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Vážení čtenáři,
opět po čtvrt roce Vás vítám u dalšího vydání našeho obecního Zpravodaje. Čekají nás letní
měsíce, školní prázdniny, dovolené a doufejme, že snad ne takové sucho jako v loňském roce.
Během léta nás všechny v Jablonné bude trápit stav místních komunikací. Nerovnosti a zvýšená
prašnost je bohužel nevyhnutelný průvodní jev tak rozsáhlé stavby, jako je kanalizace v celé obci.
Po dokončení veřejných částí přípojek přijde na řadu i konečná oprava povrchů komunikací a vše
bude nakonec snad ještě lepší, než před zahájením stavby.
V dalších článcích Zpravodaje se podrobněji věnuji konkrétním tématům týkajícím se kanalizace
a snažím se zodpovědět nejčastější dotazy, které se ke mně dostávají.
David Větrovský

Další dotace na kanalizaci v Jablonné
Na začátku letošního roku jsme požádali
Středočeský kraj o dotaci na Splaškovou
kanalizaci a ČOV v Jablonné, kterou budujeme
a na kterou nám šedesáti pěti procenty přispívá
Ministerstvo zemědělství.
Na zasedání zastupitelstva Středočeského
kraje, které proběhlo 25. dubna a kterého jsem
se jako divák s velkým očekáváním účastnil,
bylo rozhodnuto, že Obec Jablonná na náš
projekt kanalizace obdrží dotaci i od
Středočeského kraje. Dotace bude ve výši
2 000 000 korun a významným způsobem sníží
naši spoluúčast. Protože tyto dva miliony
z našeho rozpočtu ušetříme, nebudeme je muset
řešit úvěrem, což by nás do budoucna zatížilo, a

budeme moci o to dříve realizovat další
plánované projekty, především odkanalizování
Horních Hbit. Naše obecní zastupitelstvo přijetí
dotace schválilo na zasedání 16. června,
všechny
potřebné
podklady
jsme
Středočeskému kraji již odeslali a nezbývá než
podepsat smlouvu a dotaci řádně na stavbu naší
kanalizace vyčerpat.
Jsem nesmírně rád a chci velmi poděkovat
Středočeskému kraji, který posoudil náš projekt
jako velmi dobrý ve velké konkurenci dalších
projektů a rozhodl se ho podpořit a významným
způsobem tak pomoci s jeho financováním naší
obci.
DV

Kanalizační přípojky
Kdy a jak se budeme moci připojit?
V současné době již probíhá výstavba veřejných částí přípojek ke splaškové kanalizaci.
K samotnému připojení je potřeba vyčkat, dokud nebude dostavěna čistírna odpadních vod. Dále je
potřeba ke správnému připojení dodržet následující body:
1. Přípojka musí být vybudována jako vodotěsná.
2. Do přípojky nesmí být svedena žádná dešťová ani jiná voda, kromě splašků z
domácností.
3. Musí být dodržen potřebný spád.
4. Před zahrnutím je zapotřebí pořídit fotodokumentaci.
5. Před samotným napojením je nutné nejprve uzavřít s obcí (provozovatelem
kanalizace) smlouvu o připojení. Smlouvy o připojení budou připraveny na obecním
úřadě.
6. Před připojením a zprovozněním přípojky je zapotřebí oznámit stavebnímu úřadu
v Kamýku nad Vltavou užívání stavby. Formuláře budou také k dispozici na Obecním
úřadu v Jablonné.
Důležitou informací je jistě i to, kdy se budeme moci na kanalizaci napojit. Podle současných
informací a harmonogramu výstavby to bude nejdříve v říjnu. Do té doby by měla být připravena ke
spuštění čistírna odpadních vod a také by měly být připraveny i všechny veřejné části přípojek.
To ale neznamená, že ti, kterým již byla veřejná část přípojky vybudována, nemohou začít po
dohodě s obecním úřadem připojení své nemovitosti připravovat v souladu se zásadami, které jsem
popsal výše. Pouze samotné propojení a začátek vypouštění odpadní vody do kanalizace bude
možné až po dostavbě čistírny, podpisu smlouvy a oznámení stavebnímu úřadu užívání stavby vaší
přípojky.
Velmi mne potěšilo, jak rychle se velká většina majitelů nemovitostí postavila k uhrazení
příspěvků na vybudování této infrastruktury v obci. Zbývá již skutečně jen pár jednotlivců, kteří se
k nám ostatním, doufám, také brzy připojí.
Připojení na kanalizaci totiž jednoduše řeší problém likvidace odpadních vod v obci. Dosud
musel každý řešit toto individuálně a ruku na srdce, ne vždy v souladu se zákonem. Ten totiž hovoří
zcela jasně. Ten, kdo není připojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, musí likvidovat odpadní
vody buď ve vlastní domovní čistírně, řádně povolené, zkolaudované a kontrolované, nebo
shromažďovat odpadní vody v nepropustné jímce a odvážet je prokazatelně na čistírnu odpadních
vod, která je schopná je zlikvidovat.
V průběhu minulých let jsem se častokrát setkával se stížnostmi obyvatel na své sousedy, kteří
vypouštěli nebo jinak likvidovali odpadní vody v rozporu se zákonem. Až do této chvíle jsme jako
obec nebyli schopni nabídnout dobré řešení ve formě splaškové kanalizace, a tak jsme tyto stížnosti
řešili pouze domluvou. Nyní se ale situace mění, splašková kanalizace bude k dispozici a ti, kteří se
nebudou mít zájem připojit, budou muset počítat s povinností prokazovat, jak své odpadní vody
likvidují. Pevně doufám, že takový postup ale nebude nutný a všichni se nakonec ke kanalizaci
připojí.
Likvidace odpadní vody v obci správným způsobem je v zájmu nás všech. Všichni máme zájem

na čistém životním prostředí a nekontaminovaných vodách ve studních, které vypouštěním splašků
velmi trpí. Prováděné rozbory vody toto jednoznačně potvrzují.
DV

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
blíží se konec školního roku a dětmi tolik očekávané prázdniny. A co se všechno událo ve škole?
V rámci Dne Země jsme navštívili město Písek, expozice písecké sladovny, historický Hřebčinec a
střední školu v Polesí. Svátek Země jsme oslavili i úklidem okolí školy. Začátkem května si pro nás
dolnohbitští hasiči připravili Den otevřených dveří a předvedli nám svoji techniku. V květnu
proběhla beseda v rámci projektu Vzpoura úrazům, kde úžasnou formou vyprávěli hendikepovaní
pracovníci VZP nejen o svých úrazech, ale i celkově o problematice úrazů a žáci si mohli vyzkoušet
i jízdu na invalidním vozíku. Téměř vzápětí proběhl Den dopravní výchovy, kde si mohli všichni
žáci ověřit své dopravní dovednosti a znalosti. V celoškolní soutěži zvítězil 4. ročník na prvním
stupni a 6. ročník na druhém stupni. Dále jsme se zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů, které naši „šesťáci“ ve své kategorii vyhráli a postoupili do krajského kola. To se
konalo 1. a 2. června 2016 v Mělníku. Ve velké konkurenci obsadili krásné páté místo. Celému
týmu ve složení - Natálie Rysová, Zuzana Šimková, Gabriela Grebeňová, Filip Jarolímek a Štěpán
Hoffman moc gratulujeme.
Za peníze utržené na trzích vyrazily třídy na výlety. Třetí a pátý ročník na exkurzi po pražských
památkách, první, druhý a čtvrtý ročník na kouzelnické představení Pavla Kožíška a celý druhý
stupeň na výstavu Titanic. V červnu naši školu navštívil slavný spisovatel a novinář Roman
Schuster, který se podělil o své zážitky a zkušenosti novináře s našimi žáky. Velmi mu děkujeme za
poutavé povídání.
A co nás čeká? Slavnostní předání vysvědčení proběhne už 28. června 2016, budeme se loučit
s deváťáky (28. 6. 2016 v 9:00 v sále KD Dolní Hbity), kterým přeji, aby se jim na nových školách
líbilo a aby úspěšně vykročili do středoškolského života. Na dny 29. a 30. 6. 2016 jsem vyhlásil
ředitelské volno z důvodu rekonstrukce úpravny pitné vody ve škole.
Hezké prázdniny všem přeje
Mgr. Ondřej Buralt, ředitel školy

Péče o Přírodní památku „Jablonná Mokřad“
(JEZERO)
Před několika lety bylo na našem území
vyhlášeno Středočeským krajem chráněné
území, Přírodní památka Jablonná Mokřad.
V rámci jejího vyhlášení byl také schválen plán
péče, který popisuje, jak bychom se měli o toto
území starat, aby byl co nejvíce ochráněn a
udržen biotop vhodný k životu všech vzácných i

třeba obyčejných živočichů a rostlin, které se
zde nacházejí. Už v minulosti naše obec, jako
majitel
pozemků,
na
tomto
území
spolupracovala se Středočeským krajem na
opravě a navýšení hráze, která zabezpečila vyšší
hladinu vody, zamezila letnímu vysychání
jezera a také jeho postupnému a v posledních

letech před úpravou hráze výraznému zarůstání
a zazemňování.
Po schválení plánu péče začal Středočeský
kraj hledat někoho, kdo by prováděl předepsané
zásahy spočívající především ve vysekávání
okolních travních porostů a částečnému
vytrhávání orobince z vodní hladiny. V prvním
období od schválení tohoto plánu se o území
staral pan Josef Veselý ze Sedlčan. Pro další,
čtyřleté období se zastupitelstvo rozhodlo,

že využije přednostního práva majitele pozemku
a práce, které platí Středočeský kraj, bude
vykonávat obec, pomocí svých pracovníků. Jak
jsem již psal, péče spočívá především ve
vytrhávání části orobince a sekání určených
travních
porostů
pod
elektrovodem
v podzimním období. Částka, kterou nám za
tuto péči Středočeský kraj za tyto čtyři roky
úhrnem zaplatí, bude 151 560 Kč.
DV

Velikonoční tvoření
Na letošní Velikonoce jsme se opět mohli všichni společně připravit s několika týdenním
předstihem. V klubovně jsme se tentokrát sešli 12. března. Na dětičky letos čekaly nové zábavy,
nové tvoření, to, co jsme ještě nedělaly. Něco klasického - opravdu tradičního, něco více
specifického. Z barevných čajových sáčků jsme vyrobili různorodé podložky, které jsme navíc
zalaminovali, aby opravdu splnily účel. Z krepáků a papírů jsme se pokusili vykouzlit nejrůznější
kvítka, od jarních krokusů, hyacintů, pampelišek a tulipánů, po opravdu větší květy, které jsme
navíc ozdobili něžnými motýlky. Svého tvořivého ducha děti ukázaly u barvení vajíček, skládání a
lepení zajíčků a u výroby krásných papírových košíčků. K jarním svátkům také patří pečení,
tentokrát jsme zvolili linecké těsto, ze kterého jsme vykrajovali všechny možné velikonoční tvary,
nechyběla ani marmeláda, a tak jsme si při tvoření i zamlsali. Věřím, že se zase u velikonočního
tvoření sejdeme a pěkně se pobavíme.
Lenka Skuhrovcová

Dětský den
V sobotu 4. 6. 2016 uspořádali členové SDH Horní Hbity pro všechny děti den plný soutěží a
her. Sešlo se asi 30 dětí a všichni, včetně dospělých, si to moc užili.
Nejlákavější pro děti byla střelba ze vzduchovky a skládání puzzlíku na čas. Rády také
poznávaly věci z tajemného pytle a nutno říci, že jim to opravdu šlo.
Děti byly velmi šikovné i při házení míčků do šaška, skákání v pytli a rychlé jízdě na koloběžce.
Protože nám přálo i počasí, byla osvěžující i soutěž v přenášení vody. Poslední atrakcí bylo
stříhání sladkostí se zavázanýma očima.
Za všechny splněné úkoly dostávaly děti věcné ceny a jako vrchol odměn byla jízda na koni
nebo poníkovi.
Závěrem děkujeme všem za pomoc při organizaci.
Za SDH Horní Hbity Jaroslav Bartůněk

Pálení čarodějnic
30. 4. 2016 se večer tradičně
zapalují čarodějnice. Za tento večer
plný SUPER ZÁBAVY musíme
poděkovat hlavně Tomáši a Lukáši
Vackovým a jejich partnerkám.
Zhostili se organizace a to velmi
úspěšně.
Pekly se špekáčky, grilovalo maso i
piva bylo dost, každý něco přinesl a
celková nálada byla FAJN.
Pro naše nejmenší byla připravena
trampolína, jízda na čtyřkolce a na
koni. Nechyběly ani pravé čarodějnice
a moderní motorové koště.
Na závěr doufáme, že se naši mladí
takových akcí nebudou bát a do
budoucna je budou organizovat i
nadále.
Děkujeme za SDH Horní Hbity Táňa Bartůňková a Iveta Turnovcová

Prodejna v Horních Hbitech
Obec Jablonná se stala majitelem prodejen
v Jablonné i v Horních Hbitech. Prodejna
v Jablonné je pronajata a funguje v ní obchod
se smíšeným zbožím. Prodejna v Horních
Hbitech ale dlouhodobě pronajata není, je
prázdná a obec ji nabízí k pronájmu, nebo
nějakému jinému zajímavému využití. Nemusí

se nutně jednat pouze o obchod. Je na nás, co
vymyslíme. Vyzývám všechny, aby si své dobré
nápady nenechávali pro sebe. Nemusí to být
hned, třeba za pár měsíců, nebo i později.
Vzhledem k tomu, že je budova i s pozemky již
naše, nemusíme spěchat a její využití můžeme
důkladně promyslet.
DV

Červen, měsíc myslivosti
Vážení spoluobčané,
máme tady začátek léta. Příroda se probudila a rodí se nový život. Mělo by být v zájmu každého
z nás přírodu chránit! Myslím, že přírodě moc dlužíme.
Chci tímto požádat naše občany – pejskaře, aby své psí miláčky při procházkách nepouštěli
„na volno“. Pes je od přírody šelma a lovec a pudově se tak chová. Proto je tady jeho páníček, který
je za něj zodpovědný a musí jeho pudy umravňovat!
Od dětství chovám psy a řeknu Vám, že pes je pro mě víc než přítel!
Děkuji Vám za pochopení!
Milan Kadrliak - Člen mysliveckého spolku Jablonná

31. OKRSEK SDH
Dne 14. 5. 2016 pořádal sbor SDH Horní Hbity základní kolo v požárním sportu 31. okrsku SDH
na hřišti v Jablonné. Soutěž byla dobře připravena a měla důstojný ráz.
O hladký průběh se starali:
Velitel soutěže - Kamil Vacek
Hlavní rozhodčí – Miroslav Pácalt
Startér – Jaroslav Bartůněk
Časoměřič – Lukáš Turnovec
Rozhodčí – Roman Vopička, Alois Vopička, Jiří Moulík
Zapisovatelé – Milan Spilka a Roman Trkovský
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev do 35 let, 4 družstva mužů nad 35 let, 2 družstva žen,
zastoupeno bylo i 1 družstvo dětí z SDH Káciň, které bylo příjemným zpestřením.

Konečné pořadí:
Muži do 35ti let
1.
SDH Jelence
2.
SDH Dolní Hbity
3.
SDH Horní Hbity
4.
SDH Káciň
5.
SDH Jablonná

Muži nad 35 let
1.
SDH Dolní Hbity A
2.
SDH Dolní Hbity B
3.
SDH Luhy
4.
SDH Jablonná

Ženy:
1.
SDH Káciň
2.
SDH Jelence

Za přípravu a průběh soutěže patří velký dík všem, kteří se na soutěži podíleli. Pochvalu si také
zaslouží členové, kteří se starali o dobré jídlo a pití:
Bartůňková T., Turnovcová M., Turnovcová I., Marešová R. a Rak M. spolu s ostatním kolektivem.
Ještě jednou díky všem účastníkům a divákům.
Za SDH Horní Hbity Kamil Vacek

Krátce
Obec má další tři malé občánky, jmenují se Adéla Jelínková, která se narodila už v lednu, bydlí
v Horních Hbitech a v minulém vydání zpravodaje jsme na ni zapomněli. V květnu to byl Šimon
Mátl, také bydlí v horních Hbitech a nakonec i do Jablonné přibyla v červnu Nikola Helešicová.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.

Sběr železa proběhl v Jablonné i v Horních Hbitech opět velice dobře a hasiči děkují všem, kteří
pomohli a přispěli k vylepšení stavu v jejich pokladnách.
Noční soutěž o pohár SDH Horní Hbity pořádá tento sbor na hřišti v Jablonné 2. července 2016.
Turnaj v nohejbalu SDH Horní Hbity se bude konat 16. července. Všichni jsou srdečně zváni,
o zábavu i občerstvení je postaráno.
Pouťová mše v Jablonné se bude letos konat v neděli 21. srpna ve 13 hodin.
Nebezpečný odpad bude odvážen 6. října v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
od 16:40 do 17:15 z obvyklých míst. 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, který je všem po
domluvě k dispozici nepřetržitě.
SDH Jablonná pořádá dne 20. 8. 2016 hasičskou soutěž „O POHÁR STAROSTY aneb
POUŤOVÉ STŘÍKÁNÍ“.

24. června 2016
Občasník bezplatný výtisk,
příští vydání předběžně plánováno na září 2016
Vydává a distribuuje Obec Jablonná, Jablonná 96, IČ 00242357 v nákladu 200 výtisků.
www.jablonna.cz

e.č. MK ČR E 20421

