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Vážení občané,
jsem rád, že se znovu setkáváme nad stránkami našeho Zpravodaje. Asi každý jsme uvítali
uvolňování všemožných opatření, která nám umožnila začít fungovat alespoň trochu normálněji.
Podařilo se vrátit děti do škol a také pozvolna začít s pořádáním alespoň některých akcí. Chci zmínit
především květnovou akci na Jezeře, o které se v jednom z následujících článků více rozepsal pan
ředitel Buralt a která byla velmi povedená. Na Jezeře, musím říct, nám počasí přeje, hladina krásně
stoupá a život se do něj horem pádem vrací. Rád se tam vždy zajdu podívat. Jinak nás letos počasí,
hlavně tedy ty prudké deště, trochu trápí, ale extrémní sucha z minulých let byla, myslím, ještě horší.
Kromě projektů a akcí, kterým se věnuji podrobněji v následujících článcích, pracujeme
na avizované studii veřejných prostranství. Studie si dává za cíl mimo jiné co nejvíce zklidnit
motorovou dopravu v obou obcích a prioritizovat pěší. Až budeme mít návrh ucelený, zveřejníme ho
na internetových stránkách obce.
David Větrovský

Změna v platbách za popelnice
Parlament České republiky schválil na sklonku minulého roku na návrh Ministerstva životního
prostředí zásadní změny v odpadové legislativě, které se velmi týkají i obcí. Jsme nuceni vydat zcela
nové vyhlášky a musíme se také přizpůsobit novým podmínkám.
Zákon o odpadech formálně mění vybírání poplatků za komunální odpad. V principu ale zůstávají
stále dvě varianty, jak systém nastavit. První variantou je v podstatě velmi jednoduchý princip
jednotné platby za občana, který známe z okolních vesnic a měst a kterému se stále bráníme, protože
ho nepovažujeme, přes všechny jeho výhody a jednoduchost, za spravedlivý. Jako druhá varianta
zůstává ta, kde se platí podle skutečně odloženého odpadu a pomocí té je možné zachovat náš stávající
systém, kdy každý platí za objednaný a obsloužený objem popelnic, objednaný počet vývozů. Tento
systém ale bude pro administraci ze strany obce i pro občany značně složitější.
Jediná věc, se kterou jsme dosud trochu bojovali, byla nemožnost přinutit některé občany, aby
se do našeho systému zapojili nejen tím, že budou využívat volně přístupné sběrné nádoby na tříděný
odpad, ale i tím, že si zakoupí alespoň několik vývozů odpadu směsného. Tato nevýhoda je novým
systémem odstraněna a obec má zákonnou možnost stanovit minimální kvótu, kterou je každý
povinen objednat v závislosti na počtu v nemovitosti bydlících osob.
Jak tedy bude nový systém fungovat? V první řadě tak, že za odpady je vždy zodpovědný majitel
nebo majitelé dané nemovitosti. Ten si musí na začátku roku přijít vyzvednout známky na popelnice
v takovém počtu, který odpovídá jejich předpokládané roční spotřebě. V průběhu roku bude možné
si případně vyzvednou další. Úhrada ceny za vyzvednuté známky je podle zákona možná až na konci
daného roku. Předpokládáme tedy, že za spotřebované známky majitelé nemovitostí budou platit

až na začátku roku následujícího při vyzvedávání nových známek na další rok. Minimální roční odběr
známek byl stanoven na dvě jednorázové známky na osobu. V případě, že v nemovitosti nemá nikdo
trvalý pobyt, pak také dvě známky na takovou nemovitost. K dispozici budou pouze známky
jednorázové, protože zákon neumožňuje zvýhodnit cenu pravidelných vývozů. Pro ty, kteří je dosud
nepoužívali, připomínám, že jednorázová známka se používá tak, že se před každým vývozem tato
nalepí na popelnici a zaměstnanec svozové společnosti ji před výklopem sejme. Na základě počtu
takto nashromážděných útržků svozová společnost pak fakturuje směsné odpady obci. Bez nalepení
jednorázové známky nebude popelnice vyvezena.
Snažili jsme se, aby změny byly co nejmenší. Bohužel nic komfortnějšího není možné realizovat.
První rok bude zkušební. V případě, že se systém neosvědčí, vždy můžeme přejít na jednotnou platbu
za občana.
V případě, že se majitel nemovitosti vůbec pro známky nedostaví, i tak mu bude následně
předepsána úhrada v minimální stanovené výši pro jeho nemovitost a ta bude i vymáhána.
David Větrovský

Vodovod Jablonná
Od posledního vydání našeho Zpravodaje jsme se zase významně posunuli dopředu. Všechno
nasvědčuje tomu, že na podzim skutečně začneme stavět. Kromě dotace z Ministerstva životního
prostředí (3 miliony) máme těsně před schválením i dotaci z Ministerstva zemědělství (10,5 milionu).
Formální rozhodnutí bychom měli obdržet během prázdnin, přičemž žádné komplikace
již nepředpokládáme.
V průběhu přípravy této stavby jsem shromažďoval požadavky na projektování přípojek. Všechny
požadavky, které jsem od vás včas obdržel jsou zpracovány, ale přesto se ještě objevují jednotlivci,
kteří se hlásí až nyní. Budeme tedy několik přípojek doprojektovávat a proto ještě naposledy:
VYZÝVÁM VŠECHNY, kteří jste se dosud nepřihlásili a o přípojku vody máte zájem, abyste
se přihlásili (email: obec@jablonna.cz, tel: 7241 181 372) nejpozději do pátku 23. července 2021,
poté musím předat konečný seznam zájemců projektantovi.
Vzhledem k tomu, že na stavbu přípojek se žádné dotace nedají získat (stejně tak jako na přípojky
kanalizační), budeme opět potřebovat od jednotlivých majitelů nemovitostí jednorázový finanční
příspěvek na vybudování přípojky až na hranici jejich pozemku. Zatím nebylo rozhodnuto, kolik
to bude, zastupitelstvo to bude projednávat až po obdržení konečného rozhodnutí z Ministerstva
zemědělství. Tehdy už budeme s jistotou vědět, kdy budeme předávat staveniště a zahajovat stavbu.
David Větrovský

Rozšíření kanalizace v Jablonné
Další projekt, se kterým jsme dlouhodobě počítali, ale museli jsme čekat na vhodnou příležitost
a dotační možnosti, je Rozšíření kanalizace pro zástavbu nad hřištěm v Jablonné. Sešli se oba
předpoklady, jak vhodná příležitost, kterou je souběžná stavba vodovodu, i dotační možnost, kde se
nám podařilo dokonce získat výjimku z obecných pravidel a uspět s žádostí v programu Ministerstva
zemědělství (1,9 milionu). Jsme v úplně stejné fázi jako u vodovodu, tedy před vydáním konečného
formálního rozhodnutí. Komplikace také již nepředpokládáme.

Přípojky k této části splaškové kanalizace budeme řešit individuálně, osobně s jednotlivými
majiteli, protože jich není mnoho. Podmínky budou stejné jako byly pro všechny ostatní v Jablonné
i Horních Hbitech.
David Větrovský

Nový dopravní automobil pro hasičskou jednotku obce
Po zformování a základním vybavení sjednocené JSDHO (Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce) Jablonná a Horní Hbity, jejím vybavení základními prostředky a ochrannými pomůckami,
jsme přistoupili k opravě a úpravám stávajícího dopravního automobilu. Po zhodnocení jeho
celkového stavu (najeto více než 300 000 km a stáří 19 let) jsme se rozhodli využít příležitosti
a pokusit se získat dotaci na vozidlo nové. Trvalo to sice delší dobu, ale podařilo se nám získat
450 000 Kč přímo od Hasičského záchranného sboru a nyní ještě 300 000 Kč od Středočeského kraje.
Zadávací řízení podle přesné specifikace vozidla schválené HZS bude zahájeno v červenci a v srpnu
by měla být podepsána smlouva s dodací lhůtou maximálně do konce roku. Předpokládaná cena
dopravního automobilu je do 1 000 000 Kč. Lví podíl na celé akci má velitel jednotky pan Lukáš
Bartůněk. Za posledního čtvrt roku měla jednotka tři ostré výjezdy, a to co děláme, má určitě smysl.
David Větrovský

Změny v dani z nemovitostí
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 30. června jednomyslně schválilo obecně závaznou vyhlášku,
kterou se mění koeficient používaný při výpočtu daně z nemovitostí na území naší obce z hodnoty
1 na hodnotu 1,5. Zákon umožňuje obci stanovit tento koeficient v rozmezí 1 až 5. Naše zastupitelstvo
se tedy rozhodlo pouze o mírné zvýšení daně z nemovitostí z důvodů, které se pokusím nyní objasnit.
Obec Jablonná se dlouhodobě pohybuje na samé hranici svých rozpočtových finančních možností
a to především proto, že realizujeme nákladné infrastrukturní i jiné investiční projekty (kanalizace,
vodovod, budovy obchodů a další). Tyto projekty realizujeme s pomocí různých dotací i vašich
příspěvků. Ale stále zůstává značná část na obci a jejím rozpočtu. Obce nemají příliš mnoho možností,
jak zlepšit příjmovou stránku svých rozpočtů a současná vleklá koronavirová krize do nich ještě navíc
výrazně zasáhla. Zastupitelé se po zralé úvaze rozhodli, že budou následovat příkladu řady jiných
obcí i z našeho blízkého okolí a daně z nemovitostí v rozumné míře zvýší.
Daň z nemovitostí, kterou platíme za nemovitosti nacházející se v katastrálních územích Jablonná
a Horní Hbity je na základě zákona o rozpočtovém určení daní příjmem pouze naší obce. Nejedná
se tedy o sdílenou daň. Tato daň se průběžně, oproti ostatním daním, nezvyšuje a zůstává již 10 let
na stejné nominální hodnotě, takže de facto, vezmeme-li v úvahu inflaci, vlastně reálně klesá.
Všechny ostatní daně se zvyšují, nebo alespoň kopírují inflaci, protože jsou definovány procentuálně
(daň z příjmu nebo daň z přidané hodnoty). Tedy, když se zvýší cena zboží nebo příjem ať už fyzické
nebo právnické osoby, automaticky se zvýší i částka vybraná jako daň, protože ta je definována právě
procentuálně. U daně z nemovitostí nic takového není, i když se ceny nemovitostí neustále zvyšují.
Obec Jablonná má roční výnos z daně z nemovitostí přibližně 350 tisíc korun. Změna koeficientu
by se měla projevit tak, že se tato částka zvýší přibližně o 100 tisíc korun. Veškeré vybrané daně
z nemovitostí využijeme ve prospěch nás, občanů naší obce. Každý má možnost hospodaření obce
sledovat a přesvědčit se, že jsou veřejné prostředky vynakládány účelně a s péčí řádných hospodářů.
Děkujeme za pochopení
David Větrovský

Ach to počasí…
V poslední době čím dál víc slýchávám nářky nad takovým či onakým počasím. Buď je příliš
horko, padají teplotní rekordy, anebo je naopak zase chladno a deštivo. Lidé si podle počasí udělají
náladu – buď dobrou nebo špatnou a ani si neuvědomí, že počasí za to nemůže.
Zrovna letos nás počasí asi moc nepotěšilo. Ve srovnání s minulými roky bylo jaro daleko
chladnější a deštivější, objevovaly se četné ranní mrazíky. V přírodě bylo vše zpožděno o téměř
3 týdny. Živočichové ani rostliny to nijak neřešili, to jen někteří lidé s tím mají problém.
A jak vypadalo počasí třeba před sto lety? Několik zmínek se můžeme dočíst v Obecní kronice.
„Tak v roce 1912 bylo léto suché, takže jaře ani nevymetaly a žitné zrno bylo drobné jako kmín.
Rok 1914 byl částečně mokrý, ale úroda byla vzorná. V roce 1900 rozbily kroupy veškerou úrodu.
Pak v roce 1916 též. Jinak padaly kroupy ještě víckrát. V roce 1934 bylo sucho a vládla zima až
do měsíce června. V roce 1935 bylo též sucho. V roce 1936 byl rok velmi mokrý. Z jara byla zima,
pak přišly deště a pršelo stále celý rok i několikrát denně, takže obilí hnilo na polích a zarostlo travou,
že nebylo ani klasy vidět.“
Petr Fejt

Léto
Meteorologické léto začalo jako každý rok 1. června. Léto astronomické letos začalo 21. června
v 5 hodin a 32 minut, kdy Slunce vstoupilo do znamení Raka a na severní polokouli nastal letní
slunovrat. Na své pomyslné dráze tak Slunce dospělo do nejsevernějšího bodu a začalo se vracet
k rovníku. Noc tedy byla nejkratší v roce a den nejdelší. Letní slunovrat byl významným okamžikem,
který vnímaly zejména staré národy. Některé staré chrámy, například v egyptském Karnaku,
byly orientovány podle okamžiku východu či západu Slunce v období slunovratu. Pozorování
východu slunce v den letního slunovratu u prehistorických staveb si každoročně v Británii nenechají
ujít desítky tisíc lidí. Možnost vidět první paprsky slunce nad tisíce let starým kamenným kruhem
ve Stonehenge považují na mystický zážitek.
Petr Fejt

Letní pranostiky
Co se v červnu vylíhne, velmi často pohyne.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Svatý Vít dává trávě pít.
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hodně hub.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Svatá Markéta hodila srp do žita.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.

Svatá Anna – chladna z rána.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.

Petr Fejt

Volby – Informace o konání
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Volební místnosti budou otevřeny v tradičních časech i prostorách, tedy v Jablonné
v budově obecního úřadu čp. 96 a v Horních Hbitech v klubovně čp. 56 v pátek od 14:00 do 22:00
a v sobotu od 8:00 do 14:00. Volební lístky budou všem v předepsané lhůtě doručeny do přístupných
poštovních schránek.
Na tomto místě je zapotřebí připomenout, že do modrých schránek České pošty, které mnozí z vás
máte, nemá obecní úřad přístup. Není tedy možné do nich doručovat. Kdo chce mít zajištěno
bezproblémové dodání hlasovacích lístků, nebo třeba i Zpravodaje, musí mít instalovanou přístupnou
schránku u svého domu a dům označen číslem popisným.
David Větrovský

Vypouštění kuněk
Dlouho avizovaný návrat odchycených kuněk do Jezera se odehrál 27. dubna i za účasti radní
pro oblast životního prostředí Středočeského kraje Mgr. Jany Skopalíkové. Počasí nám nakonec přálo
a kuňkám jsme popřáli šťastný návrat domů. Pod článek připojuji panoramatický snímek Jezera,
jak jsem ho pořídil 7. července. Voda utěšeně přibývá.
David Větrovský

Sběr železného šrotu v Jablonné
Jak všichni víme, v průběhu května proběhl sběr železného šrotu v Jablonné. Všem, kteří svůj
železný odpad připravili před svá vrata, děkuji. Také děkuji panu Oldřichu Skuhrovcovi,
Petru Kšandovi, Tomáši Skuhrovcovi a Vladislavu Černému, kteří se na odvození železného odpadu
podíleli. Finanční přínos bude použit na činnost Sboru dobrovolných hasičů v Jablonné.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Základní škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
letošní prázdninový pozdrav je opět zastíněn vidinou odborníků, kteří v září vyhlížejí jakousi
deltu. Je to zvláštní doba. My jsme si deltu ve škole představovali jako úhel, nebo řecké písmeno.
Dneska je to strašák, který hrozí, že opět vyžene děti ze škol. Letošní školní rok byl celý hodně
poznamenaný koronavirovou epidemií. Když jsme v říjnu pomalu zavírali školu, bylo nám jasné, že
to nebude jen tak na týden. Zavedli jsme povinnou distanční výuku, vyučovali jsme v prostředí
MS Teams. Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví a vláda na nás doslova chrlily jednotlivá
nařízení, informace, zákazy. Po Novém roce se nám do školy vrátili pouze žáci 1. 2. a 4. třídy,

na konci února jsme museli z důvodu nákazy uzavřít i mateřskou školu a od 1. 3. se uzavřely všechny
školy. Od druhého pololetí jsme zavedli elektronickou žákovskou knížku. Rodiče se tak mohou přes
naše stránky dostat ke známkám v jednotlivých předmětech. Od 12. dubna se nám po menších
stavebních úpravách podařilo vrátit celý první stupeň. I když podmínkou bylo povinné testování
antigenními testy, nošení roušek a respirátorů, pořád to bylo lepší, než výuka přes počítač.
Od 3. května se začali vracet i žáci druhého stupně. Ačkoliv se při hodinách hudební výchovy
nesmělo zpívat, při tělesné výchově cvičit a v jídelně, na chodbách a v šatnách se nesměly potkávat
žáci z jiných tříd, všechno jsme zvládli a radovali jsme se z toho, že se zase vidíme a můžeme spolu
normálně mluvit. Škola nám opět ožila.
Jako loni, tak i letos proběhly zápisy pouze formálně. Do MŠ jsme přijali celkem 17 dětí a do ZŠ
14 budoucích prvňáčků. Přejeme jim, aby si mohli školu užívat pouze prezenčně.
Ve spolupráci s obcí Jablonná se nám povedla zorganizovat akce s názvem Večerní kuňkání.
Po revitalizaci mokřadu a návratu kuněk jsme využili příležitosti a uspořádali 28. května hezký
přírodovědný večer. Průvodcem byl zoolog příbramského Hornického muzea Mgr. David Fischer.
Účastníci si vyzkoušeli pozorování živočichů pomocí binokulárních lup, odchyt vodních živočichů
a nebo poznávání pobytových stop vydry. Překvapil nás obrovský zájem (65 účastníků). Myslím,
že by mohla vzniknout hezká tradice v našem regionu.
Dovolte mi, abych vám popřál hezké prázdniny, plné klidu, odpočinku a radosti.
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Krátce
Kdo z Jablonné ještě neprojevil případný zájem o přípojku k vodovodu, má možnost to ještě
udělat do 23. července viz článek výše.
Opět nám přibyl jeden malý občánek, jmenuje se Štěpán Procházka a je z Jablonné. Přejeme jemu
i jeho rodičům hodně zdraví a štěstí.
Nebezpečný odpad další svoz bude organizován 5. října v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30
a v Jablonné od 16:40 do 17:15 z obvyklých míst.
Biologický odpad, který shromažďujeme v Jablonné v bývalé pískovně, 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.!

Pouťovou zábavu uspořádá SDH Jablonná v klubovně na hřišti dne 14. srpna od 19. hodin. Bližší
informace budou na vývěskách.
Pouťová mše u kapličky v Jablonné bude sloužena v neděli 15. srpna od 13:00.
Zakončení prázdnin aneb posezení s hudbou pořádá SDH Jablonná a SDH Horní Hbity
dne 28.8.2021 od 16.hodin v Horních Hbitech u klubovny.

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota

Dlouhodobý normál 1961–2010

měsíc

Jablonná rok 2020/21 Praha a Středočeský kraj

Česká republika

březen

29 mm

40 mm

48 mm

duben

26 mm

34 mm

42 mm

květen

132 mm

63 mm

69 mm

červen

153 mm

70 mm

79 mm

David Větrovský

11. července 2021
Občasník, bezplatný výtisk.
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