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Vážení čtenáři,
Zpravodaj, který se vám právě dostal do ruky, je opět útlejší. Nekoná a neděje se toho u nás tolik,
aby to zaplnilo více stran. Je mi to líto a doufám, že příští léto bude již ve znamení větší pohody.
Na nějaká opatření si budeme nejspíš muset zvyknout dlouhodobě, trochu změnit návyky, ale
nesmíme si tím vzít chuť a optimismus. Každá doba má své a naši předkové a nakonec i starší
pamětníci zažili mnohem horší období a také to zvládli. Já osobně podporuji rozumná opatření proti
šíření infekce. Nemyslím si, že je dobré brát ji na lehkou váhu. Věřím a jsem přesvědčen o tom, že
nakonec součinností všech opatření, tedy zvýšené opatrnosti, hygieny, pokroků v léčbě i nových léků
a nakonec jistě i účinných a bezpečných vakcín, eliminujeme hrozbu natolik, že budeme moci vrátit
společnost a život do podobných kolejí, v jakých byla ještě před rokem.
David Větrovský

SMS občanům
Při stavbě kanalizace jsem začal používat hromadné SMS zprávy. Rozesílal jsem je těm, na které
mám telefonní číslo a informoval je tak o průběhu prací a případných omezeních, která z toho plynula.
Pak jsem takovou hromadnou SMS několikrát použil při problémech na vodovodu na Průhoně
a potom i pro informaci o plánovaných odstávkách elektřiny. Jistě nemám čísla na všechny, ale řada
lidí mou snahu takto informovat ocenila a i mně to připadá jako celkem užitečné. Jestli někdo z vás
zprávy nedostává, rád ho zařadím do seznamu, když mi pošle na sebe kontakt.
Naopak, jestli to někoho obtěžuje nebo prostě SMS dostávat nechce, nemá o to zájem, stačí
se ozvat, já to budu respektovat a SMS mu již posílat nebudu.
David Větrovský

Splašková kanalizace v Horních Hbitech
Připojování nemovitostí
K dnešnímu dni máme v Horních Hbitech připojeno
třicet nemovitostí, se kterými máme i uzavřenou smlouvu
o odvádění odpadních vod. Není to málo, ale nejsou
to všichni. Chápu, že to u někoho může být složitější, spojené
například s rekonstrukcí vnitřních odpadů, koupelen a tak
podobně, ale i tak by bylo dobré, abychom od vás dostali
zprávu, kdy přibližně se hodláte připojit. Stačí zavolat, nebo
napsat. Po určité době, kterou stanoví zastupitelstvo, budeme
požadovat po nepřipojených doklady prokazující,
jak nakládají se splaškovými vodami.

Chci poděkovat všem, kteří již zaplatili nebo pravidelně splácí finanční dar na infrastrukturu, který
jsme se v Jablonné i Horních Hbitech v souvislosti se stavbou splaškové kanalizace všichni zavázali
obci poskytnout.
David Větrovský

Dotace na kanalizaci
Podařilo se nám získat další dílčí dotaci na již dokončenou stavbu kanalizace v Horních Hbitech
z Infrastrukturního fondu Středočeského kraje. Jedná se sice „jen“ o 422 160 Kč a zastupitelstvo musí
schválit její přijetí, což udělá hned na svém prvním zasedání. Poté podepíšeme smlouvu a budeme
moci čerpat. Z tohoto středočeského infrastrukturního fondu budeme snad moci ještě zpětně čerpat
i v příštím roce, jestli nově zvolené vedení kraje něco zásadního nezmění.
David Větrovský

Odbahňování Jezera
Na začátku září … po letech příprav… konečně začalo odbahňování Jezera – přírodní památky
Jablonná – mokřad. Prvním krokem bylo odchytávání kuněk, které probíhalo již v loňském roce
a pokračovalo i letos. Bylo odchyceno přibližně pět set jedinců a ti byli převezeni do speciálního
zařízení společnosti Naturaservis s.r.o. v Hradci Králové, které je schopné poskytnout našim žabkám
azyl až do doby, kdy je bude možné vypustit zpět.
Samotné odbahňovací práce tedy začaly zhruba před měsícem. Začala se pomalu snižovat hladina
a voda se odvádí do potoka dočasně vybagrovaným korytem. Teď právě probíhá rozčleňování celého
mokřadu odvodňovacími kanály tak, aby se bahno pokud možná co nejvíce vysušilo. Následně bude
bahno a orobinec vyváženo na mezideponii, která bude přímo u jezera u cesty do Horních Hbit.
Hned po vyvezení všeho materiálu na mezideponii bude opět utěsněn odtok, abychom využili
každý další déšť nebo sníh, který snad napadne a do jara bylo v Jezeře tolik vody, aby byl možný
návrat kuněk. Odtok by měl být zahrazen určitě ještě před Vánoci.
Materiál z mezideponie bude rozvážen a zaoráván až v příštím roce, až bude dostatečně odvodněn.
K dalšímu
režimu
a ochraně
naší
přírodní
památky si dovolím jen jednu
poznámku a apel na všechny,
koho by snad napadlo
vypouštět a nasazovat ryby do
odbahněného Jezera. Toto
je z důvodů
ochrany
a
prosperity
chráněných
obojživelníků i dalších rostlin
a živočichů zcela nežádoucí.
Myslím, že zarybněných
rybníků máme v okolí dost
a Jezero by si zasloužilo
zůstat zaslíbené těm ostatním.
David Větrovský

VODOVOD
Pokročili jsme zase? Určitě ano! Máme podanou žádost o povolení stavby „Vodovod Jablonná –
vodní zdroje, vodojem a rozšíření sítě“. Předcházelo tomu získání veškerých potřebných vyjádření
a uzavření smluv o smlouvách budoucích tam, kde procházíme přes cizí pozemky.
Pan projektant dostal pokyn ke zpracování Zadávací dokumentace. Zadávací řízení budeme muset
uskutečnit co nejdříve, abychom vyhověli požadavkům dotace z Ministerstva životního prostředí.
David Větrovský

Ach, ta jména po chalupě
„Tak kdo tam vlastně bydlí?“, ptala jsem se manžela Petra, když již po několikáté pojmenoval
obyvatele jednoho z domu v Jablonné tzv. „po chalupě“. Na venkově se sice nejedná o nic
neobvyklého, ale když potom nevíte, koho poctíte svojí návštěvou, tápete tak, jako ze začátku já.
A jak to vlastně s těmi zažitými pojmenováními domů bylo? Tak například byli místní obyvatelé
označováni jménem původního majitele či rodu, který dané stavení, statek či chalupu obýval.
V minulosti skoro v každé vesnické chalupě vládlo nějaké řemeslo – kovář, švec, pekař a hned máte
důvod k pojmenování stavení. Někdo bydlel na kopci, jiný v ďolíku, někdo měl výrazné oči, jiný zase
zrzavé vlasy…..když se chtělo, vždy se k pojmenování něco našlo. Tak ono to ani jinak nešlo, vždyť
lidé se po nejvíce ženili nebo vdávali mezi sebou ve vesnici a tak se najednou objevovala stejná
příjmení v obci i několikrát. Jména po chalupě hrála tedy stěžejní roli především v případech, kdy
mělo několik majitelů usedlostí stejná příjmení. Pamětníci mi jistě dají za pravdu, že Jablonná měla
například několik stavení Fejtů, Skuhrovců, Vacků, Bartošů, Sirotků nebo Černých.
V roce 1956 uvádí výčet pojmenování po chalupě místní kronika, psaná kronikářem panem
Jindřichem Větrovským:
„V lidové obecní mluvě zdejšího obyvatelstva se skoro v každém čísle přezdívá jinak,
než dotyčný se jmenuje…..Tak užívá se těchto přezdívek či pojmenování. V č. 1 a č. 2 přezdívky není,
č. 3 Schaloupčík, č. 4 U Filipů, v č. 5 U Křížů, v č. 6 není, v č. 7 U Langrů, v č. 9 U Kubíčků, v č. 10
Na košíkově. V č. 11 se říkalo U Boháčů, v č. 12 U Sirotků, v č. 13 U Plavčíků, v č. 14 není, v č. 16
U Žáčků, v č. 17 U Valtíků, v č. 18 U Plavců, v č. 19 není, v č. 20 U Cihelků. V č. 21 přezdívka není,
v č. 22 U Chlumáků, v č. 23 U Štěpánků, v č. 24 není, v č. 25 U Fraimelichů, v č. 26 V Drachkovech,
v č. 27 není, v č. 28 U Završeckých, v č. 29 U Pekařů, v č. 30 U Kovářů, v č. 31 U Schalupánů, v č. 32
V Židovně, v č. 33 U Švadlenů, v č. 34 U Barborů, v č. 35 U Charvátů, v č. 36 U Zesadů, v č. 37
U Oboráků, v č. 38 není, v č. 39 U Skuhrovčíků, v č. 40 U Veruňáků, v č. 41 U Lukšíků, v č. 42
U Kubíčků, v č. 43 U Burjánků, v č. 44 U Valtíčků. V č. 45 a 46 není, v č. 47 U Schalupaníka –
Borovičky, v č. 48 U Herdiánů, v č. 49 U Filipů, v č. 50 U Stanislavů, v č. 51 není, v č. 52 U Karlů,
v č. 53 U Bačkoráků, v č. 54 a 55 není, v č. 56 U Adámků, v č. 57 U Havlátíků, v č. 58 není, v č. 59
U Adamů, v č. 60 U Fraimelíšků, v č. 61 není, v č. 62 U Bartošíků, v č. 63 U Boudníčků, v č. 64 není,
v č. 65 U Schalupeckých, v č. 66 U Havlátíků, v č. 67 U Zelenků, v č. 68 U Vávrů, v č. 69 není, v č. 70
U Parádů, v č. 71 a 72 není, v č. 73 U Tomšů, v č. 74 U Nožky, v č. 75 není, v č. 76 U Votavů, v č. 77
U Ševců, v č. 78 a 79 není, v č. 80 U Švárů, v č. 81 není, v č. 82 U Veselíka, v č. 83 a 84 není, v č. 85
U Šmejkalů, v č. 86 není, v č. 87 U Filipů, v č. 88 U Krůtů, v č. 89 a 90 není.“
Popisným číslem 90 kronika končí. Ne však výstavba nových domů v Jablonné. Postupně jich
přibývá, v současné době se jejich počet zastavil na čísle 129 a všechny postupně získávají svá jména.
Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Nohejbal
I v letošním roce se nám podařilo v coronavirové době uspořádat tradiční nohejbalový turnaj.
Vhodný termín 18. 7. 2020 a dobré počasí přispělo k úspěšné akci, kterých letos bylo opravdu
pomálu. Hlavnímu organizátorovi Václavu Vostarkovi ml. se podařilo zajistit 9 tradičních týmů, které
si to rozdaly v zápasech každý s každým a vyvrcholením byly zápasy o umístění až do samého finále.
Hezké letní počasí přilákalo na nohejbalové hřiště i nemalé množství diváků.
Zúčastněná mužstva: SLAVIE NEČÍŇ, KAR KUB LUK, OK ŠUTR, PALETY, VOPET, KÁCIŇ,
PARCELÁCI, ZDUCHOVICE a PLEJEŘI. Po vzájemných zápasech nejvíce bodů získala mužstva
ZDUCHOVIC a OK ŠUTR.
V dramatickém finálovém zápase vyhrálo těsně 2:1 na sety mužstvo OK ŠUTR.
Poděkování zaslouží všechna mužstva, která se postarala o hodnotný sportovní zážitek a nemalou
měrou i Ti, kdo se starali o zázemí akce - občerstvení J. Hrdina, L. Trnka, J. Trnková ml., M. Jelínek,
P. Doubrava, sportovní a technické zázemí V. Vostarek st. a ml., S. Turnovec a K. Vacek.
Poděkování patří také sponzorům (AUTA s.r.o., RESTAURACE u RYSŮ, SDH H. HBITY).
Za příjemně strávený den patří poděkování Všem, kdo se ho zúčastnili.
Václav Vostarek st.

Vítání občánků
Jsem velice potěšena, že i letos jsme mohli slavnostně přivítat mezi naše občany dalšího malého
člena a tím byl Adam Pravda z Horních Hbit. Vzhledem k malému počtu účastníků jsme se sešli na
Obecním úřadě, popřáli rodičům hodně štěstí, zdraví a hodně radosti s Adámkem. Jako tradičně
si rodiče odnesli na památku pamětní list, pamětní medaili, finanční příspěvek a maminka květinu.
Už teď vím, že se za rok opět sejdeme, ale tentokrát v mnohem větším počtu.
Lenka Skuhrovcová

Základní a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
začal nový školní rok a vždy se dočítáte, co nás čeká. Kvůli šíření koronaviru se to však jen opravdu
těžko odhaduje. O prázdninách se ve škole dokončoval projekt rekonstrukce půdy. V současnosti jsou
hotové všechny stavební práce. Vznikly zde dvě krásné učebny (chemicko – fyzikální laboratoř
a počítačová učebna). Celá půda je vybavená nábytkem a také počítačovou technikou. Odborné firmy
nám namontovaly interaktivní tabule, pojízdné regály, pec na vypalování keramiky a schodolez pro
vozíčkáře. Nečekaným problémem se stalo přivedení rychlého internetu do školy. Musela se
instalovat nová internetová anténa, která přijímá signál z vysílače u Jelenců. Začátkem září nám přišly
i odborné pomůcky – konkrétně jeden videomikroskop, přenosné kufry jako venkovní laboratoře
včetně binokulárních lup, mikroskopy, fyzikální stavebnice pro jednoduché elektrické obvody,
chemické stavebnice, chemické vybavení pro pokusy, matematické stavebnice a modely těles a další
drobnosti. Jiné pomůcky očekáváme z projektu MAP II v celkové hodnotě asi 110 000 Kč. Rovněž
jsme z projektu Šablony II pořídili 50 tabletů pro děti MŠ a žáky, abychom podpořili práci
s informačními technologiemi.
Při distančním studiu jsme měli možnost si práci s těmito technologiemi řádně vyzkoušet. A nikdo
neví, jestli nebudeme nuceni se zase obrátit k distanční výuce. Od začátku školního roku platí ve

škole následující zvláštní hygienická pravidla. Na základě doporučení MŠMT je
od 1. 9. 2020 zakázán vstup do budovy školy všem osobám, které se přímo neúčastní výuky nebo
provozu školy. Z toho důvodu nebudou obvyklé třídní schůzky, ale doporučený je elektronický
kontakt. Od 10. 9. 2020 bylo vyhlášeno mimořádné opatření povinnost nosit roušku ve vnitřních
prostorách budov v celé ČR. V budovách škol a školských zařízení se povinnost nošení roušek
vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Ve třídě se rouška nosit
nemusí.
Na každý den je potřeba mít alespoň 2 roušky (+ igelitové sáčky). Nejsou stanovena žádná závazná
plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem z dávkovače, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole
Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně
si umýt ruce.
Až do odvolání je zrušen prodej svačin o velké přestávce a rovněž je zrušen pitný režim.
Myslím, že jsou letos v ohrožení i tradiční vánoční trhy.
Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje školu 114 žáků. Celkem máme 8 tříd s 9 ročníky a dvě
oddělení školní družiny. V letošním školním roce je spojen 2. a 4. ročník.
Pokud chcete zjistit bližší informace o dění ve škole, navštivte naše webové stránky
www.zsdolnihbity.cz.
Přeji Vám do nového školního roku hodně zdraví, našim patnácti novým prvňáčkům, aby se jim
ve škole líbilo, deváťákům hodně štěstí při přijímacích zkouškách a nám všem přeji, abychom zavírali
školu pouze o prázdninách, které máme v plánu.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Okénko MŠ
Prázdniny jsou pryč a je tu ,,uplakané“ září. Měsíc, který je pro nás všechny v MŠ náročný.
Je těžký pro děti, pro rodiče i pro paní učitelky. Probíhá adaptace dětí, kdy se nově příchozí děti
osamostatňují a seznamují se s prostředím i režimem dne. Adaptace probíhá u každého dítěte
individuálně. Některé děti nemají problém se orientovat v novém prostředí, jiné si musí zvykat.
Nejlépe postupně za přítomnosti rodičů. V předchozích letech tomu tak bylo. Letos však z nařízení
vlády a doporučení MŠMT kvůli epidemii koronaviru covid-19, nebyl rodičům vstup do tříd povolen.
Právě v souvislosti s touto epidemií máme v MŠ zavedeno mnoho nových opatření. Týkají se hlavně
hygienických pravidel. Jde o časté mytí rukou mýdlem, o větrání celé budovy i o dezinfekci a úklidu
všech vnitřních prostor. Všechny plánované podzimní akce (informativní schůzka, fotografování,
Aktivní školka, Svatomartinská slavnost, divadlo apod.) se zrušily nebo přesunuly na jaro.
Z doporučení MŠMT nesmíme přijímat děti, které vykazují známky respiračního onemocnění – rýma,
kašel, teplota. Dospělí musí do budovy vstupovat pouze s rouškou. Jsme moc rádi, že děti roušky
zatím mít nemusí. Situace kolem epidemie se pro naši společnost nevyvíjí zrovna pozitivně a my
s obavami sledujeme její vývoj. S napětím očekáváme další nařízení vlády a doporučení MŠMT.
Nezbývá nám nic jen -DRŽME SI PĚSTI A PŘEJME SI ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

Krátce
Po delší době máme radost, že můžeme přivítat dalšího malého občánka. Tentokrát Žanetu Vackovou
z Horních Hbit. Přejeme jí i jejím rodičům hodně zdraví a štěstí.
Úklid listí – kdo má chuť a chce pomoci, může opět před svým domem na veřejném prostranství
shrabat opadané listí. Průběžně ho začneme odklízet.
Na Lampiónový průvod Vás všechny zve SDH Jablonná. Bude se konat v neděli 1. listopadu 2020,
tentokrát zřejmě bez výroby lampionů. 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 29. listopadu od 17.00 hodin. V Jablonné na hřišti a v Horních Hbitech na návsi. Všichni jste
srdečně zváni.
Všechny tři uvedené akce jsou plánovány jako venkovní, ale i tak se uskuteční pouze v případě,
že to bude umožňovat situace a bude to v souladu s aktuálně platnými omezeními.
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