív. V současné době jsem po transplantaci
kostní dřeně, a i přes momentální menší problémy se cítím dobře. Jsou ale i lidé pesimisté, kteří vidí všechno
černě, nemoc si vyčítají, obviňují se, říkají proč zrovna já atd. Prostě vždycky je to o úhlu pohledu na danou
věc.
Stejné je to i v současné situaci s koronavirem. Na jedné straně jsou lidé, kteří složitou situaci chápou, smíří
se s ní, najdou v sobě i sílu a ochotu pomáhat druhým a na druhé straně ti věční nespokojenci a brblalové,
kritici všech a všeho. „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde,“ říká české přísloví.

Nyní se dostávám k podstatě tohoto článku. V nemocnici mě zastihla zpráva, že se v naší obci našel další
člověk, který je ochotný pro obec, tedy vás občany, něco udělat. Tím člověkem je Marie Schillerová, která
přišla s nápadem uspořádat na jaře soutěž o nejlepší řízek. Udělalo mi to velkou radost a moc ji za to chválím!
Jsem velice rád, že se přece jen v obci najdou další lidé, kteří mají zájem zapojit se do dění v obci na rozdíl
od těch, kteří stále kritizují, že se v obci nic neděje, a když se děje, tak stejně nepřijdou.
Milá Marie, moc Vám děkuji za projevenou snahu, a i když se soutěž z důvodu pandemie koronaviru přeloží
na pozdější termín, nic to nesnižuje Vaši iniciativu.
Kéž by takových aktivních lidí v obci bylo více!
Petr Fejt

Základní škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vás pozdravil ze školy, která hodně netradičně zeje prázdnotou. Když jsme 11. března
zavírali základní školu, doufali jsme, že to bude trvat pouze krátce. Bohužel vývoj šíření koronaviru v Evropě
a po celém světě nám ukázal, že přichází něco, co zde ještě nikdy nebylo. Je to pro nás úplně nová situace,
které se prostě musíme přizpůsobit. Kvůli nouzovému stavu jsme uzavřeli i naši mateřskou školu. Jsme
v situaci, kdy se rozhoduje ze dne na den. Proto je pro nás obtížné, vytvořit dlouhodobý plán. Zápis dětí
do prvních tříd proběhne letos bez dětí. Nakolik to ovlivní zápis dětí do mateřské školy, stále nevíme. Hovoří
se o tom, kdy se vrátí děti do školy.
Všechno zlé je i k něčemu dobré. Rodiče mohou trávit čas se svými dětmi a to je, myslím to nejdůležitější.
Jsme vlastně nuceni se zastavit, nikam nechodit a být doma. Říká se, že světy dětí a dospělých jsou odděleny.
Kolikrát slyšíme, že ti mladí mají k digitálním technologiím blízko. A podívejte, jak nás taková pandemie
uvrhla do digitálního světa prakticky ihned. Všechno se dá vyřídit pouze elektronicky, emailem či datovou
schránkou, platba se upřednostňuje bezhotovostně a děda s babičkou teď vidí vnoučata pouze přes
videohovory. Zatímco starší generace dětství prožila zcela offline, generace našich nejmenších a dospívajících
je online prakticky od narození. Proto je důležité, abychom se teď, když s dětmi trávíme veškerý čas, snažili
jim předat co nejvíce všeho, co si pamatujeme z dětství my. Pojďme si s dětmi hrát, malovat, povídat, vyrábět,
péct anebo číst. Zní to jako klišé, ale věřte mi, že to je nejlepší výběr toho, jak uchopit tuto příležitost.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, pevné nervy a brzké ukončení celé pandemie.
Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky www.zsdolnihbity.cz.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Výroční valná hromada SDH Jablonná
V pátek 10. ledna letošního roku Sbor dobrovolných hasičů v Jablonné uspořádal Výroční valnou hromadu.
V průběhu odpoledne zástupci SDH zavzpomínali a zrekapitulovali celý uplynulý rok v rámci činnosti sboru
a byly předneseny zprávy o činnosti, o hospodaření a zpráva revizorů. Sbor připomněl nejen okrskové schůze,
kterých se starosta sboru Oldřich Skuhrovec společně s ostatními členy v průběhu roku účastnili, ale také
kulturní činnost sboru a nastínil plány na letošní rok. Všechny akce pořádané našimi hasiči byly zdařilé
a úspěšné. I přes nevlídné počasí zavítal na valnou hromadu rekordní počet členů i hostů. Závěrem také bylo
připomenuto zřízení jednotky požární ochrany obce, která nese oficiální označení JSDHO Jablonná (Jednotka
Sboru Dobrovolných Hasičů Obce Jablonná) a stručně přednesena jejich výroční zpráva o činnosti JSDHO
Jablonná za období od 19. 11. 2019 do 31. 12. 2019.
Na občerstvení se tentokrát podílely partnerky a členky hasičů SDH Jablonná a tímto jim patří velký dík.
Přeji celému sboru do roku 2020 hodně úspěšné akce.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Tradiční průvod masek obcemi
Maškarní průvod obcemi, tradice, která snad nikdy nezestárne. Dobrovolníci z řad našich sousedů ať už
z Horních Hbit či Jablonné se přestrojili do nejrůznějších kostýmů a společně vyrazili do průvodu. Letos nám
počasí od rána vůbec nepřálo, ale nakonec se umoudřilo, pršet přestalo a my jsme téměř suchou nohou vyrazili
do průvodu.
Začátek byl tentokrát z Horních Hbit, odkud už se muzikanti vezli na povoze s koňmi vedeném Honzou
Turnovcem. Během průvodu muzikanti hráli a prozpěvovali a lákali tak z domovů své sousedy a kamarády
nejprve v Horních Hbitech a pak v Jablonné. I přesto, že nám počasí nakonec dopřálo pohodový průvod,
na mnoha místech jsme se zahřáli nějakým tím panáčkem a ochutnali připravené dobroty. A kdo tedy všechno
v průvodu chodil? Sněhulák, cestář, mušketýr, kat, trpaslík, beruška, cikánka, malý krokodýl, ježibaba, klaun,
jezdkyně na koni, jeptiška, mnich, vězeň, zebra, zajíček. Myslím, že jsme si to všichni užili a pobavili nejen
sebe, ale i ostatní. Průvod masek tentokrát skončil v Jablonné, a tak se odpočívalo a nadále zpívalo a bavilo
se dál v místní klubovně. Tímto bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se přestrojili za masky, také
muzikantům, panu Turnovcovi za vedení koňského spřežení a také Vám všem, kteří jste nás uhostili
a obdarovali. Finanční přínosy, které jsme obdrželi, budou použity na činnost sboru dobrovolných hasičů
v Horních Hbitech a Jablonné.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Oslava MDŽ
7.3.2020 SDH Horní Hbity pořádalo oslavu MDŽ pro ženy z Jablonné a Horních Hbit. Připravili pro ně
pěkné pohoštění, dobrou muziku a hezkou kytičku.
K překvapení všech se sešla velká kapela bez kapelníka. Na to, že spolu, podle jejich slov, nikdy nehráli,
jim to ladilo ☺ a všichni jsme si to náramně užili do pěkných večerních hodin.
Jsme velice rádi, že se oslava uskutečnila ještě před zákazem volného pohybu.
Za SDH Horní Hbity Iveta Turnovcová a Táňa Bartůňková

Karneval
Dne 22. 2. 2020 ve 14:00 jsme se sešli, abychom zahájili každoroční dětský karneval. Masek se nám sešlo
hodně a všechny byly nádherné.
Děti si zatancovaly a zahrály soutěže, při kterých byly VŽDY sladce odměněny.
Všem se odpoledne líbilo. Jménem Hornohbitských hasičů chceme poděkovat Veronice, Lence, Kačce
a Nadě, dívkám ze zumby za pomoc při přípravě.
Děkujeme
Táňa Bartůňková a Iveta Turnovcová

Divadelní představení “MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU“
V neděli 8. 3. 2020 jsme pod záštitou obecního úřadu Jablonná navštívili Prahu, za účelem již zmiňovaného
představení spojeného s drobnějšími nákupy, které si ženy nikdy neodpustí ☺. Zážitek to byl velký podle
ohlasu zúčastněných cestou domů.
Pokud nám to momentální situace dovolí, rádi bychom Vás pozvali na komedii “TŘI LETUŠKY
V PAŘÍŽI“ do Strašnického divadla, které se odehraje 11. 10. 2020.
Budeme se těšit a doufat, že to půjde.
Iveta Turnovcová a Táňa Bartůňková Horní Hbity

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota

Dlouhodobý normál 1961 – 2010

měsíc

Jablonná rok 2019/20 Praha a Středočeský kraj

Česká republika

prosinec

12 mm

38 mm

50 mm

leden

11 mm

34 mm

44 mm

únor

77 mm

30 mm

38 mm

David Větrovský

Krátce
Po delší době nám opět přibyl jeden malý občánek. Jmenuje se Adam Pravda a je z Horních Hbit. Přejeme
jemu i jeho rodičům hodně zdraví a štěstí.
Popelnice na návsi v Horních Hbitech se ztratila, asi ji někdo nutně potřeboval…. Budeme muset koupit
novou ale budeme asi muset také vymyslet, jak ji zabezpečíme.
Nebezpečný odpad bude odvážen 5. května v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné od 16:40 do
17:15 z obvyklých míst. Další svoz bude 6. října. V obou těchto termínech bude také možné v Horních Hbitech
odevzdat odpad velkoobjemový, na návsi bude v 16:00 přistavena obecní dodávka.
Zápis nových dětí do mateřské školy v Dolních Hbitech proběhne v květnu. Bližší informace budou
zveřejněny na stránkách školy: www.zsdolnihbity.cz.
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Dolních Hbitech bude s největší pravděpodobností 16. dubna a nejspíš
bez přítomnosti dětí. Bližší informace budou opět zveřejněny na stránkách školy: www.zsdolnihbity.cz.

Ostatní akce konané SDH Jablonná
Vzhledem k současné situaci v zemi SDH Jablonná neuspořádá nejbližší akce, a to zejména
Velikonoční tvoření, plánování ostatních akcí je zatím zastaveno. Až bude situace příznivá pro konání
tradičních sešlostí, budeme Vás informovat.
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