Zpravodaj
Obce Jablonná
vydání první prosinec 2010
Úvodní slovo
Vážení občané,
v první řadě mi dovolte, abych Vám jménem
svým i jménem zastupitelstva obce popřál
klidné prožití vánočních svátků a do roku 2011
hodně zdraví i štěstí.
Považuji za důležité, informovat Vás o tom co
se v naší obci děje, o čem se rozhoduje, co se
realizuje i jaké problémy řešíme. Doufám,
že tento Zpravodaj přispěje k tomu, abychom
lépe chápali jeden druhého, abychom Vás touto
formou informovali o dění v obci, o
plánovaných akcích i o tom co již proběhlo.
Zpravodaj chceme vydávat jako občasník,
podle momentální potřeby obce nebo občanů

a uvítali bychom, aby se v dalších číslech
objevili i příspěvky Vaše a příspěvky spolků,
které v naší obci jsou (oba Sbory dobrovolných
hasičů a fotbalisté AC Jablonná).
První číslo, které se Vám právě dostává do
rukou není nijak rozsáhlé, ale snaží se v obecné
rovině reagovat na dotazy, se kterými jsem se
doposud setkal a o kterých si myslím, že
odpovědi na ně budou zajímat většinu z Vás.
S dotazy týkajícími se obce se obracejte na
mne, nebo na kohokoli ze zastupitelů. Kontakty
jsou uvedeny v tomto Zpravodaji, nebo na
internetových stránkách obce www.jablonna.cz.
David Větrovský

Obecní klubovna
Projekt obecní klubovny, která má stát u hřiště,
byl zpracován během tohoto roku a bylo
úspěšně požádáno o dotaci na tuto stavbu.
Smlouva, na základě které má být dotace naší
obci Středočeským krajem poskytnuta je podle

nejnovějších informací připravena k podpisu
kompetentní osobou Středočeského kraje a poté
bude zaslána k podpisu k nám. Jakmile bude
toto úspěšně za námi a počasí dovolí, bude
možné začít se stavbou.

Kanalizace a čistírna odpadních vod
Odkanalizování splaškových vod a jejich
čištění v čistírně odpadních vod je největší
a nejnáročnější úkol, který stojí před námi už
řadu let. Věc je náročná organizačně, časově
i finančně. V minulém volebním období bylo
mnohé uděláno, i když se to možná z vnějšího
pohledu nezdá. V současnosti je situace taková,
že je hotový projekt čistírny odpadních vod pro
Jablonnou a Horní Hbity a kanalizaci
v Jablonné. Na tuto část je rovněž vydáno
stavební povolení a zbývá již „jen“ úspěšně
požádat o dotaci. Jedna žádost již byla
vypracována a podána, bohužel jsme ale nebyli
úspěšní. V současné době se zpracovává

a v brzké době bude podána další žádost
a všichni věříme, že naše šance jsou tentokrát
mnohem větší.
Kanalizaci v Horních Hbitech chceme začít
projektovat hned na začátku roku, aby bylo
možné požádat o územní rozhodnutí
(předstupeň ke stavebnímu povolení), které je
nezbytné pro podání žádosti o dotaci i na tuto
část.
Dosáhnout vydání územního rozhodnutí ještě
v roce 2011 bychom považovali za úspěch.
I v případě úspěchu v současné době zpracovávané žádosti to samozřejmě neznamená,
že dotaci dostaneme ve výši 100% nákladů.

Finanční spoluúčast obce a následně,
při budování jednotlivých přípojek k domům
i spoluúčast obyvatel, bude nutná. Přípojky
nejsou součástí projektu a projekty na ně se
budou dodělávat až v průběhu realizace. Mnozí
z vás jistě vědí, že takovou spoluúčast platili
i obyvatelé Dolních Hbit, Jelenců nebo třeba
Zduchovic.

Je téměř jisté, že ani svoji spoluúčast nebude
obec schopna platit ze svých prostředků a bude
nutné si vzít úvěr několika milionů korun. Úvěr
by ale neměl být takového rozsahu, aby
odsunul další fázi výstavby kanalizace
v Horních Hbitech. V opačném případě bychom
museli zvážit další pokus o získání dotace
s lepšími finančními podmínkami.

Zimní údržba silnic
Počasí na konci letošního roku k nám není
právě v tomto ohledu nejshovívavější a sněžení
v kombinaci s větrem tvořícím závěje
především na cestě kolem hřiště, ale i jinde nás
všechny pořádně potrápilo. Všichni, kteří se na
údržbě podílí to dělají převážně vlastními
prostředky (traktory, pluhy) a mimo své hlavní
zaměstnání. Obec jim za jejich služby
samozřejmě platí, není ale bohužel možné,
udržovat stálou celodenní službu a musíme také
pochopit, že i tito lidé nemohou vydržet fyzicky
pracovat dvacetčtyři hodin denně. Obec se stará

o komunikace, které jsou v jejím majetku
a u kterých je to technicky možné (šířka, sklon,
atd.). Jak budou uklizeny ostatní pozemky,
závisí na jejich majitelích nebo nájemcích
a obec nemůže ze svých prostředků platit jejich
zimní údržbu. Postupem času budou
odstraňovány drobné nesrovnalosti v tom o co
se má obec starat a o co nemá. Děkuji všem
za trpělivost a pochopení, protože udržet
všechny komunikace v každý okamžik sjízdné
není v našich technických, ani finančních
možnostech.

Veřejná zasedání zastupitelstva
V novém volebním období byla uspořádána tři
veřejná zasedání zastupitelstva naší obce.
Organizačně to není věc nijak jednoduchá,
protože podle zákona je nutné takové zasedání
uspořádat na území obce a jak všichni víme,
takové prostory u nás nejsou. Provizorně
využíváme místnost v přízemí Obecního úřadu,
která je však malá a při jen o trochu větším
zájmu občanů bude snadno přeplněna.
Povede-li se postavit obecní klubovnu, mohl by
být tento problém vyřešen.
Jak jsem již naznačil, jednání zastupitelstva
na kterých se rozhoduje jsou veřejná, termín

a navržený program jednání musí být sedm dní
předem oznámen na úřední desce (ta se nachází
v Jablonné před obchodem a v Horních Hbitech
na autobusové zastávce) a také na úřední desce
našich internetových stránek. Další způsoby
zveřejnění termínu konání a navrženého
programu, například vyhlášení rozhlasem,
nejsou ze zákona povinné, ale je možné je také
využívat.
Popisovanými problémy s prostorami v žádném
případě nechceme nikoho od účasti odrazovat,
naopak ji vítáme.

Změna úředních hodin
Od poloviny listopadu došlo ke změně úředních hodin našeho Obecního úřadu. Čtvrteční úřední
hodiny byly přesunuty na dobu od 16:00 do 18:00 a nově byly zavedeny úřední hodiny úterní,
v čase od 9:00 do 11:00. Věříme, že takto stanovené úřední hodiny budou Vašim potřebám více
vyhovovat. Mimo úřední hodiny je samozřejmě po domluvě možné OÚ navštívit také.

Kontaktní informace
internetové stránky: www.jablonna.cz
e-mailová adresa:
obec@jablonna.cz

mobil starosta:
724 181 372
mobil místostarosta: 604 235 440

