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Vážení čtenáři,
přijměte omluvu za to, že má toto číslo našeho zpravodaje měsíční zpoždění. Vzhledem
k probíhající stavbě jablonské kanalizace jsem bohužel dříve na jeho napsání nenašel čas. Má to ale
i svou výhodu, mohu vás informovat o předpokládaných termínech dokončení kanalizace
a připojování přípojek mnohem přesněji, než se to dalo udělat v září. Vše se dozvíte v následujících
článcích. V tomto úvodníku se chci ještě lehce dotknout stavu komunikací po výstavbě kanalizace
a způsobu, jakým budou opraveny.
V průběhu stavby se ukázalo, že naše komunikace ve velké většině nejsou schopny unést zatížení
těžkými stavebními stroji. Jejich poškození je zcela nad rámec plánovaných oprav, které byly
součástí rozpočtu na kanalizaci. Zastupitelstvo rozhodlo, že v letošním roce opravíme maximum
komunikací tak, aby bylo možné zabezpečit jejich zimní údržbu. Další opravy provedeme
až v příštím roce v takovém rozsahu, který bude nezbytný pro bezproblémový běžný provoz.
Po zimě také lépe uvidíme, kde a jak je zapotřebí cesty opravit.
Aktuálně se společností Alstap s.r.o. tyto opravy intenzivně řeším, bohužel došlo k tomu, že jsem
byl mylně informován o termínu, kdy budou prováděny a tuto informaci jsem v dobré víře
poskytnul řadě občanů, omlouvám se za to, ale nebyla to moje chyba. Od vedení společnosti mi byl
potvrzen termín zahájení asfaltování na 1. listopadu. Doufám, že zhotovitel tento termín již
skutečně dodrží.
Děkuji všem za pochopení a trpělivost, a věřím, že komplikacím s omezováním provozu bude
brzy konec. Vadí to nám všem a mně v první řadě.
David Větrovský

Spuštění čistírny
Kdy se budeme moci připojit a jaké bude stočné?
V tomto ohledu došlo k posunutí původně
předpokládaného termínu, kdy mělo být možné
se připojit již na konci října, na konec listopadu.
Hlavní řády, stoky, jsou již kompletně
položeny, přípojky jsou hotovy více než
ze 75 %.
Podle nejnovějších informací od dodavatele
stavby by měla být čistírna schopna přijímat
splaškové vody možná již od konce listopadu.

V okamžiku, kdy bude znám přesný termín, kdy
bude možné zahájit napojování, vyvěsíme na
nástěnky upozornění s touto informací.
Před napojením budete muset ještě jednou
navštívit obecní úřad a uzavřít smlouvu
o připojení. Poté obdržíte rozpis stočného.
Stočné je stanoveno paušálně na osobu, podle
předpokládaných nákladů na čistění odpadních
vod a není k němu započítáván žádný zisk.
Jeho roční výše činí 1495 Kč včetně DPH. Tato

částka je odvozena z teoretických hodnot
a zkušeností z jiných čistíren. Až bude ukončen
alespoň jednoroční zkušební provoz naší
čistírny, bude částka zpřesněna podle našich
nákladů.
Stočné se bude hradit dopředu, převodem na
účet, nebo hotově do pokladny na obecním

úřadě, buď na celý rok, nebo jako čtvrtletní
(případně měsíční) splátky. Až budou smlouvy
připraveny a bude je možné uzavírat, budeme
vás o tom opět informovat na vývěskách obce.
DV

Projektování kanalizačních přípojek v Horních Hbitech
V současné době probíhají práce na projektování přípojek k plánované kanalizaci v Horních
Hbitech. Chceme, aby byly přípojky naprojektovány co nejdříve, abychom měli vše připraveno
pro případné zadávací řízení. Kdy by se mohlo začít se samotnou realizací stavby, zatím není
možné ani odhadnout. Vše závisí na tom, jak budeme úspěšní se získáváním dotací na tento projekt.
DV

Naši obecní pracovníci a dotace na veřejně prospěšné práce
Již řadu let využíváme dotace z Úřadu práce
na vytvoření pracovních míst v obci pro lidi,
které nám oni doporučí. V současné době
dochází ke zpřísňování podmínek pro
poskytování těchto prostředků obcím, ale věřím,
že se opět podaří peníze získat a několik lidí u
nás zaměstnat.
Současným zaměstnancům končí smlouvy na
konci října. Pokusím se o další prostředky
požádat tak, aby co nejdříve po Novém roce
bylo možné pracovní místa opět zřídit

a uchazeče, které nám doporučí úřad práce,
znovu přijmout. Jestli to budou ti samí, kteří již
u nás pracovali nebo někdo jiný, bude záležet
především na úřadu práce a pak také na tom,
kdo bude mít o nabízenou práci zájem.
Pro obec je to velice významná pomoc a po
letech, kdy takto lidi zaměstnáváme, je stále
obtížnější si představit, že bychom nikoho
neměli a museli si na každou drobnou opravu
nebo jinou práci někoho najímat.
DV

Nohejbal
Rok se s rokem sešel a opět tu bylo léto. 16. července naše obec Horní Hbity opět ožila
nohejbalovým soubojem. Tato sportovní činnost již neodmyslitelně patří k létu. Mužstva se sešla
v plné zbroji, protože je do večera čekala hodně těžká dřina.
Sešlo se 11 mužstev: 1. DŽJ, 2. PPL, 3. SLÁVIA NEČÍŇ „B“, 4. SLÁVIA NEČÍŇ „A“, 5.
HASIČI, 6. SUŠÁCI, 7. DŘEVORUBCI, 8. OK ŠUTR, 9. PARCELÁCI, 10. DRINK TEAM, 11.
DO POČTU.
Samozřejmě počasí opět přálo, prostě ty hbiťáci to mají vychytaný. Nechybělo ani občerstvení,
bez něhož by to nebylo ono. Síly museli doplnit sportovci i fanoušci. Tak přišla vhod teplá uzená
kýta a vychlazené pivko. O to se postarali šikulkové v kuchyňce. Kdo jiný nám naplnil bříška než
pánové L. Trnka a J. Hrdina. A k tomu jim vydatně pomáhala J. Trnková.

Aby se mohla uskutečnit tato sportovní činnost, tak se musel o vše někdo technicky postarat. Na
starosti to měl pan V. Vostarek, kterému patří dík. Pan J. Turnovec obešel sponzory, kteří nám
přispěli cenami. Též moc děkujeme a není to žádná radost je obcházet, ale kdo umí, tomu čest.
Samozřejmě někdo musel dávat pozor, aby kluci hráli fér a to kontroloval p. Vacek. Dík patří
Janovi Turnovcovi, který zabezpečil cisternu s vodou.
Celý den probíhal pln zábavy a podle pravidel. Vítězové si večer odnesli ceny, ale ještě než jsme
se ubrali do svých domovů, tak zazněl zpěv a k tomu nám na kytary zahráli prima kluci. Tak a teď
se vrátíme k vítězům. Mile nás překvapilo družstvo DŽJ, které po letech opět zvítězilo. Zafandili
jsme, dobře se najedli, napili, zazpívali a již se těšíme na další sportovní souboje.
Děkujeme všem, kdo přišli podpořit.
Hana Turnovcová

Divadelní představení „BARMANKY“
V sobotu 15. 10. 2016 jsme se už poněkolikáté vypravili společně za kulturou, tentokrát do
pražského divadla Radka Brzobohatého, na představení „Barmanky“. Tato inscenace byla o životě
čtyř barmanek v anglickém baru, o jejich pohledu na současnou a vysněnou práci, životní sny a cíle
a hlavně na muže. Věřím, že se stejně jako mně, i ostatním představení moc líbilo a příští rok se
zase sejdeme v hojném počtu v jiném příjemném divadelním prostřední.
Lenka Skuhrovcová

Hasičská soutěž „POUŤOVÉ STŘÍKÁNÍ“
Letos jsme hasičskou soutěž uspořádali
v rámci pouťové oslavy, a to dne 20. srpna.
Přípravy byly veliké, a nakonec si na naše hřiště
přijelo zasoutěžit 5 družstev a samozřejmě naši
hasiči, tentokrát ve dvou kategoriích. Letos jsme
měli také premiéru v ručně vyrobených
nástřikových terčích, které úlohu splnily na
jedničku. Počasí nám přálo od samého rána,
bylo příjemně tak, jak se na konec letních
měsíců patří. Soutěž tedy nic nekomplikovalo, a
nakonec se umístily sbory v následujícím
pořadí: 7. místo SDH Jablonná (nad 35 let),
6. místo SDH Velká ženy, 5. místo SDH

Jablonná, 4. místo SDH Dolní Hbity, 3. místo
SDH Velká muži, 2. místo SDH Jelence a
putovní pohár si z prvního místa odvezl SDH
Horní Hbity. Po ukončení soutěže jsme se ale
neloučili, volně jsme se přemístili k místní
klubovně, kde program pokračoval v podobě
POUŤOVÉ ZÁBAVY. K pěknému posezení u
dobrého jídla a pití nám zahrála kapela Petra
Fejta, hrálo se a zpívalo pod širým nebem.
Zábava se velmi povedla a všem se moc líbilo.
Lenka Skuhrovcová

Posvícenské posezení
Po zdařilém úspěchu pouťové zábavy v srpnu s kapelou Petra Fejta jsme se sešli opět, a to při
příležitosti posvícení. Tentokrát už jsme seděli všichni pěkně v teple v klubovně 1. října. Kapela
byla naprosto úžasná, hrála a zpívala písničky - klasické „tancovačky“ až po moderní skladby,
každý z přítomných si našel tu svoji. K tomu teklo dobré pití i jsme zakousli nějakou tu dobrotu.

Nezůstalo ale jen u posezení, živá hudba zvedla z židlí hodně lidí, kteří si pěkně zatančili. Posvícení
jsme velice pěkně oslavili a já věřím, že na tuto tradici navážeme a za rok se opět sejdeme.
Lenka Skuhrovcová

Krátce
Obec má další dva malé občánky, první se jmenuje Šimon Turnovec, narodil se v červenci a bydlí
v Horních Hbitech. Druhý je Kristián Vostarek, který se narodil v září a bydlí v Jablonné. Přejeme
jim i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
Rozsvícení vánočního stromku, začátek adventu proběhne na první adventní neděli 27. listopadu
v Horních Hbitech i v Jablonné. Všichni jste srdečně zváni na náves v Horních Hbitech a na hřiště
do Jablonné tak jako v loňském roce.

Dne 3. prosince Vás SDH Horní Hbity zve do klubovny v Jablonné u příležitosti „Mikulášské
nadílky“.
Úklid spadaného listí - Tradiční brigáda v Horní Hbitech bude včas oznámena na vývěskách
a v Jablonné budeme také rádi za pomoc. Po spadání veškerého listí ze stromů odklidíme připravené
hromádky na veřejných prostranstvích. Termín včas oznámíme na vývěskách.
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