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Vážení čtenáři,
prvním letošním číslem našeho obecního zpravodaje bych rád vnesl mírný optimismus do situace
kolem kanalizace a čistírny odpadních vod především v Jablonné. V Horních Hbitech pokračujeme
ve zpracovávání dokumentace pro stavební povolení a prozatím není nutná přímá spolupráce
majitelů nemovitostí. V Jablonné jsme ale již ve fázi, kdy tato těsná spolupráce nutná bude.
Začínáme totiž s projektováním přípojek a to bez majitelů připojovaných nemovitostí není možné.
Věnujte prosím pozornost článku uvedenému níže v tomto vydání zpravodaje, který vám k tomu
přináší podrobné informace.
V průběhu roku a především v zimním období, kdy nebylo možné pracovat venku, naši
zaměstnanci mimo jiné vyráběli ptačí budky. Ještě před koncem března se nám jich podařilo patnáct
vyvěsit na stromy v obou obcích. Jsou svou velikostí i průměrem vletového otvoru určeny
především pro drobnější ptáky, sýkory modřinky a koňadry. Budky jsou označeny čísly přímo u
vletového otvoru, uvítali bychom každou zprávu od všímavých občanů o jejich případném obsazení
již letos na jaře.
V letošním roce se také chystáme na další zalesňování za Jezerem. Tentokrát to bude asi 1400
sazenic dubu a pokusíme se následně získat na toto dotaci od Středočeského kraje, která by měla
krýt většinu nákladů.
David Větrovský

Podrobněji ke kanalizaci
V prosincovém vydání zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že jsme opět podali žádost o
dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Jablonné a že jsme obdrželi informaci o
její formální správnosti.
Od té doby jsme dostali ještě jednu zprávu a sice výzvu k doplnění naší žádosti o další
dokumenty, včetně provedeného zadávacího řízení na stavební práce. Po tomto doplnění by mělo
přijít již konečné rozhodnutí Ministerstva zemědělství o přidělení dotace a v případě přidělení také
o tom, v jaké bude výši. Maximální výše dotace je však pouze 60%, a tak se budeme pokoušet
získat ještě další dotaci od Středočeského kraje, která by mohla krýt alespoň část naší spoluúčasti. I
v případě, že se nám takový příspěvek podaří získat, se obec pravděpodobně nevyhne úvěru. Vše
závisí především na tom, jakou cenu se podaří v otevřeném řízení na stavební práce vysoutěžit.
Žádost o dotaci na Středočeský kraj zpracovávám právě v těchto dnech a zadávací řízení na
stavební práce bude zahájeno v první polovině dubna.
Vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí také neprodleně začít s projektováním přípojek

k jednotlivým nemovitostem, jak píši v úvodním článku.
Obec navrhuje všem majitelům nemovitostí v Jablonné, že nechá souhrnně zpracovat projekty na
jednotlivé přípojky, v případě potřeby nechá také provést doplňující geodetické práce a bude
zastupovat majitele nemovitostí i při stavebním řízení. Náklady, které s tímto projektováním bude
obec mít, později, až v případě skutečné realizace celé stavby, promítne do takzvané „platby za
přípojku“, která bude tedy zahrnovat jak tyto projekční práce, tak dovedení kanalizačního potrubí až
na hranice obecního a soukromého pozemku. Kde se bude přípojkou vstupovat z obecního na
soukromý pozemek, bude právě určeno ve spolupráci s jednotlivými majiteli při jejím projektování.
Případné geodetické práce a náklady na řízení u stavebního úřadu (správní poplatek) by uhradila
obec.
K tomu, abychom mohli objednat projekční práce na přípojkách, potřebujeme souhlasy vlastníků
nemovitostí a potřebujeme je co nejdříve.
Vyzývám všechny majitele domů v Jablonné (i rozestavěných), aby se dostavili na obecní úřad a
podepsali souhlas se zpracováním projektů za výše uvedených podmínek. Souhlasy budeme
připraveni přijímat o čtvrtečních úředních hodinách, tedy od 16:00 do 18:00, v termínech 9. a 16.
dubna a dále také v sobotu 18. dubna od 9:00 do 12:00. V případě nutnosti je možné telefonicky
domluvit jiný termín. Souhlasy je zapotřebí shromáždit co nejrychleji proto, abychom mohli již na
konci dubna začít s projektováním.
Princip, podle kterého by majitelé nemovitostí hradili náklady na přípojky, by tedy byl
následující. Veřejná část přípojky (od hlavního řádu až na hranici obecního pozemku) včetně
nákladů na projekt by byly rozpočítány na všechny připojené jednotně a každý by zaplatil stejnou
částku. Jak velká tato částka bude, není možné určit dříve, než budou projekty na přípojky hotové.
Snad je možné i podle zkušeností odjinud alespoň odhadnout, že tato částka se bude pohybovat
mezi 10 a 20 tisíci korunami. Náklady na vybudování té části přípojky, která bude na soukromém
pozemku, si bude platit každý sám.
DV

Dětský maškarní ples a průvod masek obcemi
Dětský karneval, zábava pro naše
nejmenší. V sobotu 14. března odpoledne
jsme se v klubovně potkali na jednom místě
s princeznami, indiány, kočičkami, piráty,
čarodějnicí a ostatními krásnými maskami. Za
doprovodu hudby z našich pohádek jsme si
zatancovali a pěkně se pobavili. Oprášili jsme
zábavu ve formě „židličkované“, kde napětí
z hlídání své židličky vystřídala radost
z výhry. Také jsme vyzkoušeli svoji pečlivost
u stavění komínku z kostek. Za krásné
dřevěné kostky děkujeme Slávovi Turnovcovi
z Horních Hbit. Následovali další disciplíny,
u kterých si děti užily spoustu zábavy. Každý
výherce byl po zásluze odměněn věcným
dárkem. A jak už to tradičně bývá, na konci
proběhla tombola, kde si dáreček odnesli i ti,

kteří při hrách neměli takové štěstí. Děkujeme
za Vaši účast a dětem za přípravu krásných
masek a těšíme se opět za rok.
O dva týdny později 28. února se za krásné
masky převlékli naši „dospěláci“. Tradiční
průvod začal v Horních Hbitech. S pomocí
muzikantů na povoze, který ovládal p. Jan
Turnovec z Horních Hbit, jsme společně
vytáhli z domovů naše kamarády a pěkně si
s nimi zazpívali. Po úspěšné cestě jsme se
přemístili do Jablonné, kde vše mohlo
pokračovat. Dům od domu jsme si zazpívali,
popovídali a něco dobrého pojedli a popili.
Počasí nám letos přálo, takže jsme náš průvod
mohli příjemně „dopochodovat.“ Masky svoji
pouť zakončily v klubovně, kde se odstrojily,

poseděly a odpočinuly. Ráda bych
poděkovala všem, kteří masky štědře uhostili
a obdarovali. Velký dík patří i těm, kteří se

ochotně přestrojili a společně s námi prošli
celou vesnici.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Foto Lenka Skuhrovcová

Oslava MDŽ
Jediný den v roce, kdy si dámy mohou
v klidu posedět, pobavit se a pánové je
obsluhují,
to
znamená
jediné
…..
Mezinárodní den žen! O příjemné odpoledne
plné dobrého pití, jídla a zábavy se postarali
v sobotu 7. března hasiči z Jablonné. Krásná

květina i tanečky s příjemnou obsluhou
potěšily každou z nás. Napřesrok se opět
těšíme, jak si jedno odpoledne oddychneme.
A proto děkujeme milé obsluze, báječné
kapele a ostatním, kteří měli na pěkném
odpoledni zásluhu.
Lenka Skuhrovcová

Likvidace bioodpadu
Na přelomu února a března letošního roku proběhla v naší obci anketa, která měla za cíl zjistit,
kolik domácností by mělo zájem využívat systém shromažďování a sběru biologického odpadu.
Anketa proběhla proto, abychom byli schopni zvolit takový způsob likvidace bioodpadu, který bude
pro naši obec co nejlepší.
Kladně se v anketě vyjádřila přibližně 1/3 oslovených. Pro tento rok tedy zastupitelstvo
rozhodlo, že občané budou mít možnost, tak jak nově stanoví právní předpisy, odkládat biologický
odpad rostlinného původu, v období od dubna do října, do vymezeného prostoru v pískovně
v Jablonné pod fotbalovým hřištěm. Tam budou v nejbližších dnech (bagr je již objednán)
vymezeny prostory pro oddělené odkládání větví a na druhé straně posekané trávy. Pro ty
hornohbitské občany, pro které je jablonská pískovna vlastními silami nedosažitelná, bude za
klubovnu v Horních Hbitech navíc přistaven valník, který bude podle potřeby odvážen do Jablonné.
Žádáme občany o maximální kázeň, na tato místa patří pouze biologický odpad rostlinného
původu! Jeho odvoz a likvidace v případě jeho smísení s jiným odpadem by se obci velmi
prodražily a byli bychom poté nuceni službu zpoplatnit.
Na jiná než vymezená místa v pískovně je zakázáno odkládat jakýkoliv odpad. Dodnes se tam
objevuje například stavební suť i jiné odpady.
Tento systém chceme v letošním roce vyzkoušet a poté rozhodnout o jeho případné změně nebo
úpravě.
Již v současné době není obec schopna hradit veškeré náklady na likvidaci odpadu z poplatků,
které vybereme za popelnice. Jestli se bude nadále rozdíl prohlubovat, budeme muset přistoupit ke
zdražení známek nebo případně i k paušální platbě za občana tak, jak je tomu v okolních obcích.
DV

Dětský den netradičně
Letošní oslava Dne dětí připadne na sobotu
30. května a bude opravdu netradiční!
Děti i dospělé přijede pobavit divadlo „JÁ
TO JSEM“ se starým kolotočem, ručně
vyřezávanými loutkami a pohádkami O
Jeníčkovi a Mařence, O veliké řepě a O
kohoutkovi a slepičce. Představení se jmenuje
Kolotoč pohádek a provází jej písničky a živá

hudba. Který z pamětníků si vzpomene, kdy
se naposledy v Jablonné hrálo divadlo? Kdo
má chuť může se podívat na recenze tohoto
divadla na stránkách www.jatojsem.cz. Po
skončení divadelního představení budou pro
děti opět připraveny soutěže, diplomy,
odměny a na závěr opečeme i buřty.
DV

Pracovní místa Veřejně prospěšné práce
Tak jako v roce minulém, jsme i letos požádali o dotace na vytvoření pracovních příležitostí pro
veřejně prospěšné práce v obci. Žádost o tyto dotace jsme podali na začátku roku na úřad práce a
bylo nám vyhověno. Žádost byla podána tentokrát pro čtyři pracovní místa počínaje březnem až do
konce letošního října. První dvě místa jsme obsadili na doporučení úřadu práce ihned našimi

loňskými zaměstnanci, panem Kopáčkem a panem Bartošem. Další dvě jsou prozatím volná a
čekáme na doporučení úřadu práce, který by měl oslovit nezaměstnané z naší obce a tato místa jim
nabídnout. Nezaměstnaní, kteří by měli o tato místa zájem, se mohou na úřad přímo obrátit a
doporučení si případně vyžádat.
Doufám, že se volná místa podaří co nejdříve obsadit a tito zaměstnanci budou znovu platní při
pracích pro obec.
DV

Výroční valná hromada SDH Jablonná
Dne 16. 1. 2015 Sbor dobrovolných hasičů Jablonná 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. Spolu se zmíněnými
zástupci zavítalo na VVH do klubovny v Jablonné 38 členů, 8 hostů a za „Okrsek“ Miroslav Pácalt
a Kamil Vacek. Nejvýznamnější částí této schůze byly volby do výboru Sboru, ve kterých byli
zvoleni tito funkcionáři: Oldřich Skuhrovec (starosta), Petr Kšanda (náměstek starosty), Vladislav
Černý (velitel), David Větrovský (strojník), Lenka Skuhrovcová (jednatelka), Zdeňka Davidová
(hospodářka) a Lada Podzimková (kronikářka). Dále Sbor připomněl nejen okrskové schůze,
kterých se Oldřich Skuhrovec společně s Petrem Kšandou v průběhu roku účastnili, ale také
kulturní činnost sboru. Během roku 2014 SDH Jablonná zorganizoval pro nás všechny akce jako
velikonoční tvoření, stavění májky, dětský den, loučení s prázdninami a stavění vánočního stromu.
Všechny akce pořádané našimi hasiči byly zdařilé a úspěšné. Věřím, že i letos bude sbor plně
aktivní a ve své kulturní činnosti bude dále s nadšením pokračovat.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Zprávy z oddílu AC Jablonná
Po zimní přestávce se opět přihlásila
fotbalová soutěž. Před prvním mistrovským
zápasem bylo sehráno přípravné utkání s TJ
Obory, které prověřilo aktuální stav našeho
mužstva. Průběh utkání nám odkryl řadu
nedostatků, jak v obranné tak v útočné fázi, a
tak máme co zlepšovat. V našich řadách se
pro jarní část objevil někdejší prvoligový hráč
Jaroslav Mašek (Příbram, Dukla, Viktorie
Žižkov, Sparta) a předvedeným výkonem

přesvědčil, že nic ze svého umění nezapomněl
a rozhodně bude naší výraznou posilou.
Soutěž jsme začali 21. 03. v 15:00 v Drahlíně,
ve druhém kole přivítáme na domácím hřišti
28. 03. v 15:00 SK Pičín. Naším cílem je
umístění v horní polovině tabulky, na soutěž
se těšíme a tímto zveme všechny příznivce
na veškerá utkání.
Josef Kříž za AC Jablonná

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 10. 1. 2015 se konala Výroční valná hromada SDH Horní Hbity. Schůzi zahájil starosta
sboru p. Jan Turnovec, přivítal přítomné členy a hosty: zástupce 31. okrsku velitele p. Miroslava
Pácalta, náměstka starosty p. Oldřicha Skuhrovce a starostu obce p. Davida Větrovského. Po

schválení programu byla přednesena zpráva o činnosti sboru za rok 2014 – velitel p. Jaroslav
Bartůněk, o hospodaření – hospodář p. Václav Vostarek st., RKR – Ladislav Trnka.
Dále se uskutečnily volby do výboru sboru – zvoleni byli starosta SDH – Jan Turnovec,
náměstek starosty – Jan Kolář st., velitel – Jaroslav Bartůněk, jednatel – Kamil Vacek, hospodář –
Václav Vostarek st., RKR – Trnka Ladislav, Jaroslav Turnovec, Tomáš Vacek.
Všechny zprávy byly dobře připraveny. V plánu činnosti na rok 2015 jsou tyto akce – zapojit
družstvo mužů do základního kola v požárním sportu, spolupracovat s OÚ, provést úklid obce jaropodzim, průvod masek, stavění májky, soutěž o pohár SDH v nohejbale, mikulášská nadílka,
rozsvícení vánočního stromu, zúčastnit se prověřovacích cvičení, schůzí a školení v rámci okrsku a
okresu, zúčastnit se oslav a soutěží v okrsku a okolí, provést školení zásahové jednotky, starat se o
výstroj a výzbroj. V diskuzi vystoupili hosté a členové sboru. Konkrétní příspěvky budou
realizovány během roku. Po schválení usnesení starosta sboru poděkoval všem za činnost a práci a
schůzi ukončil.
Poté následovalo pohoštění (guláš od p. Rysa), jídla a pití bylo dost. Na závěr byla volná zábava.
Náš sbor má 40 členů, z toho 35 mužů a 5 žen.
31. 1. 2015 se v Dolních Hbitech uskutečnila Výroční valná hromada 31. okrsku SDH. Ve
volbách do výboru okrsku byli z našeho sboru zvoleni – Kamil Vacek starostou okrsku, Jaroslav
Bartůněk zástupcem velitele okrsku.
Za SDH Horní Hbity Kamil Vacek

Testování závodních speciálů
Co je špatného na testování těchto závodních speciálů na málo využívané komunikaci mezi
Jablonnou a Jelenci? Jako každý sport, tak i rallye má velké množství svých příznivců, ale i
odpůrců.
V obou vesnicích nalezneme obyvatele, kteří tuto zpestřující podívanou vítají a berou ji jako
zpříjemnění všedních dnů. Samozřejmě jsou zde i lidé, kteří tento druh sportu odsuzují a jsou
zásadně proti těmto tréninkům.
Několik zásadních faktů k tréninkům:
1. K těmto účelům je používána komunikace mimo zástavbu.
2. Cesta, která je k těmto účelům používaná, neslouží jako hlavní komunikace a její údržba
(oprava výmolů, udržování keřů a křovisek v těsné blízkosti komunikace, apod.) je hrazena
z poplatků, které závodníci za trénování platí.
3. Pokud bude trénování zakázané, nebude možné komunikaci dále udržovat a vrátí se do
stavu, ve kterém byla před započetím těchto tréninků. Stav silnice se za dobu používání
závodníky zlepšil a stabilizoval.
4. Testovaná vozidla jsou plně v souladu s emisními limity a nemůže tak docházet
k znečišťování místního ovzduší.
5. Tyto akce jsou předem hlášené, bezpečnostně podchycené a nehrozí zde žádné riziko pro
nezúčastněné osoby.
Tato činnost má v naší oblasti dlouholetou tradici a závodní speciály se zde proháněly už za dob
legendární „Rallye Vltava“ a následné „Rallye Příbram“. Uvítali bychom, kdyby se k nám závodní

speciály opět vrátily.
Je na uvážení každého občana, aby si nejprve „zametl“ před svým vlastním prahem, než se pustí
do kritiky těch, kteří se snaží pro druhé něco udělat.
Jan Turnovec, za příznivce motosportu a rallye

Připojili jsme se k Hodině Země
Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince,
kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou
závažnost probíhajících změn klimatu. Happening probíhá symbolickým
hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu
firmy nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin –
zhasnutí světla – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více
pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu.
Obec Jablonná se v letošním roce rozhodla připojit k Hodině Země
vypnutím veřejného osvětlení. Ti, kteří jste si toho všimli, vězte, že se nejednalo
o poruchu, ale o úmysl.
DV

Krátce
Obec se od posledního vydání zpravodaje rozrostla dokonce o čtyři malé obyvatele, jmenují se
Václav Rais, Alexandr Větrovský, Vladislav Černý a Lara Šmejkalová, narodili se v prosinci, lednu
a březnu a všichni bydlí v Jablonné. Blahopřejeme rodičům a dětem přejeme hodně zdraví.
Známky na popelnice pro rok 2015 a poplatky za psy je zapotřebí bezodkladně zakoupit a
uhradit. Na známky z roku 2014 již technické služby přestaly odpad odvážet.
Také je nutné, kdo tak ještě neučinil, bezodkladně uhradit vodné za odběr vody z vodovodu
„Průhon“.
Nebezpečný odpad bude odvážen 14. 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 1. října. V tomto termínu bude také možné
v Horních Hbitech odevzdat odpad velkoobjemový, na návsi bude v 16:00 přistavena obecní
dodávka, zaměstnanci obce budou odpad od občanů přebírat a odvezou ho do kontejneru
v Jablonné. Vycházíme tímto vstříc především lidem, kteří nemají možnost ho vlastními prostředky
dopravit z Horních Hbit do Jablonné.
Velikonoční tvoření se letos neuskuteční. Plánováno je zase až na příští rok.
Sběr železa proběhne 18. dubna v Jablonné. Pořádá ho SDH Jablonná a výtěžek bude použit na
podporu tohoto spolku. Každý může před svá vrata připravit železný šrot, kterého se chce zbavit.
SDH Horní Hbity také takový sběr v průběhu dubna nebo května uspořádá. O přesném termínu
budou občané informováni plakátem vylepeným na obvyklých místech.
30. dubna se jako každý rok na místním hřišti postaví májka.

31. března 2015
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