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Vážení občané,
jsem rád, že vás mohu přivítat u dalšího, tentokrát předvánočního, vydání našeho Zpravodaje. Prožíváme
další covidovou vlnu, už ani nevím kolikátá to je, ale i v té je potřeba žít. Buďme opatrní,
ale nezanedbávejme své blízké. Vánoční svátky by měly být klidné, prožité v rodinném kruhu a v tom nám,
myslím, nic nebrání. Najděme si chvilku a zavzpomínejme, co všechno se za celý rok událo a také můžeme
přemýšlet, co nás v dalším roce čeká.
Když se na to podívám z pohledu obce, tak nás toho nečeká málo. Máme před sebou hlavní část výstavby
vodovodu a dostavby kanalizace v Jablonné. Předpokládám, že i když je dokončení celé stavby smlouvou
určeno až na jaro 2023, budou hlavní práce dokončeny v roce příštím a na rok 2023 zbydou jen finální
úpravy povrchů komunikací.
V příštím roce nás také čekají volby do obecního zastupitelstva. Již teď je potřeba přemýšlet o případné
kandidatuře kohokoliv z vás. Bylo by dobré, kdyby bylo při volbách z čeho vybírat.
Jménem svým i jménem celého obecního zastupitelstva vám přeji klidné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí a zdraví v roce 2022.
Společně s tímto číslem najdete ve schránce také malý vánoční dárek.
David Větrovský

Vodovodní přípojky
PŘÍSPĚVKY na infrastrukturu
Zahájili jsme stavbu kanalizace a vodovodu. V minulém Zpravodaji jsem žádal majitele nemovitostí
o poskytnutí příspěvku, abychom mohli stavbu veřejných částí přípojek zabezpečit, stejně jako u již
realizovaných etap stavby splaškové kanalizace.
Většina zájemců o přípojky již na obecním úřadě byla. Vy ostatní přijďte podepsat smlouvu co nejdříve,
ať víme, které přípojky se skutečně budou stavět.
Příspěvek je stanoven a odsouhlasen zastupitelstvem obce v jednotné výši 10 000 Kč pro všechny,
pro které byl zpracován projekt vodovodní přípojky.
Na obecním úřadě jsou připraveny dohody mezi obcí a majiteli jednotlivých nemovitostí o poskytnutí
příspěvku na vybudování veřejné infrastruktury v obci.
David Větrovský

Rozsvícení stromečku v Horních Hbitech
To je každoroční tradice, která kvůli nepříznivé situaci v loňském roce nemohla být uskutečněna.
V letošním roce 2021 jsme se ale opět setkali a společně rozsvítili vánoční stromek v Horních Hbitech.
Čerstvě napadaný sníh navodil tu správnou vánoční atmosféru, ke které nám na varhany zahrála Kateřina

Procházková z Větrova. Výzdobu si vzal opět na starost Jaroslav Turnovec a krásný ohňostroj pan Jaroslav
Bartůněk za SDH Horní Hbity. Děkujeme všem, co se podíleli na přípravách, a i těm co dorazili. Pevně
věříme, že situace bude v příštích letech zase lepší a budeme se moci potkávat v hojném počtu. Přejeme
všem pevné zdraví a klidné prožití Vánoc.
Ladislav Trnka

Vítání občánků
Letošní rok byl na vítání občánků hojný. Při slavnostním obřadu, který proběhl v klubovně v Jablonné,
jsme uvedli do života obce pět nových občánků. Malé děti oficiálně přivítal pan starosta s panem
místostarostou, popřál hodně štěstí, zdraví a na památku předal symbolický domovní list a medaili. Rodiče
pro své ratolesti také obdrželi finanční příspěvek a maminky květinu. Tentokrát jsem i já stála na straně
rodiče, o to víc jsem tuto příležitost prožívala. Krásné vzpomínky pro nás na svých fotografiích zachytil
pan Martin Andrle z Horních Hbit, kterému tímto děkuji a také děkuji všem přítomných za jejich účast
a našim novým občánkům přeji hodně zdraví a radosti ze života.
Lenka Svobodová (Skuhrovcová)

Lampionový průvod
Ani letos jsme o oblíbenou tradici našich nejmenších nepřišli. Opět jsme si vyrobili nádherné lampionky,
které jsme si nazdobili krajkami a barevnými lístečky ze starých záclon. S tímto kreativním nápadem přišla
jako každý rok Veronika Vacková a tímto jí děkuji.
S nádhernými lucerničkami, ať už vyrobenými v klubovně nebo doma, jsme se po setmění vypravili
na tradiční cestu obcí, kterou jsme opět zakončili u čistírny odpadních vod, kde na děti čekala letos rovnou
dvě překvapení. Jedno v podobě strašidýlka a druhým byl košík plný sladkých dobrot. To aby měly ještě
energii na cestu domů.
Jsem velice potěšena, že se tato akce stala tak oblíbenou a scházíme se v tak hojném počtu.
Lenka Svobodová (Skuhrovcová)

Rozsvícení vánočního stromu
Podvečer první adventní neděle je u nás tradičně spjat s rozsvícením vánočního stromu na hřišti v Jablonné.
Letos nám počasí skutečně přálo, od rána padal sníh, a tak atmosféra byla naprosto dokonalá. I když
s drobnými omezeními, ale i přesto jsme se sešli, zahřáli se teplými nápoji, popovídali za poslechu vánočních
písní a děti skotačily se zářícími prskavkami. Letos jsme tak mohli společně odstartovat rozsvícení
vánočního stromu a pokochat se pestrobarevným ohňostrojem.
Jako každý rok se o zajištění stromku postaral hajný, pan Vladislav Černý, tímto bych mu za nás
za všechny chtěla poděkovat, stejně tak těm co ho ozdobí světýlky.
Za SDH Jablonná Lenka Svobodová (Skuhrovcová)

Mikulášská nadílka v Jablonné
Začátek prosince je neodmyslitelně spjat s mikulášskou nadílkou. Jak již je zvykem v Jablonné Mikuláš
se svými následovníky navštívil rodiny s dětmi ve věku do 10 let. Nevím, jestli se vždy těší více děti anebo
rodiče, ale vždy jde o vzrušující zážitek pro všechny zúčastněné. Musím říct, že v některých rodinách se
na příchod čertů pečlivě připravují a pro Mikuláše připraví seznam hříchů, ale i pozitivních dovedností,
a o to víc je setkání s magickými bytostmi intenzivnější. Myslím, že ostatní by se touto myšlenkou mohli
inspirovat. Konečně ať už někdo zlobil více či méně, každá ratolest si nakonec zasloužila kýžený balíček
s odměnou.

Organizátoři moc děkují za ochotu nových aktérů a za finanční příspěvky, které Mikuláš s doprovodem
obdrželi. Budou použity na doplňování kostýmů.
Lenka Svobodová (Skuhrovcová)

Základní škola Dolní Hbity
Milý Ježíšku, chceme novou knihovnu…
Takhle nějak by asi začal letošní dopis pro Ježíška, kdyby ho psaly děti z naší školy. Možná, že to není
jejich úplně nejvroucnější přání, ale celý projekt vlastně vychází z nápadu Žákovského parlamentu.
Děti z druhého stupně přišly s myšlenkou, že jim chybí relaxační zóna – místo, kde si sednou, jen tak si půjčí
knížku
a v klidu si odpočinou při čtení nebo hraní nějaké hry. Nicméně tento podnět rozvířil celou škálu
nápadů, co ve škole vymyslet nového. Mezi nimi se objevil nápad „nové knihovny“.
Teď, když máme krásnou počítačovou učebnu na půdě a v prvním patře i přenosné tablety, nebude
již potřeba využívat starou počítačovou učebnu. Do té bychom přestěhovali školní knihovnu. Pořídíme pevné
police, přesuneme knížky a dokoupíme knížky nové. Vzadu na chodbě se zbavíme starých mříží a rozšíříme
prostor chodby, ve kterém vznikne relaxační koutek pro děti. Dále bychom po škole rozmístili malé knižní
boxíky, ze kterých by si mohl kdokoliv a kdykoliv půjčit knížku, časopis a pak jej tam zase vrátit. Nebo
by třeba do něj mohl přinést knížku, kterou už četl a chtěl by se o ní podělit s ostatními.
Líbí se vám náš nápad a chcete ho podpořit, pomoci nám? Můžete se zapojit do našeho projektu „Kniha
pro knihovnu“.
Máte doma knihu pro děti, mládež, povinnou četbu, kterou už jste přečetli a nemáte pro ni doma místo?
Je tato knížka ve výborném stavu, nechybí jí stránky a není pokreslená? Přineste ji buď do školy nebo
na Obecní úřad Dolní Hbity a věnujte nám ji.
My uspořádáme malou burzu knih pro žáky, kteří si budou moci koupit knížku za symbolickou cenu 20 Kč
za kus. Z nasbíraných knížek vybereme i pár kusů do nové školní knihovny a čtenářských boxů. Celý
výtěžek pak bude věnován na rekonstrukci školní knihovny a nákup boxů do čtenářských koutků.
Myslím si, že utváření vztahu dětí ke knize je ohromně důležité. Kniha jim dá mnohem víc, než tablet,
počítač a telefon dohromady. Rozvíjí fantazii, utváří osobnost, rozšiřuje slovní zásobu a otevírá nové obzory.
Doufám, že si každý z vás napsal Ježíškovi o novou knížku. Přeji vám, abyste ji dostali a hlavně abyste
si našli čas si ji v klidu přečíst.
Klidné svátky a zdravý nový rok.
Ondřej Buralt
Váš vyzdobený domek, provoněný vanilkovými rohlíčky, je jistě prosycen sváteční náladou. Přesně tak
jsme se naladili i u nás ve škole. Ve třídách svítí stromečky, na oknech se usmívají sněhové vločky.
Ale nepředbíhejme… začněme pěkně od začátku. I v této nelehké době se snažíme pro žáky připravovat
rozmanité akce, které přispívají nejen k jejich vzdělávání, ale také zpestřují výuku, motivují k další práci
a přinášejí zábavu. Evropský den jazyků + Erasmus Days byl velice přínosný, neboť pomocí různých
skupinových aktivit žáci poznávali evropské státy. V měsíci listopadu jsme všichni vyrazili na tematický
zájezd do Prahy. Přivezli jsme si mnoho neopakovatelných zážitků z Mořského světa a z planetária.
Celoročně probíhá spolupráce mezi prvňáčky a žáky 9. ročníku. Snažíme se, aby se malé a velké děti
sblížily, spolupracovaly a hrály si, aby prvňáčci získali pocit jistoty a bezpečí právě tím, že se o ně postarají
ti nejstarší žáci ve škole. Žákovský parlament také nezahálí, připravuje pro děti různé akce - Projekt Naše
třída, Halloween, Den s plyšákem, Recept na přátelství… Na starost měl také charitativní akci „Krabice
od bot“. Snažíme se v naší škole pomáhat dětem ze sociálně slabších rodin a vykouzlit jim o Vánocích
úsměv na tváři. Žáci 1. stupně dále zhlédli divadelní představení v Příbrami. Doufáme, že se nám podaří
vyjet do divadla i se staršími dětmi po skončení tohoto složitého období. Ani ve školní družině žáci
nezaháleli. Věnovali se rozmanitým aktivitám, hrám a soutěžím. Na závěr nesmím zapomenout zmínit

důležitou návštěvu. Ve třídách totiž naše děti navštívili Mikuláš, andělé a čertíci, a protože máme naštěstí
ve škole děti hodné, nikoho si neodnesli.
Těšíme se na další společné zážitky v novém roce 2022…
Mgr. Jana Vršecká

Vánoce
Martin Lantora
Vánoce má každý velmi rád,
můžete si hodně dárků přát.
Maminka sladké cukroví peče,
vosk ze svíčky na ubrus teče.
Venku si postavím sněhuláka,
zahraji si s dětmi na vojáka.
Až zazvoní stříbrný zvoneček,
Ježíšek přijde a dá mi dáreček.

Mateřská škola
V září, když jsme začínali nový školní rok, se zdálo, že prožijeme u nás v mateřské škole příjemný podzim
a krásnou adventní dobu spojenou se spoustou akcí a tradic. Po loňském půstu, kdy byly všechny akce
zrušeny, jsme se těšili a doufali, že všechno proběhne podle plánu. Bohužel. Opět zaútočil virus a my
se setkáváme s restrikcemi a omezením.
Poslední akcí, která proběhla společně s rodiči byla „Svatomartinská slavnost“. Byla to velice příjemná
oslava s velkou účastí dětí i rodičů. Jsme rádi, že omezení spojené se šířením covidu-19 se zatím netýká dětí
pohybujících se v prostorách mateřské školy. Proto zde, jako každý rok, proběhla mikulášská nadílka,
zdobení stromečků, sváteční svačina s rozbalováním dárků, výroba dárečků pro rodiče, zpěv a poslech koled
a vánočních písní a spousta jiných zvyků. Museli jsme odložit návštěvu Hornické chalupy v Příbrami a zrušit
vánoční besídku s rodiči i rodinnými příslušníky. Aby ale rodiče o slavnostní a krásné chvíle nepřišli,
bude vystoupení dětí natočeno a umístěno na webových stránkách školky.
Doufáme, že ten příští rok bude „normální“, a přejeme si to.
Vám všem přejeme pohodové a krásné Vánoce, spokojenost a hlavě pevné zdraví v nadcházejícím novém
roce 2022.
Vladimíra Pražáková

Krátce
Od posledního vydání zpravodaje nám přibyli hned tři malí občánci. V Horních Hbitech to jsou Kryštof
Pfeifer a Zdeňka Vacková a v Jablonné Stanislav Jiří Hlava. Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví
a štěstí.
Kdo si nestihne do konce roku vyzvednout nové známky na popelnice pro rok 2022, bude mít samozřejmě
tuto možnost i v průběhu roku 2022. Na staré známky ale v lednu již popelnice svozová firma nevyveze.
Biologický odpad, který jsme shromažďovali v Jablonné v bývalé pískovně, je DOČASNĚ, po dobu
výstavby vodovodu v Jablonné, PŘESUNUT na louku pod dříve využívaný prostor. Místo je označeno
a znovu připomínám, že je 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. Veškerý jiný odpad, zeminu, nebo cokoliv jiného je ZAKÁZÁNO zde odkládat!

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota
měsíc

Jablonná rok 2021

Dlouhodobý normál 1961–2010
Praha a Středočeský kraj

Česká republika

říjen

13 mm

36 mm

42 mm

listopad

48 mm

40 mm

49 mm
David Větrovský

OTEVÍRACÍ DOBA V NAŠEM OBCHODĚ
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

20. 12. - 7:00 – 18:00
21. 12. - 7:00 - 18:00
22. 12. – 7:00 – 18:00
23. 12. – 7:00 – 18:00
24. 12. – 7:00 – 12:00
25. 12. – Zavřeno
26. 12. – Zavřeno
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27. 12. – 7:00 – 18:00
28. 12 – 7:00 – 18:00
29. 12. – 7:00 – 18:00
30. 12. – 7:00 – 18:00
31. 12. – 7:00 – 12:00
1. 1. – Zavřeno
2. 1. – Zavřeno

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.

17. prosince 2021
Občasník, bezplatný výtisk.
Příští vydání předběžně plánováno na březen 2022
Vydává a distribuuje Obec Jablonná, Jablonná 96, IČ 00242357 v nákladu 210 výtisků.
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Nová dřevovýroba v Jablonné
Tradiční středočeský výrobce dřevěných podlah a stavební společnost TOR-IN v těchto dnech nachází své
nové sídlo a truhlářskou výrobu v Jablonné. Portfolio společnosti nabízí dřevěné podlahy vlastní značky
EXTORI v provedení klasickém, masivním.
V rámci produkce se společnost zaměřuje převážně na odběratele z Čech a Rakouska. Společnost TOR-IN
realizovala několik zajímavými realizací, jako je Národním muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum,
Justiční palác Na Míčánkách nebo
pražský boutique hotel Augustine
a mnoho dalších.
Společnost TOR-IN se těší na
nové perspektivy, které přesun
do nového sídla přinese. Budeme
velice rádi, pokud by se nám ozvali
případní zájemci o práci – truhláři,
tesaři, pomocní pracovníci při
truhlářské
výrobě,
popřípadě
zájemci, kteří mají vztah ke dřevu
a práci s ním a mají chuť pracovat.
Budeme se těšit.
Více o společnosti naleznete na
www.torin.cz nebo na
www.extori.cz.

