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Vážení čtenáři,
je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho Zpravodaje. V tomto vydání Vás budu více než
jindy žádat o spolupráci, reakci, nápady nebo jiné aktivní zapojení se do dění v obci. Je totiž před
námi řada úkolů, které potřebujeme prodiskutovat nebo na nich s Vámi spolupracovat.
Jedná se zejména o Strategický plán rozvoje obce, o kterém píši níže, nebo o volby do Obecního
zastupitelstva. Prosím všechny, kteří mají náměty, návrhy nebo připomínky, případně se chtějí
aktivně účastnit, aby kontaktovali Obecní úřad.
Náš Zpravodaj je také otevřený pro další přispěvatele. Budeme rádi za každý další příspěvek,
názor nebo komentář.
David Větrovský

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek
V pátek 30. května v 18:00 bylo vyhlášeno
prověřovací
cvičení
našich
obecních
hasičských zásahových jednotek, které ve
spolupráci s SDH Jablonná a SDH Horní
Hbity zřizuje obec podle zákona o požární
ochraně, a za jejichž akceschopnost je také
obec zodpovědná.
Obě naše jednotky vyjely a ve smluvený
čas provedly základní cvičení spočívající
v nasátí a předávce vody z požární nádrže „U
Křížku“ v Jablonné. Účelem akce bylo ověřit
připravenost osob i techniky k požárnímu
zásahu. Drobné nedostatky, které byly
objeveny, jsou ve spolupráci velitelů, členů
jednotek a obce odstraňovány.
Zásahové jednotky se sešli ve složení:
Horní Hbity – Jaroslav Bartůněk - velitel, Jan

Turnovec, Jan Kolář, Marek Kolář a Milan
Vacek. Jablonná – Oldřich Skuhrovec - velitel,
Petr Kšanda, Josef Bartoš, Radek Vacek, Jiří
Mesner. Za jejich účast a prověření techniky
jim děkuji.
V současné době také probíhá aktualizace
dokumentace k zásahovým jednotkám a její
doplnění. V návaznosti na tuto aktualizaci
proběhne například školení velitelů jednotek i
družstev a následně také povinné zdravotní
prohlídky všech členů zásahových jednotek.
Hasiči se o všem včas dozvědí od svých
velitelů.
Zpracováváme také Požární řád obce jako
obecně závaznou vyhlášku. Tato by měla být
schvalována v průběhu léta na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce.
DV

Volby do Zastupitelstva obce
Ve dnech 10. a 11. října letošního roku se budou konat volby do zastupitelstva naší obce. Jak
jsem psal již v minulém vydání Zpravodaje, vyzývám všechny, kteří mají chuť aktivně zasáhnout
do dění v obci, aby ve volbách kandidovali. Kandidátku nezávislých budeme sestavovat v průběhu
měsíce července a je tedy zapotřebí, aby se všichni, kteří mají zájem na ni být zapsáni, přihlásili
nejpozději do 15. července. Všem, kteří projeví o kandidaturu a zapsání na kandidátní listinu zájem,
obecní úřad Jablonná poskytne veškerou pomoc s registrací v rámci platných právních předpisů.
Přihlásit se můžete přímo na OÚ Jablonná, emailem na adrese obec@jablonna.cz, nebo na
telefonních číslech: 724 181 372 a 604 235 440.
Abychom všechny formální náležitosti stihli v řádných termínech, je nutné přihlásit se nejpozději
do 15. července. Bezprostředně po tomto termínu budou všichni zájemci kontaktováni a bude jim
objasněn další postup.
DV

Veřejně prospěšné práce- činnost pracovní skupiny
Již v posledním čísle Zpravodaje jsme Vás
informovali o vytvoření pracovních míst v naší
obci. Setkal jsem se ale s několika názory jako:
„To se Horních Hbit netýká, pro obec se pracuje
pouze v Jablonné.“ Chtěl bych tedy toto vše
uvést na pravou míru.
Je pochopitelné, že v Jablonné se pracovní
skupina zdržuje podstatně déle než v Horních
Hbitech, ale to neznamená, že se ve Hbitech nic
nedělá. Vše je dáno dispozicí obcí JablonnáHorní Hbity, tedy velikostí, počtem obyvatel,
ale hlavně momentální potřebou, kde jaká práce
je potřeba vykonat. Ne vše je také možné dělat
bez jakéhokoliv povolení. Obec je vázána na
povolení stavebního úřadu a ostatních
nadřízených orgánů.
Tímto bych chtěl připomenout činnost
pracovní skupiny od počátku roku. Provedení
elektrické
přípojky
k budoucí
hasičské
zbrojnici, vyčištění kanálů a vpustí, vyřezávání

a vystříhávání nepotřebného křoví v obci,
oprava kapličky a klubovny - venkovní fasády,
údržba vysázeného lesíku v katastrálním území
Horní Hbity na Jezeře (vyžínání a chemický
postřik). V neposlední řadě momentálně
probíhající rekonstrukce nohejbalového hřiště odstranění starého pletiva a nátěrů a provedení
nových nátěrů před osazením nového pletiva.
Dále je v těchto letních měsících plánovaná
úprava uličky mezi Doubravovými a kapličkou,
která již měla proběhnout, ale zklamala technika
- neprovozní obecní bagr. Za zmínku ještě stojí
odkanalizování příkopu nad Horními Hbity
směr od Kácině na křižovatku Jablonná Kamýk nad Vltavou, na které se v nemalé míře
bude také pracovní skupina podílet.
Veškeré připomínky a návrhy na pracovní
činnosti rádi uvítáme a jakýkoliv podnět
projednáme a budeme akceptovat.

Ladislav Trnka

Strategický plán rozvoje obce
Naše obec v současné době aktualizuje Strategický plán rozvoje. Ten se využívá mimo jiné jako
podklad pro další dokumenty, které zpracováváme v rámci MAS Sedlčansko pro evropské
programovací období 2014 – 2020 a je důležitý pro případné čerpání dotací nejen naší obcí, ale
všemi, kteří budou realizovat projekty na našem území, a kde to bude podle konkrétních podmínek
možné.
Plán rozvoje obce chceme projednávat s co nejširší veřejností - s lidmi, občany obce, místními
spolky i podnikateli tak, aby pokud možno zahrnoval potřeby všech těchto skupin. Může se jednat o
veřejně prospěšné záležitosti i projekty komerční. Proto vyzývám všechny zájemce, aby
kontaktovali Obecní úřad se svými návrhy a projekty na podporu cestovního ruchu, životního
prostředí, zaměstnanosti, na podporu činnosti neziskových organizací, infrastruktury nebo sociální
oblasti.
V květnu, na veřejném zasedání zastupitelstva obce jsem obšírně informoval přítomné o
zpracovávání a aktualizaci tohoto dokumentu s tím, že na dalším zasedání by měl být schválen.
Obecní úřad bude přijímat veškeré Vaše náměty do konce července tohoto roku a bude se je snažit
zapracovat do konečné verze dokumentu. Pokud možno písemné návrhy můžete doručit přímo na
obecní úřad, nebo je vhodit do poštovní schránky. Pro lepší představu je možné nahlédnout do
současně platného plánu, který je k dispozici na internetových stránkách obce www.jablonna.cz
v oddíle Úřední deska – Strategické dokumenty. Rozpracovaný návrh aktualizovaného, bude taktéž
vyvěšen k připomínkování na tomto místě.
DV

Tvořivé odpoledne
V sobotním odpoledni dne 12. dubna od
14 hodin jsme se opět sešli v místní klubovně.
Po loňském úspěchu jsme se i letos pořádně
připravili a pro dětičky a jejich rodiče
připravili velikonoční tvoření. Při vstupu do
klubovny nás uvítala vůně medových
perníčků, které si děti barevně zdobily, a jak
je to bavilo. To, že byly ulepené od bílkové
polevy, jim vůbec nevadilo, zdobily a zdobily,
některé ani nechtěly zkusit nic jiného. No aby
ne, vždyť to co si vyrobily, si taky odnesly
domů, prostě paráda. Jen o perníčkách to ale

nebylo, k těmto svátkům jara samozřejmě
patří
pletení
pomlázky,
aby
se
o Velikonočním pondělí mohlo pěkně šupat.
Tvořivého ducha děti ukázaly při barvení
vajíček a jejich doprovod vymýšlel originální
tematické pohlednice. Nezapomněli jsme ani
na oblíbené vyrábění kytiček, aby se nám
obilí krásně rozsvítilo barevnými kvítky.
I přesto, že jsme se sešli v malém počtu,
odpoledne jsme si krásně užili a zážitky si
odnesli. Příští rok se na Vás i ostatní opět
těšíme.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Požární soutěž
Dne 10. května proběhlo na našem hřišti
základní kolo požárního sportu za účasti sborů
dobrovolných hasičů z Jablonné, Horních
Hbit, Dolních Hbit, Kácině, Luhů, Jelenců a
Nepřejova. Velitelem soutěže byl Miroslav
Pácalt, hlavním rozhodčím Oldřich Skuhrovec,
roli startéra měl Jan Kolář, základna Jaroslav
Bartůněk, rozhodčími byli Roman Vopička,
Roman Trkovský a Kamil Vacek, časomíru
ovládala Ilona Kolářová, do funkce
zapisovatelů byli obsazeni Václav Kofroň,
František Žák a Kamil Vacek. V mužské
kategorii do 35 let se na prvním místě umístila
pořádající Jablonná, dále pak Horní Hbity,

Dolní Hbity A, Dolní Hbity B, Luhy, Káciň.
V kategorii nad 35 let prvenství obhájilo SDH
Luhy a na 2. místě se umístili muži z Dolních
Hbit. V ženské kategorii vyhrálo družstvo
z Kácině a za ním byly ženy z Jelenců.
V kategorii pořádková příprava vyhrálo
mužstvo z Kácině, útoky muži – Horní Hbity,
útoky ženy – Káciň, 100m překážek – Aleš
Falc z Dolních Hbit (21,9 sec.), - sl. Pilátová
z Jelenců (25,52 sec.).
Počasí
přálo
jak
soutěžícím
tak
pořadatelům, soutěž se vydařila, ani nedošlo
k žádnému zranění. Všem sportovcům
gratulujeme k úspěchům.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Dětský den
Dne 8. 6. se na hřišti v Jablonné konal od 14.00 hodin Dětský den. Po loňském deštivém dni se
na nás letos již od rána usmívalo sluníčko. Letos akci pořádalo SDH Horní Hbity za pomoci žen
z Jablonné, za což jim děkujeme.
Již předem jsme naplánovali hry a soutěže, které by odpovídaly věku dětí a našim možnostem.
Musíme myslet zejména na ty malé, protože větší děti na tyto akce již nechtějí. Soutěže byly
připravené a odměny nakoupené, mezi nimi sladkosti i věcné ceny, jako pastelky, omalovánky,
pexesa aj.
V neděli jsme se sešli v klubovně, každý již věděl, co bude dělat. Rozdělili jsme si stanoviště, a
pak jen čekali, kdy přijde první dítko. Ten den bylo obzvlášť teplo, tak jsme stanoviště, pokud to
šlo, dali radši do stínu.
Start byl v klubovně, kde se každé dítko zapsalo, dostalo startovní listinu a první úkol, za který
dostalo pitíčko a mohlo pokračovat na další stanoviště. Bylo celkem osm disciplín. Po zdolání
poslední disciplíny si mohl každý vybrat podle svého ze spousty drobností a sladkostí.
Na závěr celého dne byl zapálen oheň na opékání buřtů, ale protože bylo velké teplo, tak si
většina dětí odnesla špekáček domů.
Závěrem bychom mohli zhodnotit celý den jako úspěšný. Největší odměnou je pro nás dětský
úsměv a radost ve tváři. Toto nebyla v letošním roce poslední akce, takže sledujte informační
tabulky.
Rádi bychom poděkovali OÚ Jablonná za finanční pomoc a zapůjčení klubovny.
Ilona Kolářová za SDH Horní Hbity

Zpráva z oddílu AC Jablonná
Sezona 2013-2014 skončila 21. června
utkáním s Věšínem. Umístění na spodním
místě tabulky mluví za vše. Co k tomu říci?
Trefně to okomentoval jeden z diváků
„dopadli jste jak sedláci u Chlumce“, a je to
bohužel pravda… Zisk 7 bodů je nejméně
v historii klubu. Co je toho příčinou? Nízká
produktivita útočníků, generační doplnění
hráčů, absence tréninků. Nepodařilo se doplnit
mužstvo o 2-3 hráče, kteří by přinesli do
mužstva nový efektivní styl. Prakticky celý
rok sháníme kvalitního brankaře, což je základ
každého mužstva. Kde hledat? Na naši výzvu
ve věstníku se neozval nikdo, prostě je
nedostatek
hráčů
v Jablonné.
S tímto
problémem se setkáváme i v jiných oddílech,
a dokonce někde i zanikají mládežnická
družstva, což je smutný obraz dnešní doby. Co
se s tím dá dělat? Před mnoha lety se volalo po

lepších podmínkách. Nyní, když je (díky OÚ)
hrací plocha udržovaná, je zajištěna
pozápasová hygiena a fungující klubovna,
přesto zájem stagnuje, což se týká též divácké
účasti. Skutečně uvítáme každého, kdo přijde
s nápadem, jak pomoci klubu.
V současnosti se rozbíhá příprava na
tradiční pouťový turnaj v malé kopané, který
proběhne 16. 08. 2014. Loňský turnaj byl
účastníky hodnocen velice pochvalně, a proto
si letos můžeme z velkého zájmu účastníků
vybírat. Turnaj v Jablonné se v širokém okolí
stal pojmem a je na nás, abychom jeho úroveň
udrželi, případně ještě zkvalitnili. Proto
vyzýváme všechny, kdo jste ochotni pomoci
s přípravou turnaje, přihlaste se u Karla
Jarolímka.
Děkujeme, AC Jablonná.
Josef Kříž za AC Jablonná

Revize komínů
Obec Jablonná je, tak jako každý, povinna zabezpečit každoroční řádné čištění a revize komínů
na svých budovách. Tato povinnost je důležitá především z hlediska požární bezpečnosti a
v neposlední řadě je to také podmínka případného pojistného plnění při eventuálním požáru.
Pro revizi a čištění obecních komínů jsme vybrali kominíka pana Zbyňka Víta a domluvili s ním
termín 18. a 19. července 2014, kdy se bude pohybovat v okolí naší obce.
Má-li někdo z občanů zájem, může se přidat a objednat si prohlídku svých komínů v těchto
termínech na obecním úřadu. Objednávky nám doručené nejpozději do 7. července předáme panu
Vítovi, případně se s ním může každý domluvit sám na tel: 734 186 265.
DV

Krátce
Turnaj v nohejbalu SDH Horní Hbity se bude konat 26. července. Všichni jsou srdečně zváni, o
zábavu i občerstvení je postaráno.
Nebezpečný odpad bude odvážen 2. října v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné od
16:40 do 17:15 z obvyklých míst.
Do obecní knihovny přibyly další knihy, tentokrát od paní Barbory Zívrové a pana Josefa Vacka,
počet knih se nám rozrostl natolik, že máme všechny police plné. Prozatím tedy musíme přijímání
darů ukončit a pokusit se vymyslet na knihy nějaké další místo. Všechny knihy jsou potenciálním
čtenářům zdarma k zapůjčení.
Sběr železa proběhl v Jablonné velice dobře a SDH Jablonná děkuje všem, kteří pomohli naplnit
kontejner a vylepšit tím také stav v jeho pokladně.
Turnaj v Malé kopané pořádaný AC Jablonná tradičně proběhne o pouťovém víkendu, tj. 16. 8.
2014. Hudba v režii GrebikRádia.
SDH Jablonná pořádá po dvouleté odmlce dne 27. 9. 2014 hasičkou soutěž „O POHÁR
STAROSTY“ aneb „POSLEDNÍ STŘÍKÁNÍ“.
Poslední prázdninový víkend, tj. 30. 8. 2014 se uskuteční „LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že bagřík Predator bude vzhledem k jeho technickému stavu a
opakujícím se poruchám zapůjčován pouze s obsluhou, se kterou má obec uzavřenou pracovní
smlouvu. Do ceny za motohodinu bude tedy nově zahrnuta i obsluha a pohonné hmoty.
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