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Vážení občané,
dovolte mi Vás přivítat u nového vydání našeho Zpravodaje. Léto máme za sebou, školní rok začal
v celkem běžném režimu a zatím se nezdá, že by se na nás chystalo další omezování nebo zpřísňování
platných opatření. Uvidíme, co se stane po volbách.
V obci řešíme v současné době především zahájení stavby vodovodu a dostavby splaškové
kanalizace v Jablonné. Předávání staveniště je otázkou několika dnů a proto je zapotřebí řešit
přípojky. Ti, kterých se to týká najdou více informací v dalším článku.
Chci se zde dnes ale hlavně rozepsat o provozu stávající splaškové kanalizace a to především
čistírny a čerpacích stanic. Opravdu VELKÉ problémy nám dělají vlhčené ubrousky a jiné předměty,
které se ve vodě nerozmočí. Ucpávají nám zařízení čistírny, a hlavně čerpadla, zejména v čerpací
stanici v Horních Hbitech. Museli jsme již pět čerpadel vyměnit za nová a stálo nás to téměř
100 000 Kč. Máme v plánu v nejbližší době provést na této čerpací stanici dodatečná technická
opatření, abychom čerpadla lépe ochránili, ale nejdůležitější je zásadním způsobem zlepšit kázeň
připojených. Platit takové částky za opravy totiž není dlouhodobě únosné bez navýšení stočného.
David Větrovský

Vodovodní a kanalizační přípojky
PŘÍSPĚVKY na infrastrukturu
V polovině října budeme zahajovat stavbu vodovodu a dostavbu kanalizace v Jablonné. Souběžně
s tím bude probíhat i výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek až na hranici obecních pozemků.
V souvislosti s tím mi nezbývá, než se na Vás, majitele připojovaných nemovitostí obrátit znovu
s prosbou o poskytnutí příspěvku na budování infrastruktury v obci, abychom mohli stavbu veřejných
částí přípojek zabezpečit, stejně jako u již realizovaných etap stavby splaškové kanalizace.
Příspěvek je stanoven a odsouhlasen zastupitelstvem obce v jednotné výši 10 000 Kč pro všechny,
pro které byl zpracován projekt vodovodní přípojky a ve výši 19 600 Kč pro přípojky splaškové
kanalizace. Proč zastupitelstvo rozhodlo, že požádáme majitele nemovitostí o příspěvek v jednotné
výši jsem zdůvodňoval v našem Zpravodaji již několikrát. Právní předpisy neumožňují, aby byl
vybíraný příspěvek konkrétně určen jako poplatek za připojení ke kanalizaci nebo vodovodu, nebo
jako platba za vybudování konkrétní části přípojky, dostali bychom se s největší pravděpodobností
do střetu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, nebo zákonem o DPH. Na obecním úřadě jsou již
nyní připraveny dohody mezi obcí a majiteli jednotlivých nemovitostí o poskytnutí příspěvku na
vybudování veřejné infrastruktury v obci.
Žádáme a vyzýváme majitele nemovitostí, pro které byl zpracován projekt přípojky k vodovodu

nebo kanalizaci, aby se co nejdříve, nejlépe do konce měsíce října dostavili v úředních hodinách na
obecní úřad a uzavřeli výše uvedené dohody. Platba bude umožněna jak v hotovosti, tak následným
převodem na účet obce. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele je možná
i individuální dohoda a nastavení splátkového kalendáře.
Jsem přesvědčen, že návrh je pro majitele nemovitostí akceptovatelný i s ohledem na to,
že připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci nebo vodovod významným způsobem tuto
nemovitost zhodnocuje.
David Větrovský

Využívání veřejných prostranství - ohlašování!!
Snad každému z nás se někdy stane, že potřebuje složit nějaký materiál, dřevo, nebo něco jiného
na veřejném prostranství a není schopen to okamžitě odklidit k sobě na dvůr, nebo na zahradu. Nikdo
nikomu takovou věc nezakazuje, jen je zapotřebí dodržet podmínky obecně závazné vyhlášky
o poplatku za užití veřejného prostranství, která u nás platí. První věc, kterou je nutné udělat je ohlásit
vše předem na obecním úřadě. To, jestli bude nějaká platba předepsána, závisí na konkrétních
podmínkách a s nimi se můžete seznámit přímo ve vyhlášce, která je dostupná na internetových
stránkách obce, nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
David Větrovský

Odvoz směsného odpadu v roce 2022
V předešlém vydání zpravodaje jsem obšírněji informoval o tom, jaká změna v platbách
za popelnice nás díky novým zákonům čeká. Dnes přináším další upřesnění.
Platí, že od 1. ledna 2022 bude vyvezena pouze popelnice s vylepenou novou jednorázovou
známkou platnou pro rok 2022. Všechny známky zakoupené pro rok 2021 s koncem roku přestávají
platit.
Nové známky si majitelé nemovitostí budou moci vyzvednout na obecním úřadě od počátku
prosince. Známky si budou oproti podpisu vyzvedávat pouze majitelé nemovitostí. Nájemci musí
nově řešit odvoz odpadu prostřednictvím svých pronajímatelů.
Známky se budou platit až zpětně za celý rok 2022 v lednu 2023. O ceně známky rozhodne ještě
do konce tohoto roku Zastupitelstvo obce na svém zasedání na základě kalkulací společností
RUMPOLD P s.r.o. a Technické služby města Příbrami, p.o.
David Větrovský

Nohejbal 2021
Jsme rádi, že jsme i v letošním roce mohli uspořádat již tradiční Nohejbalový turnaj. V současné
době covidu jsme měli ještě problém se zařazením vhodného termínu turnaje. Padlo rozhodnutí na
dřívější datum 10.7. 2021 a možná i to poznamenalo menší účast týmů v soutěži. Účast 6-ti družstev
byla nejmenší v celé historii. Tento počet vůbec nesnížil dobrou úroveň turnaje a hezké počasí
doladilo příjemnou atmosféru doplněnou tradičně dobře zabezpečeným občerstvením. Při tomto
malém počtu týmů jsme zvolili dvoukolový systém každý s každým.

Zúčastněná mužstva: loňský vítěz OK Šutr a dále pak Vopet, Káciň, Zduchovice, Parceláci
a letošní vítěz SKLÁPĚČKY.
Všem týmům patří poděkování za dobrou sportovní úroveň turnaje. Velký dík patří také
organizátorům: Václavu Vostarkovi ml. + st., Kamilu Vackovi a dalším, kdo pomáhali. Velkou
zásluhu na dobrém průběhu akce mělo opět občerstvení, o které se starali: L. Trnka,
J. Hrdina, J. Trnková ml. a P. Doubrava. Spokojenost všech zúčastněných jim byla největší
odměnou.
Děkujeme za sponzorské dary: Restaurace u Rysů, AUTA s.r.o., SDH Horní Hbity a řadu dalších
menších příspěvků.
Již dnes se těšíme na další ročník a ještě jednou děkujeme všem zúčastněným.
Václav Vostarek

Kdy začíná podzim?
Pokud si myslíte, že se naučíte jedno datum a hned víte, kdy každý rok začíná podzim, tak jste
na omylu. Ono je to totiž pokaždé lehce jinak...
Astronomický podzim začíná na severní zemské polokouli okamžikem podzimní rovnodennosti.
V tu dobu zároveň začíná na jižní zemské polokouli astronomické jaro. My žijeme na severní
polokouli, a proto nás zajímá podzim. Nezačíná totiž ve stejnou dobu, ale jeho začátek je pohyblivý.
V roce 2021 začne podzim 22. září 2021 ve 21:21 hod. (to je magické datum, jestli to zas nebude
konec světa...). Tento den bude Slunce vycházet přesně na východě a zapadat přesně na západě. Den
bude stejně dlouhý jako noc (proto rovnodennost).
Pokud by Vás zajímal spíše meteorologický podzim, tak ten začíná 1. září a končí 30. listopadu.
Podzimními měsíci jsou tedy září, říjen a listopad.
Někdo podzim nemá moc v lásce. Dny jsou kratší a chladnější. Ráno vstáváme za tmy a večer
se brzy stmívá. Rostliny odkvétají a ze stromů opadává listí. Stěhovavá zvířata odlétají do teplých
krajin a je nám prostě zima, protože jsme byli zvyklí na letní teploty. Ale takový už je koloběh
života...
Petr Fejt

PODZIMNÍ PRANOSTIKY
Září
Září jezdí na strakaté kobyle.
Teplé září – říjen se mračí.
Září, na léto jde stáří.
28. září přijde Václav – kamna připrav.

Říjen

Listopad

Teplý říjen – studený listopad.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá
zima.
V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi
studený.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se
přikrádá.
Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce
létat komáři.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh
výšku věží.

Petr Fejt

Loučení v Horních Hbitech
Jsem ráda, že i letos se hasiči z Horních Hbit a Jablonné pustili do oblíbené akce loučení
s prázdninami pro dospělé ale také i pro děti. Akce se již tradičně konala na hornohbitském hřišti
a o zábavu se postarala hlavně kapela pod vedením pana Štětky. K pohodové atmosféře přispělo také
chutné pohoštění, za které hasiči děkují převážně svým členkám a členům, skvělá obsluha, docela
pěkné počasí a hlavně dobrá nálada.
Lenka Skuhrovcová

Pouťová zábava
Loňský rok jsme se sice tolik nemohli společně veselit, ale letos jsme o tradiční pouťovou zábavu
nepřišli. V sobotní podvečer 14. srpna jsme se za poslechem hudby, o kterou se postaral DJ Balík,
a pobavením, společně setkali v místní klubovně. Po delší pauze jsme si tak mohli opět společně
zatančit a připít si na zdraví.
Lenka Skuhrovcová

Základní škola Dolní Hbity
Kalendář školních akcí 2021/2022 aneb co nás čeká ve škole?
Říjen –

Sběr papíru 7. a 8. 10.
Erasmus Days (projektový den
jazyků)
14. a 15. 10. – sběr sušených
bylinek
Logopedické vyšetření dětí (MŠ)
Aktivní školka (MŠ)
Listopad – Ochrana člověka za mimořádných
situací
Sběr kaštanů a žaludů
Aktivní školka (MŠ)
Prosinec – Mikulášská akce
Vánoční trhy
23. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny
Leden – Lyžařský kurz (Jánské lázně)
Grafomotorika, školní zralost (MŠ)
Únor – 2. 2. pololetní prázdniny
sběr papíru
21. 2. – 27. 2. jarní prázdniny

Březen –
Duben –
Květen –

Červen –

Masopustní dopoledne v MŠ
Den dopravní výchovy
Den Země
Zápis do 1. třídy
Den Matek
Pasování na čtenáře 1. ročník
Zápis do MŠ
Sběr papíru
Škola v přírodě

Akce v průběhu školního roku
Sběr hliníku (každý pátek)
Dny prevence
Křeslo pro hosta
Divadlo Příbram
Tématické zájezdy
Akce žákovského parlamentu
(vše podle aktuálních hygienických pravidel)
Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

Krátce
Za poslední čtvrt rok nám přibyl jeden malý občánek, jmenuje se Sofie Grůbrová, narodila
se v srpnu a je z Horních Hbit. Přejeme jí i jejím rodičům hodně zdraví a štěstí.
Biologický odpad, který shromažďujeme v Jablonné v bývalé pískovně, bude DOČASNĚ, po dobu
výstavby vodovodu v Jablonné, PŘESUNUT na louku pod současně využívaný prostor, místo bude
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!
Na Lampiónový průvod Vás všechny zve SDH Jablonná. Bude se konat v pátek 5. listopadu.
O přesném čase Vás SDH Jablonná bude informovat na obecních vývěskách.
Mikuláš s andělem a čerty v Jablonné i Horních Hbitech osobně zavítají do každé rodiny s dětmi
ve věku do 10 let a budou jim předávat balíčky, které objednala obec. Ti z Vás, kteří by měli zájem
o návštěvu Mikuláše s doprovodem a máte děti starší než 10 let, je nutné objednat tuto návštěvu
předem na obecním úřadě. Termín je samozřejmě jasný – 5. prosince večer po setmění.
Zahájení adventu - Rozsvícení vánočního stromku. Začátek adventu proběhne na první adventní
neděli 27. listopadu od 17.00 hodin. V Jablonné na hřišti a v Horních Hbitech na návsi. Všichni jste
srdečně zváni.

Úklid listí – kdo má chuť a chce pomoci, může opět před svým domem na veřejném prostranství
shrabat opadané listí. Průběžně ho začneme odklízet.

Přehled srážek v Jablonné měřený na ČOV Jablonná
Naměřená hodnota
měsíc

Jablonná rok 2021

Dlouhodobý normál 1961–2010
Praha a Středočeský kraj

Česká republika

červenec

85 mm

82 mm

88 mm

srpen

104 mm

75 mm

80 mm

září

17 mm

46 mm

52 mm

David Větrovský

5. října 2021
Občasník, bezplatný výtisk.
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