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Všem čtenářům našeho Zpravodaje přeji hezký den a vítám je u nového čísla, které je v trochu
vylepšené úpravě.
Musím se alespoň krátce vrátit a poděkovat všem, kteří se zúčastnili představení znaku a vlajky
naší obce v sobotu 17. srpna odpoledne. Obzvlášť chci poděkovat našemu kronikáři, panu
Vladislavu Větrovskému, za jeho krátké nahlédnutí do historie naší obce a také čestné stráži, jejímiž
členy byli za SDH Jablonná Oldřich Skuhrovec, Václav Kocna a Vladislav Černý a za SDH Horní
Hbity Kamil Vacek, Jaroslav Bartůněk a Milan Vacek. Byl jsem rád, že byl ze strany veřejnosti
velký zájem i o výstavu starých kronik a fotografií, kterou jsme uspořádali v klubovně. Znak i
vlajka byly vysvěceny při nedělní pouťové mši u kapličky v Jablonné.
Ještě před tímto „pouťovým víkendem“ jsme stihli z bezpečnostního hlediska nevyhovující
schodiště u kabin nahradit ochozem se zábradlím a při té příležitosti natřít fasádu tak, aby barevně
ladila s blízkou klubovnou a tribunou. S těmito pracemi nám nejvíce pomohli pánové Karel a Jan
Jarolímkovi, Josef Kříž a Oldřich Skuhrovec.
David Větrovský

Loučení s prázdninami
Ještě před chvilkou jezdily děti celý den na kole, koupaly se a různě skotačily a teď musí pět dní
v týdnu vstávat do školy. Proto jsme se rozhodli jim poslední víkend před nástupem do školy
zpříjemnit. Na poslední sobotu jsme jim připravili příjemnou procházku po naší vesničce, kde si na
9 disciplínách mohly zavzpomínat na nejrůznější pohádky a plnit všelijaké úkoly, za které byly po
zásluze odměněny.
Na prvním stanovišti zavzpomínaly na nejznámější českou pohádku Popelku. Sice na lavičce
neseděla od sazí umouněná Popelka, ale děti tam našly mísu plnou čočky, kukuřice a fazolí a
neodešly dříve, dokud to poctivě neroztřídily. Na druhé zastávce už byla připravena ochutnávka
všeho možného, sladkého, slaného, kyselého, aby si nakonec všichni připomněli, že Sůl je nad
zlato. U třetí pohádky Tři přadleny se měly děti zamyslet nad pohádkou, říct o čem pohádka je (jako
u každého stanoviště) a namotat klubíčko s vlnou. U rybníčka pak přemýšlely nad jmény sedmi
trpaslíků a také se trefovaly míčky do kbelíku. Na palouku za vsí na ně čekal těžký úkol,
přetahování se, to aby si představily, jak bylo těžké, když dědek, babka, vnučka, pejsek, kočička a
myš tahali řepu. Po namáhavém výkonu dítka předvedla svoji zručnost s pohádkou Zlatovláska, kde
si vyzkoušela, jak Jiřík hledal perly v trávě a rovnou je i navlékala na šňůrku. Už skoro v cíli kluci a
holky pastelkami ztvárnili představitele pohádky O kohoutkovi a slepičce. A jako poslední úkol
bylo najít tři zlaté vlasy a uhodnout odpověď na záludné hádanky. Abychom se taky mohli dozvědět
a popovídat o dětských úspěších, zakončili jsme slunečné odpoledne u ohýnku s buřtíky. Věříme, že
se dětem strávené odpoledne u pohádek líbilo a příští rok se koncem srpna opět sejdeme.
Za ženský tým obce Jablonná pod záštitou SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Třídění odpadu za rok 2012 v naší obci
Podle evidence vedené obecním úřadem, Technickými službami Příbram a společností EKOKOM, a.s. bylo z naší obce v roce 2012 odvezeno 3,131 tuny skla, 2,272 tuny plastů, 2,18 tuny
papíru 0,206 tuny kompozitních obalů, 1,52 tuny železa, 3,61 tuny objemného odpadu a 77,806 tun
komunálního odpadu. Počet obyvatel na konci roku 2012 byl 389. Na každého z nás tedy v průměru
vychází 8,04 kg skla, 5,84 kg plastů, 5,6 kg papíru 0,529 kg kompozitních obalů, 9,28 kg
objemného odpadu a 200 kg komunálního odpadu.
Ladislav Trnka

Divadlo
V minulém vydání našeho Zpravodaje jsme Vás informovali o plánované návštěvě divadelního
představení - muzikálu „KAPKA MEDU PRO VERUNKU„ v divadle Hybernia. Pro velký
zájem jsme doobjednali další vstupenky tak, aby byl zaplněn celý autobus, a nyní jsou volné již jen
poslední tři. Rezervované vstupenky jsou připraveny k vyzvednutí na obecním
úřadě vždy v úředních hodinách.
Představení se koná 8. prosince od 15ti hodin a návštěva divadla bude spojena
s návštěvou adventní Prahy. Cena vstupenky do 3. nebo 4. řady je 300 Kč (běžná
cena 490 Kč), doprava bude zajištěna stejně jako loni (autobusem) a bude zdarma.
DV

Územní plán
Po delším čase, kdy jsme čekali na případné
možnosti financování nového územního plánu
pro naši obec z dotačních zdrojů, se
zastupitelstvo rozhodlo ve zpracovávání
územního plánu pokračovat. Dospěli jsme
k názoru, že dosavadní územní plán se stává
více a více zastaralým, především vzhledem
k neustále se měnící legislativě, a dále se blíží
termín konce jeho platnosti. Navážu tedy na
články, které byly zveřejněny ve Zpravodajích
č. 2/2011 a 3/2011. V něčem se možná budu
opakovat.
Plán pro nás bude pořizovat Městský úřad
Příbram a již pro první fázi, kterou je návrh
zadání, je zapotřebí shromáždit a specifikovat
požadavky, které by měly směřovat
k požadovanému
harmonickému
rozvoji
celého území obce. Obecní úřad eviduje
návrhy na zařazení nebo vypuštění některých

lokalit. Návrhy a podněty budeme dále
shromažďovat a také na jejich podkladě
budeme spolupracovat s MěÚ Příbram na
zpracování návrhu zadání. Tuto fázi bychom
rádi uzavřeli do konce listopadu letošního
roku. Nový územní plán nemusí v určitých
případech přesně odpovídat plánu stávajícímu.
Vše bude probíhat dle platných právních
předpisů
a
správnost
procesu
bude
garantována pořizovatelem, tedy MěÚ
Příbram. Postup v sobě obnáší dlouhou řadu
všech možných stanovisek různých státních
orgánů a institucí, připomínkování i veřejné
projednání je myslím docela podrobně
popsáno v předešlých článcích. Minimální
doba potřebná ke zpracování, projednání a
vydání územního plánu je dle zkušeností
z jiných obcí více než rok.
DV

Odpad a živnostníci a podnikatelé
Nakládání s odpadem v naší obci upravují obecně závazné vyhlášky, které byly schváleny
v loňském roce, a jejichž úkolem nebylo v podstatě nic jiného, než popsat a vyjasnit systém, který je
u nás dlouhodobě zaveden a používán. Systém se ale týká, a ze zákona ani nemůže jinak, jen
odpadu vzniklého při činnosti fyzických osob - obyvatel obce. Známky určené k nalepení na
popelnici i nádoby na tříděný odpad jsou určeny výhradně pro ně a nikoliv pro živnostníky a
podnikatele.

Toto není výmysl naší obce, ale vyplývá to ze zákona o odpadech. Podnikatelé a živnostníci mají
podle tohoto zákona povinnost nakládat s odpadem v souladu s tímto zákonem, vést evidenci a
předávat odpad přímo zpracovateli nebo na skládku. Takto se starat o odpad může být pro některé
živnostníky zbytečně náročné, administrativně zatěžující a nepohodlné.
Zákon o odpadech ale také živnostníkům a podnikatelům umožňuje, uzavřít s obcí smlouvu o
využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být
písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Protože takovou smlouvu nikdo
s naší obcí uzavřenou nemá, chceme tímto živnostníky a podnikatele na možnost uzavření smlouvy
s obcí upozornit a nabídnout jim ji. Pro její uzavření je třeba, aby původce odpadu (živnostník nebo
podnikatel působící v obci) přišel na obecní úřad s odhadem množství odpadu, které při své činnosti
produkuje a které by chtěl odkládat do kontejnerů a popelnic v obci. Odpad musí být rozdělen na
papír, sklo, plasty, nápojové kartony a směsný odpad. Nebezpečný odpad od živnostníků a
podnikatelů obec přebírat nemůže. Ceny za odložení takového odpadu do kontejnerů jsme pro
letošní rok nestanovovali. Pro rok 2014 budou stanoveny dle nákladů na odstranění odpadu
současně se stanovením ceny známek pro občany.
Shrneme-li to tedy, pak výše zmiňovaní původci odpadu, aby vyhověli zákonu, musí odpad
předávat buď přímo nějaké svozové společnosti na základě písemné smlouvy, nebo uzavřít
písemnou smlouvu s obcí. Další jejich povinností je pak vést průběžnou evidenci o tom, kolik
odpadu takto předali.
DV

15. ročník nohejbalového turnaje v Horních Hbitech
Jako každý rok se i letos konal nohejbalový turnaj. Dne 20. 7. se sešly týmy v dobré náladě a
těšily se na vzájemná utkání. Ukázat svoje dovednosti přijelo dvanáct družstev. Byly to především
týmy, které jezdí každoročně. Také se zde objevil jeden tým nový, nazvaný Peugeot, který byl na
podobném turnaji úplně poprvé, a jeho hráčům se zde moc líbilo a myslím, že měli úspěch i u
diváků.
Den se vydařil, bylo krásné počasí. Chutnalo pivo a obsluha byla dokonalá. Tím bych chtěla
pozdravit a poděkovat pánům Ladislavu Trnkovi a Josefu Hrdinovi. Tito pánové ve svém volnu rádi
pomohli a postarali se o žíznivé sportovce. Také bych ráda poděkovala panu Jaroslavu Turnovcovi,
bez kterého by se turnaj nekonal, a panu Václavu Vostarkovi, který upřímně pomáhal a organizoval.
Pan Jan Turnovec se staral o kropení hřiště a též nechyběl rozhodčí, pan Kamil Vacek. Zakončení
bylo stejné jako v minulém roce. Opět vyhráli Hasiči, ale bylo to jen „o prsa“.
Ceny byly pěkné a děkujeme panu Pavlu Stejskalovi, který byl jako čestný sponzor u předávání
cen. Poděkování patří i všem sponzorům a účastníkům turnaje a moc se těšíme na příští rok, který
nám snad opět přinese pěknou podívanou a den plný oddechu.
Týmy se umístily v následujícím pořadí: Hasiči, Nečíň, MPPD, Káciň, Dřevorubci, OK-Šustr,
Džambulky, HDH, Vopet, Peugeot, Háje, Parceláci.
Poděkování spozorům, kterými byli: Jotul Stejskal, Jan Černý a Pavel Kohout Peugeot,
Keramika Čelina, OMV- J. Vandas, Jatky Rosovice, Obec Jablonná, Jaroslav Turnovec, Špína a
synové, Barvy laky u Obory, Říha-železářství, Sport.cz, Barum-Vitiš.
Hana Turnovcová

Krátce
Důrazně upozorňujeme, že je zakázáno odpad včetně stavební suti nebo výkopové zeminy
vyvážet kamkoliv do okolí obce, včetně zavážení starých úvozů. Jsou možné pouze opravy
obecních cest vhodným materiálem, a to pouze po předchozí domluvě na obecním úřadě.
Jednorázové známky na popelnice zakoupené v roce 2012, neoznačené nápisem Obec Jablonná,
již není možné používat. Platí pouze známky nového typu, prodávané od ledna letošního roku.
V případě, že je ještě někdo má, může si je nechat, po předložení dokladu o jejich koupi, zdarma na
obecním úřadě vyměnit.
Prosíme všímavé občany, aby v případě jakýchkoliv zjištěných závad nebo poruch v obci, nebo na
obecním majetku, tyto nahlásili na obecním úřadě. Například se jedná o poruchy veřejného
osvětlení, kde snadno může dojít k drobným poruchám a čím dříve se o nich dozvíme, tím dříve je
můžeme odstranit. Pro nahlášení je možné použít e-mail obec@jablonna.cz nebo telefonní čísla:
724 181 372 a 604 235 440.
Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v pátek 25. a v sobotu 26. října. Volební místnosti
na tradičních místech, tedy v Jablonné v přízemí obecního úřadu a Horních Hbitech v Klubovně
budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Ti občané, kteří chtějí,
zejména ze zdravotních důvodů, využít možnosti přenosné volební urny, musí o to s předstihem
požádat obecní úřad. Volební komise je v termínu voleb navštíví a možní jim hlasovat u nich doma.
Mikulášská nadílka pro děti pořádaná SDH Jablonná a SDH Horní Hbity se bude konat
7. prosince.

Slavnostní představení znaku a vlajky dne 17. 8. 2013
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