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Vážení občané,
máte v ruce další číslo našeho Zpravodaje. V posledních týdnech a měsících se toho stalo a děje tolik, že na
to naše čtvrtletní periodikum nemůže nereagovat. Republikou hýbala koronavirová epidemie a její následky
budou, podle mého názoru, zásadními aktéry dění ještě řadu měsíců a možná i několik let. Buďme všichni rádi,
že u nás žádný případ nákazy dosud nebyl potvrzen, alespoň tedy já o žádném nevím, a že jsou všechna
svazující vládní opatření postupně uvolňována. Po delší době se tedy můžeme také těšit na obecní společenské
akce. O ekonomických dopadech na naši obec píšu v dalším článku.
Radost mi udělalo počasí. Deštivé počasí posledních týdnů na čas vyřešilo kritickou situaci v zemědělství,
a také naše studny dostaly šanci se zotavit. Celkový vláhový deficit zdaleka není vyrovnán, ale už jen pohled
na zelenou červnovou krajinu mně osobně zlepšuje náladu.
Co se týče rozjetých obecních projektů, tak zatím vše postupuje podle plánu, není ale vůbec jisté, jak to bude
dál. Musíme se pokusit soustředit na stěžejní úkoly a ostatní, více či méně zbytné odsunout na pozdější,
příhodnější dobu. Je na zastupitelích, aby posoudili, co je skutečně nezbytné, co se dá odložit o několik měsíců
a co třeba i o několik let. Všichni bychom chtěli dokončit veškerou chybějící infrastrukturu, opravit po ní cesty
a dodělat i ty zcela chybějící, postupně se nám to daří, ale zdá se, že budeme moci pokračovat s ohledem
na nedostatek finančních zdrojů obecního rozpočtu pouze volnějším tempem.
Již několikrát jsem psal a znovu připomínám, že vítám každý váš příspěvek do našeho Zpravodaje. Je to
místo, které se dá využít k diskusi o problémech, objasnění postojů, přednesení návrhů.
David Větrovský

Dopady krize do rozpočtu obce
Jistě jste v médiích zaznamenali,
že koronavirová krize bude mít výrazný
dopad nejen na životy lidí, zaměstnanců,
živnostníků i větších podniků, ale také
na veřejné rozpočty, ten obecní,
jablonský, nevyjímaje.
Předpovědi pro Jablonnou jsou
chmurné a předpokládaný výpadek
až 25 % letošních daňových příjmů bude
pro obec velmi bolestný. Jak to bude
v příštích letech není vůbec jasné. Jasné
je pouze to, že se s tím budeme muset
nějak vypořádat. A čekat, jestli nám
s tím někdo (třeba vláda) pomůže,
je naivní.
Naštěstí se povedlo, i s pomocí
nátlaku
starostů
prostřednictvím
společné akce Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova donutit
vládnoucí strany ke schválení alespoň jednorázové kompenzace pro všechny obce ve výši 1200 Kč na trvale
hlášeného obyvatele. Jedná se o kompenzaci za vládou schválené daňové úlevy, které šly přímo na vrub
obecních rozpočtů. Pro nás to bude nezanedbatelných téměř 500 tisíc korun, ale ani zdaleka to nevyrovná
propad v příjmech, se kterými jsme při sestavování rozpočtu na letošní rok počítali. Tyto výše uvedené spolky

mimo soustavné kampaně v médiích, pořádali 16. června podporující demonstraci starostů na Malostranském
náměstí. Bylo to bezprostředně před projednáváním tohoto bodu v poslanecké sněmovně. Demonstrace jsem
se osobně zúčastnil, protože považuji za nezbytné, se v takové věci hlasitě ozvat.
V návaznosti na to, co jsem výše psal, chci apelovat na všechny obyvatele obce a požádat je, aby pomohli
Jablonné v této situaci. Obecní příjmy sestávají z naprosté většiny ze sdílených daní, které jsou přepočítávány
složitými koeficienty, ale zásadní vstupní hodnotou je počet trvale hlášených obyvatel v obci a sídla firem
našich občanů nebo osob, které u nás podnikají.
Prosím vás všechny, kteří v Jablonné žijete, podnikáte a trvalý pobyt nebo místo podnikání či sídlo firmy
máte jinde a na Jablonné vám záleží, abyste zvážili možnost přeregistrace (změny trvalého pobytu)
do Jablonné. Tímto způsobem můžeme zcela po právu a spravedlivě přesměrovat daně, které všichni platíme
z obcí původních trvalých pobytů nebo sídel k nám.
David Větrovský

Kanalizace Horní Hbity
Stavba se zdárně chýlí ke konci. Bylo provedeno předání stavby obci
a zahájen zkušební provoz, který bude trvat 12 měsíců. Zbývá jen
dokončit opravy povrchů. Řada nemovitostí se již ke kanalizaci připojila,
a tak jsme mohli ověřit i činnost nové čerpací stanice. V rámci stavby
byl instalován nový řídící systém všech součástí kanalizace, aby bylo
možné optimalizovat a rozložit nátok do čistírny co nejrovnoměrněji
v průběhu celého dne i noci a vyhnout se tak zvýšenému zatěžování
čistírny v ranní a odpolední špičce. Tento systém průběžně ladíme
a upravujeme a budeme ověřovat během celého zkušebního provozu.
Nyní potřebujeme, aby se všichni z Horních Hbit připojili co nejrychleji, abychom co nejdříve dosáhli
plného provozu a čistírna mohla pracovat v již stabilizovaném režimu.
Opravy komunikací proběhnou v nejnutnější míře, nikde by nemělo po stavbě kanalizace dojít ke zhoršení
stavu. Někde se asfaltovat bude, ale někde bohužel ne. Všechno souvisí s penězi a ve spolupráci
se zhotovitelem stavby byly vybrány k celkové rekonstrukci jen ty skutečně nejpoškozenější úseky. Na ostatní
budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
David Větrovský

Vodovod Jablonná
Od posledního vydání Zpravodaje jsme opět pokročili. Jsou vyvrtány dva sedmdesátimetrové vrty, podle
předběžných výsledků čerpacích zkoušek je v nich vody dostatek. Z výsledků rozborů kvality vody vyplynulo,
že voda bude muset být upravována. Úpravna bude součástí projektu a voda, dodávaná do sítě bude
samozřejmě v naprostém pořádku. V jednom z vrtů je nadlimitní množství manganu a v obou pak byl nalezen
radon. Ve všech ostatních ukazatelích předepsaných Krajskou hygienickou stanicí voda vyhovuje.
Projekt „Vodovod Jablonná, vodní zdroje, vodojem a rozšíření sítě“ je téměř hotov, brzy začneme obesílat
dotčené orgány a další osoby s žádostmi o vyjádření a stanoviska, abychom mohli bez zbytečného odkladu
podat žádost o stavební povolení a následně i o dotaci.
Držte nám palce.
David Větrovský

Sekání trávy a ochrana zeleně
V letošním roce trávě počasí prozatím přeje. Po zkušenostech z minulých let ale víme, že počasí se dokáže
změnit ze dne na den. Rozhodli jsme se omezit počet sečí tak, abychom i přes prováděnou údržbu zelených
ploch udrželi trávníky živé. Abychom umožnili rostlinám vykvést, hmyzu přežít a rozmnožit se a nepěstovat
častým kosením sterilní trávníky bez života, které možná někomu připadají esteticky přitažlivé, ale jejich
přírodní a biologická hodnota je minimální.
Zcela jsme vyloučili, byť jen lokální a cílené používání herbicidních přípravků typu ROUNDUP a žádáme
všechny obyvatele, aby se zdrželi jejich používání na veřejných, obecních plochách. Několik takových případů
se v minulosti objevilo jak v Jablonné, tak v Horních Hbitech.

V zájmu ochrany veřejné zeleně také žádáme všechny obyvatele, aby pro parkování svých vozidel využívali
přednostně své pozemky a dvory. Poškozování zelených ploch je v některých lokalitách poměrně výrazné.
David Větrovský

Květen u hasičů aneb zásahové vozidlo je jako nové
V květnu měli naši členové zásahové jednotky hasičů plné ruce práce. Podařilo se nám společnými silami
dokončit úpravy na zásahovém vozidle DA-L1Z (Dopravní Automobil se základní výbavou určený pro provoz
na pozemních komunikacích). DA dostalo nový kabát, povinná označení, i v interiéru vozidla jsme provedli
spoustu estetických úprav.
DA je vybaveno prostředky pro vybudování čerpacího stanoviště pro čerpání vody do cisteren v případě
rozsáhlých požárů, dále je vybaveno technickými prostředky pro úklid komunikací a práci na požářištích. Také
členové zásahové jednotky jsou již finálně vybaveni osobními ochrannými prostředky. Dodavatel výstroje
a výzbroje doručil zásahové
oděvy a přilby, na které jsme
čekali. Další fází naší práce
je uvedení do provozu zásahové
přenosné požární stříkačky PPS12, kterou máme k dispozici.
Musíme na ní provést nutné
opravy, abychom ji mohli
bezpečně používat u případných
zásahů.
Chtěl bych tímto poděkovat všem
členům zásahové jednotky, kteří
se na těchto nelehkých pracích
podílí, a že mi pomáhají táhnout
tu naší "hasičkou káru" dál
a hlavně
výš,
na
úroveň
zásahových hasičů.
Lukáš Bartůněk
velitel jednotky

Základní škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
končí školní rok 2019/2020, který byl úplně výjimečný. Když se v březnu uzavřely školy, nikdo nečekal,
že se některé děti vrátí do školy až v září. Od 25. května jsme opět otevřeli školku. Do základní školy se nám
vrátilo 29 dětí z prvního stupně a od 8. června pořádáme konzultace pro druhý stupeň. Všechno probíhá
za zvýšených hygienických pravidel. Doufáme, že prázdniny přinesou tolik očekávaný konec koronaviru.
Pojďme se ale podívat blíže na to, co máme v plánu. Mateřská škola bude uzavřena hned od 1. července,
kdy nastoupí firma předělávat výdejnu. Začne se rovněž s plotem u dvora a zahájí se tím rekonstrukce celého
dvora, na kterou jsme dostali dotaci. Velké poděkování patří panu starostovi Michálkovi, který měl spoustu
práce s administrativou celého projektu.
Ve škole se mílovými kroky blížíme do konce s rekonstrukcí půdy a po prázdninách by mělo být vše hotovo.
V současné době se montuje nábytek a čekáme na další vybavení. Začíná se nám zelenat i naše nová školní
zahrada, kterou budeme využívat pro výuku. Pomalu se rozjíždí i projekt na zastřešení budovy družiny, který
by nám měl na konci poskytnout další učebnu družiny.
Jsem moc rád, že se ve školce i škole neustále něco staví, vylepšuje, obnovuje. Získáváme tak mnohem
lepší podmínky pro vzdělávání našich dětí. V příštím školním roce by mělo do mateřské školy chodit 42 dětí
a do základní školy dokonce 114 žáků. Těší mě zvýšený zájem o školu i školku. Nejvíce mě mrzí, že jsme
i letos museli odmítat děti přihlášené do naší mateřské školy. Z celkových 30 přihlášených jsme přijali pouze

15, což je strop, který nám určuje kapacita. Kritéria pro přijímání do MŠ byla stanovena dopředu a přijali jsme
nakonec pouze děti z našeho školního obvodu (Dolní Hbity, Jablonná, Smolotely).
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům a dětem za spolupráci. Vím, nebylo to jednoduché a budeme
doufat, že nás už takováto omezení nepotkají. Snad se v září setkáme jako za starých časů - bez roušek,
bez omezení počtů, bez rozestupů a desinfekčních gelů.
Přeju Vám pevné zdraví a krásné léto.
Mgr. Ondřej Buralt, ředitel školy

Kam mizí naše slepice…?
Píše se dvacáté první století a my si pořídili slepice. Ostatně co na tom, na vesnici je to běžná věc, řeknete
si asi. Pokud dobře počítám, tak zde s manželem bydlíme dva roky. Za tu dobu jsme si pořídili sedm slepic.
V době, kdy vychází tento zpravodaj, už máme ale jen dvě. Kde jsou všechny, můžete se ptát? Dvě slepice nás
opustily během roku, zřejmě díky nemoci. Nebojte, nešlo o nic vážného, jako tomu bylo v naší obci před
šedesáti a více lety. Píše o tom kronikář Jindřich Větrovský v Obecní kronice: „Roku 1948 v měsíci červenci
zavlečen byl do naší obce slepičí mor. Vznikl v čísle 27 u Emanuela Maršíka – hostinského a řezníka
v Jablonné. Mor měl rychlý průběh, za 24 hodin padlo i 14 a více kusů drůbeže. Nastala v naší obci velká bída
o vejce. Lidé museli podávati žádost o prominutí kontingentu (povinná odváděná dávka, pozn. autorky) vajec
Okresnímu národnímu výboru. Nebylo pak možno hned založiti nový chov. Slepice chovná stála až 200 Kčs
a ještě ji nebylo možné koupiti.
V roce 1958 zahnízdila se v mnohém hospodářství choroba drůbeže. Není to však mor, který zde již
v předešlých letech velmi řádil, kdy ve třech či čtyřech dnech vyhynul celý chov drůbeže. Tato choroba má
zcela odlišný průběh. Slepice začne vysychat tak, jako by měla tuberkulózu. Přesto, že slepice žere, zčerná
ji hřeben a motá nohama jako by byla opilá, což však působí slabost, až uhyne. Komu zhynou slepice, pociťuje
újmu, neboť není dostatek vajec na odevzdávku na kontingent.“
Ale abychom se dopočítali. Třetí slepici jsme nenašli, zato čtvrtá ležela roztrhaná u kamenného plotu. Snad
liška nebo jestřáb. Tak ještě nám zbývají tři. Jak jsem ale již psala, v době, kdy vychází tento zpravodaj, máme
jen dvě. Pátá slepice totiž nepřežila noční návštěvu neznámého hosta ve chlévě, kde spolu s vlaštovkami
slepice i s kohoutem nocují. A kohout? Ten se pro jistotu nenašel již vůbec. Jen pod otevřeným okýnkem, které
jako milovníci vlaštovek necháváme i přes noc otevřené, po něm zbyla hromádka peří. Kdo nás navštívil
tentokrát, kuna nebo liška? A tak nám zbyly slepice dvě. Ještě, že nemusíme splácet kontingent v podobě
vajec……
Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Auta, kam se podívám…
Dnešní doba je doba „autová“. To mě napadlo v souvislosti s nedělní procházkou naší obcí. Aut, stojících
na obecních pozemcích, zde neustále přibývá. A tak mi to nedalo a podívala jsem se na dvorky majitelů těchto
venku parkujících aut. No samozřejmě by se tam jejich auto vešlo, ale to by museli z toho auta vylézt, otevřít
vrata, opět do auta sednout, zajet do dvora, vylézt z auta, zavřít vrata... A to je asi moc pohybu. Možná
si pomyslíte, že jsem moc tvrdá a nic mi do toho není. Ale jsou obce, kde si parkovací místo na obecním
pozemku musíte zaplatit. I já si ho platila, než jsem přišla bydlet sem, do Jablonné. Teď si auto poctivě dávám
každý den do dvora, mám totiž zkušenost i s tím, že mi auto v minulém bydlišti v noci ukradli. Vy se nebojíte?
Zřejmě ne, vždyť máte na rodinu aut několik. Tak jedno auto sem, nebo tam. Přesto vás prosím, zamyslete
se nad tím, není to hezký pohled na všude stojící auta, dokonce i taková, která si už asi pěkně dlouho
nezajezdila. Kromě toho někde brání zaparkovaná auta často i průjezdu ulicí a to už je vážně přes čáru…
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že můj názor na parkování aut na obecních pozemcích sdílí mnoho dalších
občanů.
Michaela Fejtová Krajská

Jen v krátkosti a na připomenutí…
Vzrůstající počet aut v obcích a jejich nesprávné parkování řeší asi většina obcí. Některé tento problém řeší
zatím ještě vysvětlováním, jiné už přistupují ke zpoplatňování svévolně zabraných míst.

Dovolte mi, abych všem řidičům připomenul, že stání, zastavení i parkování řeší zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Např. § 25 řeší zastavení a stání. Řidič smí zastavit a stát jen vpravo
ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo
i vlevo. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Jinak
řečeno - jednoznačně se zakazuje stát na obousměrné pozemní komunikaci, pokud nezůstane volná vozovka
alespoň 6 metrů široká (jeden jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy).
Další důležité ustanovení je v § 27, kde se např. píše: Řidič nesmí zastavit a stát a) v nepřehledné zatáčce
a v její těsné blízkosti, b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním, r)
na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci, s) na jiných
místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda
ostatních vozidel.
Jsem přesvědčen, že právě tato výše uvedená ustanovení, jsou v našich obou obcích některými řidiči
nejvíce porušována. Bylo by dobře, kdyby si to tito řidiči uvědomili a výše uvedený zákon dodržovali
minimálně tím, že budou parkovat na svých, soukromých pozemcích. Nemusím připomínat, že za porušení
tohoto zákona může Policie ČR rozdávat i pokuty…
Petr Fejt

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech finišují práce na dokončení splaškové kanalizace v Horních Hbitech. Spolu s realizací
kanalizace v Jablonné a výstavby čistírny odpadních vod to jistě byly tři největší a nejnáročnější akce v našich
obcích za poslední roky. Ať už z hlediska finančních nákladů, rozsahu prací nebo organizace práce, tak také
především z hlediska náročnosti přípravy a následné realizace, na které se z největší části podílel sám starosta
obce Ing. David Větrovský. Přiznám se, že si já a myslím, že i většina z vás, nedokáže představit, co všechno
se za zrealizováním takových projektů skrývá. Kolik vynaložené energie, času i nervů to našeho starostu
stálo…Slovy filmového klasika „to máte rozhodnutí obecního zastupitelstva o zřízení kanalizace, zadávací
řízení na projektanta, vypracování projektu a jeho následná konzultace, výběr geodeta, který zaměří obec,
vypracování smluv se všemi subjekty, které se na výstavbě kanalizace podílejí, zahájení územního a stavebního
řízení, získání mnohých vyjádření, např. Krajské správy a údržby silnic, Krajské hygienické stanice, Povodí
Vltavy, správce toku, do kterého se bude vypouštět vyčištěná voda s čističky, získání hlukové studie na čistírnu
a mnohá a mnohá další. Dále se musí vykoupit či směnit pozemky, kterými kanalizace povede, samozřejmě
získat dotace u různých institucí, vyjednat výhodný úvěr u banky, nechat vypracovat projekt na provádění
stavby, udělat rozpočet stavby, zadat řízení na dodavatele stavby, vybrat stavební dozor a k tomu v průběhu
stavby řešit nejrůznější problémy, které se téměř s jistotou vyskytnou.“ A v případě jednotlivých přípojek
do našich domů a chalup absolvovat prakticky to samé.
Komu by se zdálo, že je toho stále málo, dovolte mi, abych připomenul další zrealizované projekty,
za kterými náš starosta po dobu svého starostování stojí. Např. jsou to dětská hřiště v Jablonné i Horních
Hbitech, rekonstrukce stodoly v H. Hbitech, realizace stavby klubovny v Jablonné, odkoupení obchodů v obou
obcích a následné zprovoznění obchodu v Jablonné, vybudování památníku obětem 1. a 2. světové války a
připomínka našich legionářů, iniciace a koordinace projektu odbahnění přírodní památky Jablonná – mokřad,
jakožto evropsky významné lokality chráněných živočichů, které začne na konci léta a mnoho dalších akcí a
projektů. A další nás ještě čekají, jako např. posílení vodovodu zřízením dvou nových studní v lokalitě Loužky.
A proč to všechno píši? Jsem přesvědčen, že se za vykonanou práci patří poděkovat. Proto touto cestou
jménem svým i jménem ostatních zastupitelů obce Jablonná našemu panu starostovi děkuji a oceňuji jeho
ochotu a připravenost v každé situaci. Není u každého člověka samozřejmostí věnovat se své práci naplno
a být po ruce vždy, kdy je to zrovna potřeba. Přeji mu zároveň do budoucna pevné zdraví a mnoho energie při
výkonu své náročné funkce.
za všechny zastupitele Mgr. Petr Fejt

Přehled srážek v Jablonné měřených na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota
měsíc

Jablonná rok 2020

Dlouhodobý normál 1961 – 2010
Praha a Středočeský kraj

Česká republika

březen

39 mm

40 mm

48 mm

duben

23 mm

34 mm

42 mm

květen

68 mm

63 mm

69 mm

David Větrovský

Krátce
Biologický odpad, který shromažďujeme v Jablonné v bývalé pískovně, je tam nutné precizně rozdělovat
na větve a zvlášť trávu a listí. Větve po nějaké době a proschnutí můžeme spálit a ostatní vozíme
na kompostárnu. V případě, že bude materiál míchán, budeme mít velké náklady na kompostování, a pálení
bude problematické, bude obtěžovat kouřem a bude trvat dlouho.
Pouťovou zábavu uspořádá SDH Jablonná v Klubovně na hřišti dne 15. srpna od 19:00. K tanci a poslechu
zahraje kapela TODÁME. Bližší informace budou na vývěskách.
Pouťová mše u kapličky v Jablonné bude sloužena v neděli 16. srpna od 13:00.
Obchod v Horních Hbitech se snad podařilo dlouhodobě pronajmout. Nájemcem je pan Jiří Báječný. Prostory
bude využívat jako prodejnu a sklad zboží. Sortiment si můžete prohlédnout na jeho internetových stránkách
www.krmimezdrave.cz.
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