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Vážení čtenáři,
Jsem rád, že se znovu a v předvánočním čase můžeme setkat u našeho Zpravodaje. Dnešní vydání
se na poslední chvíli rozrostlo i o oddechovější čtení. Je to určitě vítané zpestření.
Přejme si, aby příští rok byl klidnější, aby došlo ke konsolidaci poměrů, aby se lidé mohli znovu
bezpečně a bez obav scházet, abychom navázali tam, kde jsme museli mnoho aktivit přerušit.
Za sebe i za celé zastupitelstvo vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a optimismus
do roku 2021. Podpořme se navzájem.
David Větrovský

Studie veřejných prostranství
Již delší dobu mne trápí situace na průjezdné komunikaci v Jablonné. Pokusili jsme
se s bezpečností provozu v obci něco dělat ve spolupráci s Policií, a také instalací měřiče rychlosti.
Nějaký vliv to mělo, ale bota nás tlačí i jinde. Například při přecházení na návsi, a také, a to je ještě
důležitější, chybějící chodník pro bezpečný pohyb chodců v Pekařce (od bytovky směrem na náves).
Protože se jedná o dlouhodobý problém, který je potřeba řešit komplexněji, rozhodli jsme se začít
územní studií, která je předstupněm před dalším projektováním jednotlivých objektů.
Při analyzování možností, jak toto uchopit, jsem se dozvěděl o možnosti získat dotaci na studii
prostřednictvím MAS Sedlčansko o.p.s., které jsme členy. Studie by zahrnovala nejen tuto oblast.
Pustili jsme se do toho a rozsah studie jsme naplánovali takto: První lokalitou by byla již
zmiňovaná náves v Jablonné i s průjezdní silnicí, druhou lokalitou hřiště a okolí klubovny na Průhoně
a třetí lokalitou náves v Horních Hbitech.
Žádost jsem zpracoval a podal, dodavatel studie (Atelier PROMIKA, s.r.o.) byl také vybrán
a žádost prošla bez připomínek několika stupni kontrol a posuzování. Nyní čekáme již jen na konečné
rozhodnutí a po Novém roce by se mohlo začít na studii pracovat. Cena studie je stanovena
na 290 400 Kč, přičemž spoluúčast obce bude jen 5%.
Zpracovávání bude probíhat s účastí veřejnosti, bude vícekolové a připomínkované
zastupitelstvem. Občané také budou mít možnost se ke studii vyjádřit. Konečné vyhotovení projedná
a bude schvalovat obecní zastupitelstvo. Časový rámec zpracovávání a projednávání studie bude
přibližně rok 2021.
David Větrovský

Výzva k přispívání do Zpravodaje
Vážení občané, po delší době vám chci opět připomenout, že náš Zpravodaj je otevřený všem
přispěvatelům. Budeme rádi za každý názor, námět, článek, nebo jiný příspěvek, se kterým se budete
chtít s ostatními podělit. Stačí se ozvat telefonicky nebo emailem. Uzávěrky jednotlivých čísel
obyčejně bývají 14 dnů před vydáním.
David Větrovský

Odbahňování Jezera
Jak si všichni kolemjdoucí jistě všimli, práce na odbahňování Jezera intenzivně pokračují.
Do konce roku by měl být, jak jsem psal v předchozím čísle Zpravodaje, odtok skutečně přehrazen
a Jezero by se mělo začít plnit vodou tak, abychom byli schopni vrátit všechny odchycené kuňky
zpět.
Vypouštění kuněk je potřeba stihnout zhruba do konce dubna. Když to covidová situace dovolí,
mohli bychom se tam při vypouštění sejít a popřát jim v novém domově klidný a spokojený život
a zdárné zakládání dalších ještě početnějších generací.
Když to půjde, vyvěsíme plakáty, nebo to možná ještě stihneme upřesnit v březnovém Zpravodaji.
David Větrovský

Odpady v roce 2021
Platby za skládkování odpadu se zvyšují. Parlament přijal nové zákony na úseku odpadů a
skládkovné se zvyšuje tak, že svozové společnosti musí od nového roku platit na skládkách za uložení
našeho odpadu více. Dostali jsme již propočty s cenami na příští rok a i obec musela na toto zdražení
adekvátně reagovat.
Zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání úpravu přílohy obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad tak, že ceny za svozy budou následující: Kombinovaný
vývoz pro kalendářní rok (květen až říjen 1 x za 14 dnů, listopad až duben každý týden) 2350 Kč,
pravidelný vývoz pro kalendářní rok 1 x za 14 dnů 1600 Kč a jednorázový vývoz (popelnice nebo
pytel) 90 Kč.
Bohužel se s tím nedá nic jiného dělat. Je avizováno, že skládkování směsného odpadu bude více
zpoplatňováno i do budoucna ve snaze maximum odpadu třídit a recyklovat, nebo alespoň využívat
energeticky ve spalovnách nebo teplárnách.
David Větrovský

Dopady současné krize a daňových změn do rozpočtu obce
Mnozí z vás jistě zejména v médiích zaznamenali, že současná koronavirová krize má značný
dopad nejen na státní rozpočet, ale i na rozpočty obcí a krajů. Naše obec očekává v letošním roce
oproti roku 2019 i po započtení letošní státní kompenzace propad rozpočtových příjmech.
Příští rok může být ale mnohem horší především proto, že v současné době projednávané změny
v dani z příjmu, rušení superhrubé mzdy a navyšovaní slevy na poplatníka se automaticky, v případě
jejich přijetí, překlopí do nižšího výběru daní a tím i výrazného snížení příjmů obcí, které jsou
na výběr daní automaticky vázány. Je pravda, že je navrhována i částečná kompenzace pro obce a
kraje, která však ne zcela pokryje tyto ztráty. Nic prozatím nebylo schváleno.
David Větrovský

Psi nebo koně?
Možná se vám to zdá jako divná otázka, psi nebo koně? Ale u nás v Jablonné i v Horních Hbitech
je to na místě. V jiných obcích, a z médií i odjinud to známe, se často řeší znečišťování veřejných
prostranství psími exkrementy. Ne ovšem u nás! U nás se stalo již evegreenem uklízet spíše po koních
a řeknu vám, nebaví nás ani jedno ani druhé.
U nás je řada chovatelů koní. Neříkám že všichni, ale spousta z nich nebo možná spíše jejich

klienti, kteří mají u nich koně ustájené a dojíždí za nimi, nedbá na to, co takový kůň nutně musí někdy
utrousit a bývá toho oproti psu pořádná hromada.
Vážení chovatelé a majitelé jak koní, tak psů, NENÍ to v pořádku! Nechceme v tom šlapat, ani
po vás uklízet. Nevím jak, ale zařiďte si to tak, aby po vás nic nezůstávalo.
David Větrovský

Zahájení Adventu
Letos bohužel bez účasti veřejnosti, ale i tak stromky svítí. V Jablonné se o to postarala již tradiční
parta a v Horních Hbitech také tradičně pan Turnovec.
Děkujeme! David Větrovský

Mikulášská nadílka v Jablonné
Jsem velice ráda, že i letošní rok navštívil mladší děti Mikuláš s čerty a andělem. Nadílka probíhala
u každé rodiny venku před domem a musím přiznat, že to mělo něco do sebe, protože venkovní
prostředí a zlobiví čerti způsobili své. Letos asi děti hodně zlobily, protože pláč byl slyšet téměř
u každého domu. Všechny obdarované děti, ale přece jen Mikuláši řekly nějakou tu básničku nebo
nakreslily obrázek a čerti si s sebou nakonec žádné z dětí neodnesli. S čerty si ale plácly, že se prý
do příštího roku polepší a dodrží všechny sliby, které jim daly. Za odměnu obdržely od Mikuláše
a anděla nadílku plnou sladkostí.
Organizátoři moc děkují za finanční příspěvky, které Mikuláš s doprovodem obdrželi. Budou
použity na doplňování kostýmů.
Lenka Skuhrovcová

Základní a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
adventní doba nás ve škole zasáhla zcela jinak, než jsme byli zvyklí.
Když jsme v září otevřeli školu, začali jsme se intenzivně připravovat na to, že nás zasáhne druhá
vlna pandemie koronaviru. Měli jsme velké problémy dostat kvalitní internet do školy, hned poté
jsme převedli doménu a začali vytvářet nové účty. Při první vlně jsme až na ojedinělé výjimky pouze
zadávali úkoly na internetové stránky. Proto jsme se rozhodli, že sjednotíme komunikační platformu
a k distanční výuce začneme využívat program Microsoft Teams. Když vláda rozhodla, že 14. 10.
uzavře všechny školy, byli jsme ve fázi příprav, ale přes počáteční problémy se nám postupně dařilo
vychytávat mouchy. Na začátku jsme dvěma lekcemi proškolili celý pedagogický sbor a teprve potom
jsme se postupně začali scházet v online třídách, učili s mikrofonem a sluchátky a děti mohly vidět
kamaráda ze třídy pouze v případě, že měl doma webovou kameru. Veliké poděkování patří všem
učitelkám, které učily a vlastně se samy učily. Každá online hodina je mnohem náročnější, než
normální prezenční hodina. Všem nám chyběl osobní kontakt s žáky. Každému pedagogovi jsme
pořídili svůj notebook, což se podařilo pouze s přispěním státu (tzv. „covidové peníze do škol“).
Poděkování ale také patří rodičům nebo prarodičům, kteří velkou měrou pomáhali zejména žákům na
prvním stupni s distanční výukou. Rodinám, ve kterých se vyskytl problém s technikou, jsme
dokázali snadno pomoci tím, že jsme jim zapůjčili školní tablet. Přišlo mi až neuvěřitelné, jak rychle
se někteří žáci naučili pracovat v novém online prostředí – v nové online škole.
Všichni jsme také přišli na to, že škola není jen „místo, kam chodí děti, aby se vzdělávaly.“ Je to
samozřejmě místo vzdělání, místo, kde dětem předáváme vědomosti, aby se toho více dozvěděly
o konkrétních tématech. My ale víme, že škola v sobě skrývá mnohem více.
Škola je místem, kde vznikají přátelství žáků i učitelů, místem smíchu, místem, kde se hraje a běhá,
kde se třeba jen jeden o druhého opře a něco si společně povídají. Školou zní hudba a zpěv. Ve škole
vznikají první lásky a nejpevnější kamarádství bývají právě ta ze školy.
Během uzavření jsme učili buď z domova nebo z prázdných učeben školy a bylo zvláštní vidět
školu bez toho, co potřebuje nejvíc, bez žáků. Když jsme 18. listopadu přivítali zpátky prvňáky,
druháky a čtvrťáky a od 30. listopadu i zbytek prvního stupně s devátou třídu a ostatní třídy druhého
stupně střídavě ob týden, získali jsme svou školu zpět.
Samozřejmě jsou tu opatření, která musíme respektovat, nošení roušek, upravený rozvrh, omezený
pohyb, zvýšená hygiena, zákaz zpěvu, zákaz cvičení a bohužel nebudeme moci uskutečnit naše
vyhlášené vánoční trhy. Nicméně s návratem žáků to tu konečně zase vypadá jako ve škole. Vidím
a cítím, že zvládneme jakákoliv omezení, ale hlavně, že jsme zase spolu.
Chtěl bych ještě touto cestou poděkovat našemu zřizovateli – obci Dolní Hbity. Děkuji jim za to,
jak moc nás podporují. Jsme rádi, že jim záleží na tom, v jakém prostředí se vzdělávají jejich děti.
Na půdě se ještě nestihl usadit stavební prach a my rozjíždíme další projekt – přístavbu družiny.
Družina by tak měla mít obě oddělení ve své budově. A o dvoře v mateřské škole ani nemluvím,
začíná se totiž měnit v kouzelné přírodní hřiště. Řekněte sami, co si můžeme přát více? Snad jen
klidné svátky a hodně zdraví. A ještě Vám přeji, ať jste stále pozitivní a zůstáváte negativní.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Mateřská škola
Letošní rok je pro nás všechny jiný. Kvůli epidemii koronaviru došlo na jaře k úplnému zastavení
ekonomiky. K podobnému scénáři se schylovalo i na podzim. Naštěstí lockdown nepřišel, přesto
se zavřely všechny typy škol. Otevřené zůstaly pouze mateřské školy. Naše mateřská škola tuto

nelehkou dobu ustála. Velké díky patří rodičům, kteří měli možnost si své děti nechat doma a tím
eliminovat riziko nákazy. Adventní doba patří k nejkrásnějšímu období v roce. Je spojena se spoustou
akcí a tradic. Letos si tyto akce užíváme bez našich blízkých, pouze v areálu MŠ. Nebyli jsme
ochuzeni o Mikulášskou nadílku, pekli jsme cukroví, zdobili stromek, užili si sváteční svačinu
a spoustu dárků. Vánoční pásmo o narození Ježíška prokládané koledami jsme rodičům natočili
na video. Bohužel se nemůžeme účastnit každoroční koledy po vesnici. I přes všechna opatření, která
musíme dodržovat, zní z oken a zahrady naší školky křik a smích spokojených dětí. Přejeme Vám
všem krásné a pohodové Vánoce a šťastný rok 2021 plný štěstí, lásky a hlavně pevného zdraví.
Ať je příští rok lepší než ten končící letošní.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

Zima v pranostikách a jablonské kronice
Je tady zima a někteří z nás přemýšlí, jaká bude. Mírná nebo tuhá? Se sněhem nebo bez? Naši
předci se řídili přírodou a podle ní předpovídali počasí na delší období. Z dlouhodobých pozorování
vznikly pranostiky, které jim sloužily pro předpověď počasí. Dle pranostik lidé například i zasévali
svoje pole, aby měli co nejlepší úrodu.
Někdy si dříve narození nad počasím a nad pranostikami postesknou, že za jejich dětství bývala
léta horká, slunečná, zimy bývaly bílé, mrazivé, ale teď…? Ale k postesknutí může také vést jen
šálivá lidská paměť, jež zachovává právě jen ta léta a ty zimy, jež byly „vzorové“.
V obecní kronice se dočteme o zimním počasí mnoho informací. Některé zajímavé zde uvádím
a vhodně je doplňuji pranostikami, které se, dle mého názoru, k popisovanému počasí hodí.
Čím chladnější zima, tím teplejší léto. (pranostika)
„Velké vichřice a mrazy byly v roce 1929. To byly takové mrazy, že i ve sklepích zmrzly brambory.
Zmrzlo všechno stromoví ve stromořadích, na zahradách až kůra stromů praskala. Zmrzla i vinná
réva, vlašské ořechy a mnoho jiných stromů. Pomrzla v lesích zvěř, ptactvo i hospodářské domácí
zvířectvo, jako králíci a drůbež.“
O svatém Mikuláši často snížek práší. (pranostika)
„Dne 6. prosince 1939 nastala nad naším krajem krutá sněhová vánice spojená s prudkým větrem.
Nasypala se na zem spousta sypkého sněhu. V lesích sníh usedal na větve stromů. Bylo ho takové
množství, že se stromy pod jeho nákladem prohýbaly. Pak sníh přimrzl, nastalo v lese mnoho polomů,
jakých pamětníci nepamatují. Polovina lesního porostu je zlámána nebo i s pařezy vyvrácena.“
Sníh dubnový jako mrva pohnojí. (pranostika)
„Rok 1956 se projevil velmi nestálým a studeným počasím. Dne 27. ledna padal sníh a byla prášenice,
což trvalo kolik dnů. Od 20. ledna do 2. února byly velké mrazy. 27. března napadal opět nový sníh.
Dne 7. dubna zase padá sníh a je přísná zima. V dubnu skoro denně sněží.“
(Také duben 1969 byl sněhový, jak dokazuje fotografie z archivu autorky.)
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté. (pranostika)
„Vánoční svátky 1958 byly deštivé a bylo velice mnoho bláta. Toto špatné počasí jaksi kazilo tuto
vánoční idylu. Vánoce jsou idylické, když mrzne a je sníh.“
Hřmí-li, když slunce na kozorožci, znamená deště a ohně v tom kraji. (pranostika)
„Dne 26. ledna 1968 ráno byla velká sněhová bouře, zahřmělo a blesk uhodil do věže dolnohbitského
kostela. Věž zapálil a část od kříže na špici shořela asi 6 metrů dolů, po uhašení zřítil se kříž a báň
a rozžhavený spadl dolů na zem.“

Jak na Nový rok, tak po celý rok. (pranostika)
„Nový rok 1979 se ohlásil zimou. Na Silvestra večer se rozpadal sníh, začalo mrznout, již v půlnoci
klesla teplota pod – 10°C a ráno ukazoval sloupec teploměru na -16°C. Kruté mrazy trvaly až do
9. ledna. Školní prázdniny byly posunuty o 3 týdny z nedostatku uhlí.“
Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Vánoční vtipy pro pobavení
Pepík: Určitě mi tohle všechno přinesl Ježíšek? Maminka na to říká: Ano a kdo jiný? Pepík: A co
jste mi teda přinesli vy?
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá
té druhé: "Tak co?" "Ale, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob."
O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele nemáš dneska na půl dne čas?" Kamarád
se diví: ,,Zrovna dnes, a proč?" "No já jen že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel....."
„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl?” stěžuje si
o Štědrém večeru Filípek. „To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou!”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mami, mami, stromeček
hoří!” „Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mami,
mami, záclony už také svítí!”
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí
pomohl s vánočním úklidem.” „Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to
odmítne ředitel. „Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”
O Vánocích přijde klučina za tatínkem a zajímá se: „Tati, proč se u nás Ježíšek svléká?” „Prosím
tě, jak tě to napadlo?” „No, když jsem včera přišel domů, maminka v ložnici říkala: Ježíši, rychle se
obleč a vyleť oknem. Manžel přišel!”
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí. „Ježíšku, dones mi kolo!“ „Ježíšek
není hluchý!“ domlouvá mu sestra. „Ale babička jo“, říká Jožka.
Slavnostně vyzdobený vánoční stromeček, všude uklizeno, z kuchyně se line vůně štědrovečerní
večeře, zkrátka vánoční pohoda. Na stropě je přibitá skoba a na ní visí starší paní. Ve dveřích stojí
manželský pár v tichém zděšení. Ticho přeruší manžel: „Teda ta tvoje máma je ale formát, lepší
vánoční dárek mi snad ani nemohla dát...“
Mgr. Petr Fejt

Vánoční tradice a zvyky
Vánoční období je historicky protkáno spoustou tradic a lidových zvyků. Pojďme si některé
připomenout a místo koukání se na televizi je vyzkoušet, a to nejen s dětmi.
Jmelí
Kdysi bývalo jmelí jen zelené, dnes je k dostání i stříbrné, zlaté a v mnoha dalších barvách, které
odpovídají modernímu pojetí Vánoc. Jmelí má ale vždy být darované, protože jedině darované přináší
štěstí. Snítky se nejčastěji věší pod světlo nebo do obruby dveří – podle pověry má muž právo pod
zavěšeným jmelím políbit každou ženu nebo dívku. Podle jiné tradice – „Kdo se pod jmelím políbí,
druhému se zalíbí„ může mít tento zvyk i další vysvětlení.
Rozkrajování jablka
Jablko se rozkrajuje napříč po štědrovečerní večeři. Pokud je uvnitř hvězdička s pěti cípy
a zdravými jadérky, znamená to v příštím roce zdraví a štěstí. Červavý jádřinec naznačuje možnost
nemocí a je-li uspořádán do kříže, může být další rok poměrně nepříznivý. Osudu je ale možné trochu
pomoci výběrem hezkého velkého jablka.

Jádra vlašských ořechů
Čtyři zdravá jádra ze čtyř rozlousknutých vlašských ořechů znamenají zdraví po celý nový rok,
s každým vyschlým nebo zplesnivělým jádrem se tento předpoklad snižuje. I zde se ale dá předpověď
trochu ošidit správným výběrem ořechů.
Lodičky ze skořápek ořechů
Do prázdných skořápek od vlašských ořechů se přilepí nakapaným voskem malá svíčka a ořechová
lodička se zapálenou svíčkou se dá do větší nádoby s vodou. Když vydrží dlouho plout a svítit, čeká
vás šťastný život. Pokud pluje směrem doprostřed nádoby, vydáte se na nějakou cestu, drží-li se u
krajů, budete spokojení doma.
Lití olova
Staročeský zvyk lití olova je poněkud náročnější na přípravu, ale můžou se do něj zapojit najednou
všichni přítomní. Nad plamenem se roztaví kousek olova a to se pak najednou vylije do misky
s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ztuhne, se všichni snaží shodnout na tom, co toho, kdo olovo
roztavil a nechal ztuhnout, v příštím roce čeká. Konečný tvar olova je také možné brát jako odpověď
na předem danou otázku.
Třesení stromkem
V žádném případě se nejedná o třesení nazdobeným vánočním stromečkem, ale o třesení mladou
jabloní nebo zlatým deštěm někde venku. Tento prastarý zvyk se udržuje většinou už jen na venkově,
kde svobodná dívka po štědrovečerní večeři vyběhne a zatřese stromkem. Z míst, odkud se pak ozve
první zaštěkání psa, by měl přijít ženich.
Štěstíčka
Na malé papírky se napíší jednoslovná hesla – například zdraví, spokojenost, peníze, štěstí,
bohatství, cestování, práce, svatba… Papírky se pak vloží do misky nebo do košíku a po večeři si
každý vytahuje postupně lístečky, z kterých pozná, co ho čeká v dalším roce a po přečtení papírek
vrátí zpět pro další. Podle tradice by každý u stolu měl napsat maximálně tři hesla tak, aby je ostatní
neviděli, a také by si každý víc jak tři hesla neměl vytáhnout. I v tomto případě se dá osud obelstít,
když budou slova na lístečcích pozitivní.
Během Štědrého dne se nesmí v domě nebo bytě zametat ani vynášet odpadky a smetí, protože by
se tím vyneslo štěstí.
Počet osob při večeři musí být sudý, a pokud není, prostírá se navíc pro případného nečekaného
hosta.
Pod talíř se dávají rybí šupiny, které si pak každý dá do své peněženky, aby měl zajištěný dostatek
peněz po celý další rok. V moderním pojetí tohoto zvyku se pod talíř dávají i bankovky.
Od štědrovečerního stolu nikdo mimo hospodyně nesmí vstávat a odcházet. Pokud to někdo udělá,
je nebezpečí, že u něj příští rok sedět nebude.
Na vsi se zapalují tři velká polena, která symbolizují svatou trojici. Od nich se pak zapalují svíčky,
které se nosí do domu a mají zajistit klid a pohodu v novém roce
Mgr. Petr Fejt

Předvánoční úkaz na obloze
Jestlipak víte, že těsně před letošními Vánocemi v den zimního slunovratu 21. prosince dojde
k mimořádnému přiblížení Jupiteru a Saturnu? Planety si byly blíž naposledy roku 1226, tedy před
bezmála osmi sty lety. Nynější astronomický úkaz je v jistém smyslu i připomínkou Betlémské
hvězdy, ačkoliv dnes už víme, že to kometa nebyla. Planety můžeme spatřit nad jihozápadním
obzorem i pouhým okem. Ovšem pokud bude jasno, že.
Mgr. Petr Fejt

Prosba o spolupráci
Vážení spoluobčané, jako kronikář obce mám na vás velkou prosbu. Byl bych velice rád, pokud
byste se doma podívali do svých alb s fotografiemi a pokud byste našli nějaké fotky s obecní
tématikou (obec jako taková, obecní, hasičské, sportovní či jiné akce) a byli jste ochotni mi je půjčit
k naskenování, byl by to můj asi ten nejlepší vánoční dárek. Rovněž by mě zajímaly jakékoli
dokumenty vztahující se k historii Jablonné či Horních Hbit.
Dále bych prosil toho z vás, kdo má v držení hasičskou kroniku, kterou psal pan František Fiřt
z čp. 22, zda by se mi ozval.
Děkuji za vaši ochotu.
Mgr. Petr Fejt

Krátce
Opět můžeme přivítat dalšího malého občánka. Jmenuje se Tomáš Vostarek, narodil se
v listopadu, je z Jablonné a přejeme mu i jeho rodičům hodně zdraví a štěstí.

Problémy s roznášením Zpravodaje máme u těch domů, které mají pouze
modrou poštovní schránku přímo od Pošty. Do té nejsme schopni doručovat ani
Zpravodaj, a nakonec Ani volební lístky. Kdo chce, aby mu byly materiály od
obce doručovány a nebyly poničené, musí si zařídit schránku, která nebude
zamčená a bude označená alespoň číslem popisným.

OTEVÍRACÍ DOBA V NAŠEM OBCHODĚ
PO 21. 12. -7:00 – 18:00
ÚT 22. 12. - 7:00 -18:00
ST 23. 12. – 7:00 – 18:00
ČT 24. 12. – 7:00 – 12:00
PÁ 25. 12. – Zavřeno
SO 26. 12. – Zavřeno
NE 27. 12. – Zavřeno

PO 28. 12. – 7:00 – 18:00
ÚT 29. 12 – 7:00 – 18:00
ST 30. 12. – 7:00 – 18:00
ČT 31. 12. – 7:00 – 12:00
PÁ 1. 1. – Zavřeno
SO 2. 1. – 7:00 – 11:00
NE 3. 1. – Zavřeno

Naše milé prodavačky přejí vám všem pohodové svátky s nejbližšími, pevné zdraví,
klid v duši a ať je rok 2021 přesně podle vašich představ.

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota
Měsíc

Dlouhodobý normál 1961 – 2010

Jablonná rok 2020

Praha a Středočeský kraj

Česká republika

září

60 mm

46 mm

52 mm

říjen

64 mm

36 mm

42 mm

listopad

15 mm

40 mm

49 mm

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.

21. prosince 2020
Občasník bezplatný výtisk,
příští vydání předběžně plánováno na březen 2021
Vydává a distribuuje Obec Jablonná, Jablonná 96, IČ 00242357 v nákladu 210 výtisků.
www.jablonna.cz

e.č. MK ČR E 20421

