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Vážení čtenáři,
je před Vámi druhé letošní číslo našeho obecního Zpravodaje. V minulém vydání jsem
obšírněji informoval o postupu prací na projektu Splaškové kanalizace a ČOV Jablonná. Žádal
jsem majitele nemovitostí v Jablonné o spolupráci při projektování přípojek a s velkým
potěšením musím konstatovat, že spolupráce byla výtečná.
V současné době máme zpracován souhrnný projekt na přípojky a čekám jen na několik málo
souhlasů majitelů pozemků, které jsou stavbou dotčeny, abych mohl podat žádost o povolení
stavby na stavební úřad v Kamýku nad Vltavou. Věřím, že to se podaří v příštích dnech.
Co se týče konečného rozhodnutí o přidělení dotace od Ministerstva zemědělství, tak zde
žádné nové informace prozatím nemám. V předchozích měsících probíhalo výběrové řízení
na dodavatele stavby, kde jsme v současné době ve fázi před podpisem smlouvy. S jejím
podpisem je však nutné počkat až do doby uplynutí lhůty pro podání námitek ostatními
účastníky, kteří nabídky podali.
Po podpisu smlouvy budeme schopni řádným způsobem doplnit žádost o dotaci a bude na
Ministerstvu zemědělství, jak se k celé věci postaví a zda nám dotaci poskytne. O výsledku Vás
budeme samozřejmě informovat.
David Větrovský

Veřejně prospěšné práce
V rámci veřejně prospěšných prací u nás
v současné době pracují tři zaměstnanci.
Jedno místo zůstává volné a je pro někoho
dalšího, doporučeného úřadem práce,
prozatím k dispozici.

vybavení veřejných prostranství. Na jaře
jsme provedli jako každoročně úklid
černých skládek. Také jsme zkontrolovali
a podle potřeby doplnili všechna stromořadí
vysázená v minulých letech.

Od jara se nám podařilo realizovat
plánované zalesnění nad Jezerem, včetně
stavby oplocenky a likvidace buřeně jak
v této nové výsadbě, tak i na ploše zalesněné
před dvěma lety. V obecním lese jsme také
provedli probírku souší, které jsme částečně
zpracovali na palivo do našich kluboven.
Část dřeva chceme využít na výrobu
informačních tabulí a případné opravy
a doplnění například laviček nebo dalšího

V současné
době
probíhají
práce
na stavebních úpravách stodoly v Horních
Hbitech, na obnovování cesty z Horních
Hbit směrem do Líšnice (včetně likvidace
letité skládky) a pracuje se i na drobných
opravách uvnitř Kovárny v Jablonné. Práce
jsou prováděny vždy dle momentálních
možností, počasí atd., a proto jsou rozdělány
na více místech.
DV

Dětský den v Jablonné
Letošní dětský den jsme pojali trošku netradičně, letos jsme ho strávili v divadle. Nikam jsme
ale nemuseli cestovat, divadlo přijelo za námi!
Představitelé divadelního souboru „JÁ TO JSEM“ nám představili svým specifickým pojetím
tři pohádky, a to O perníkové chaloupce, O červené řepě a O kohoutkovi a slepičce –
v originálním znění. Nádherné loutkové divadlo, kdy až 5 loutek najednou ovládali dva mladí
umělci, pobavilo každého z nás. Krásné dřevěné loutky, kterým propůjčili své hlasy zmínění
mladíci, nás vtáhli do děje jako bychom i my sami byli herci. Můj největší obdiv patří ztvárnění
pohádky O kohoutkovi a slepičce – v originálním znění – kdo se zúčastnil, chápe, proto toho,
kdo toto představení neviděl - loutky kohoutka a slepičky k nám promlouvaly svojí rodnou ptačí
řečí. Všichni jsme se opravdu hodně zasmáli a nakonec jsme si i sami mohli vyzkoušet, jak
se loutky ovládají.
Obohaceni o krásné zážitky jsme si společně s tvůrci pěkného představení popovídali
u opékání buřtů.
Tak se zase za rok na Vás všechny těším, že si dětský den společně užijeme.

Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Bioodpad
V předchozím vydání Zpravodaje jsem
informoval o možnosti odkládat biologický
odpad rostlinného původu v pískovně
v Jablonné a také na valník za klubovnou
v Horních Hbitech. V Jablonné jsme měli
v úmyslu označit místa pro oddělené
odkládání větví a trávy. Vzhledem k tomu,
že se systém zaběhl celkem dobře i bez toho,
a kam se odkládají větve a kam tráva je na
místě jednoznačně zřejmé, jsme od toho
upustili.

Jediné, o co chci občany požádat, je to,
aby nevyklápěli odpad nahoře na svahu, ale
dovezli ho až dolů do pískovny. Nahoru
jsme umístili cedulku s upozorněním, že
právě tam je odkládání odpadu zakázáno.
Biologický odpad patří dolů do pískovny na
oddělené hromady zvlášť tráva a zvlášť
ořezané větve.
Děkuji všem, že tato pravidla dodržují
a budou dodržovat i nadále.
DV

SDH Jablonná
Úspěchy našeho hasičského sboru:
Dne 9. 5. 2015 bylo naše družstvo pozváno na 1. kolo požárního sportu, které pořádal SDH
Nepřejov. Konalo se v Dolních Hbitech a SDH Jablonná se umístil na 4. místě.
Dne 20. 6. 2015 se naše družstvo zúčastnilo soutěže O pohár starosty pořádané SDH Dolní
Hbity, naši kluci vybojovali 11. místo.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Zprávy z oddílu AC Jablonná
Utkáním s TJ Sedlice (výhra 2:1) jsme
zakončili jarní část soutěže. Co k tomu
dodat: s umístěním můžeme být celkem
spokojeni, náš cíl, skončit v horní polovině
tabulky, se zdařil (5. místo). Na čtvrté
umístění chyběly pouhé 3 body. Soutěž byla
vyrovnaná, ale při nedostatku hráčů se

zrodily divoké výsledky: Drahlín - Jablonná
11-1, Jablonná - Pičín 7-1, Klučenice Dolní Hbity 14-0.
Náš generační problém je vážný, a proto
přivítáme každého, kdo má zájem
o sportovní vyžití v našem klubu. Těšíme se
na vás v sezoně 2015-2016.
Josef Kříž za AC Jablonná

SDH Horní Hbity
SDH Horní Hbity se zúčastnil dne 9. května soutěže 31. okrsku základního kola požárního
sportu v Dolních Hbitech. Soutěž pořádal SDH Nepřejov a zúčastnilo se jí šest družstev mužů
do 35 let - Dolní Hbity „A“ + „B“, Horní Hbity, Jablonná, Jelence, Káciň, dále 2 družstva mužů
nad 35 let - Dolní Hbity, Luhy a 2 družstva žen - Káciň, Jelence.
Na organizaci soutěže se podíleli: velitel soutěže Pácalt M., hlavní rozhodčí Vopička A.,
startér Bartůněk J., rozhodčí základny Kolář J. st., cílový rozhodčí Skuhrovec O., Trkovský R.,
Horký K., zapisovatelé Žák J., Vacek K., Vopička R., pořadová příprava Vopička A., Vacek K.,
u časomíry Kolářová I.
Pořadí:
Muži do 35 let
1.
Jelence
2.
Káciň
3.
Horní Hbity

4.
5.
6.

Jablonná
Dolní Hbity
Dolní Hbity

Muži nad 35 let
1. Luhy
2. Dolní Hbity

Ženy
1. Káciň
2. Jelence

Poděkování patří především všem organizátorům a samozřejmě také těm, kteří se zúčastnili
této akce.

Pozvánka
Sbor SDH Horní Hbity zve všechny příznivce požárního sportu na noční soutěž v požárním
útoku, která se bude konat 4. července od 21:00 na hřišti v Jablonné. Občerstvení zajištěno.
Za SDH Horní Hbity velitel Jaroslav Bartůněk

Krátce
Sběr železa proběhl v Jablonné i v Horních Hbitech velice dobře a hasiči děkují všem, kteří
pomohli naplnit kontejner a vylepšit tím také stav v jejich pokladně.
SDH Horní Hbity pořádá dne 4. července od 21:00 na hřišti v Jablonné noční soutěž v požárním
sportu.
Kominík Zbyněk Vít bude 11. července v obci čistit komíny a provádět každoroční revize
komínů dle nařízení vlády 91/2000 sb. V případě zájmu ho kontaktujte na tel. čísle 608081785.
Turnaj v nohejbalu SDH Horní Hbity se bude konat 1. srpna. Všichni jsou srdečně zváni,
o zábavu i občerstvení je postaráno.
Turnaj v malé kopané pořádaný AC Jablonná tradičně proběhne o pouťovém víkendu, tedy
15. srpna 2015.
SDH Jablonná pořádá dne 26. září 2015 hasičkou soutěž „O POHÁR STAROSTY“ aneb
„POSLEDNÍ STŘÍKÁNÍ“.
Pouťová mše v Jablonné bude letos výjimečně z organizačních důvodů posunuta o jeden týden.
Bude se tedy konat v neděli 22. srpna v obvyklém čase.
Nebezpečný odpad bude odvážen 1. října v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
od 16:40 do 17:15 z obvyklých míst. Další svoz bude na jaře 2016. V tomto termínu bude také
možné, tak jako na jaře, v Horních Hbitech odevzdat odpad velkoobjemový, na návsi bude
v 16:00 přistavena obecní dodávka, zaměstnanci obce budou odpad od občanů přebírat a
odvezou ho do kontejneru v Jablonné.
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