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Úvodem
Léto je již za námi, tři měsíce od posledního vydání uběhly jako voda, a tak je tu v prvním
podzimním týdnu další Zpravodaj. V něm bych chtěl upozornit na anketu k návrhům Znaku naší
obce, která proběhne v rámci voleb do zastupitelstva Středočeského kraje, a dále pak na návštěvu
divadelního představení, které pro občany organizujeme na konci října. O tom ale podrobněji níže.
V minulém vydání jsem vyzýval k aktivní spoluúčasti na tvorbě tohoto periodika, jsem rád, že se do
něho zapojují prozatím alespoň organizátoři v obci pořádaných společenských akcí a velmi jim
děkuji nejen za příspěvky, ale hlavně za akce samé a především za ty pro děti.
Pak jsou tu také ještě další, řekněme „skrytí“ přispěvatelé, kteří mají mnohdy dobré připomínky
a nápady k obsahu Zpravodaje. Většinou se jedná o poukázání na drobné nebo větší neřesti
ostatních, například špatné třídění odpadů nebo jejich odkládání mimo příslušné nádoby, ať už
přímo v obci (vedle kontejnerů) nebo dokonce vytváření černých skládek mimo obec. Další častou
připomínkou bývá příliš rychlá jízda motorových vozidel v obci. Lidé ale většinou chtějí, abych
jejich připomínky interpretoval já, mým jménem. Nerad bych se však stal zprostředkovatelem
(interpretem) připomínek někoho jiného. Kdokoli může přijít se svým příspěvkem a ve Zpravodaji
mu ho rádi zveřejníme. Nikdo se nemusí ostýchat vyjádřit svůj názor, napsat co se mu nelíbí nebo
co by rád změnil.
David Větrovský

Divadlo
Plánovaná
návštěva
divadla
v Praze
avizovaná v minulém Zpravodaji má již jasné
kontury. Divadelní představení divadla Palace
Theatre
„Africká
královna“
s Lindou
Rybovou a Hynkem Čermákem v hlavních
rolích se koná v sobotu 27. října od 19:00.
Autobus pojede z Jablonné a zastaví

i v Horních Hbitech. Odjezd z Jablonné bude
v 17:00.
Lístky jsou pro zájemce k dostání v úředních
hodinách na obecním úřadě. V případě že do
10. října nebudou všechny vstupenky
rozebrány, nabídneme je i mimo Jablonnou
a Horní Hbity tak, aby byla obsazena všechna
místa.
DV

Loučení s prázdninami
Prázdniny nám utekly jako voda a byl tu
poslední prázdninový víkend. A když už jsme
v červnu tak hezky začali Dnem dětí, napadlo
SDH Jablonná, že bychom mohli i ten konec
prázdnin dětem trochu zpříjemnit.
SDH Jablonná oslovil své členy a také
občany, kteří se již podíleli na organizování a
přípravě Dne dětí, zda by pomohli s další akcí
určenou dětem. S hřejivým pocitem a velkými
díky musíme říci, že nikdo neodmítl.
Ba naopak, všichni s potěšením přijali.
Přiznáváme, že to byla tzv. hurá akce, na
které jsme se dohodli během jednoho dne,
a na zorganizování nám zůstalo 5 dní. Přesto
si troufáme říct, že se vše vydařilo. Snad jen
počasí mohlo být příznivější. Doufáme, že
nám po tom loučení nikdo neomarodil.
Loučení s prázdninami bylo zahájeno
v sobotu 1. 9. 2012 ve 14 hodin hlavním
moderátorem p. Grebeňem, který nám spolu
se svými kolegy z rádia celý program oživil
hudbou a vtipnými poznámkami. A za to mu
moc děkujeme.
První děti, které přišly chvilku po 14 hodině,
dostaly pořadová čísla a mohly se vydat na
trasu se stanovišti. Na každém stanovišti (bylo
jich celkem 11) čekaly na děti úkoly.
Za splnění úkolu dostaly jako odměnu jen
drobnou sladkost, protože hlavní odměna byla
připravena až na konec.
Trasa vedla od hřiště, kde první disciplínou
bylo driblování k rozcestí pod kaštanem, tam
děti zavazovaly tkaničky. Z rozcestí se daly
děti vlevo, a když došly na první křižovatku,
dostaly za úkol vyřešit jednoduché rébusy
vytištěné na papíru. Tady proběhly děti
uličkou jako by se chtěly vrátit k hřišti, ale
na konci odbočily doleva a už měly zase
na dosah další stanoviště. Zde odpovídaly
na otázky ze zdravovědy. Měli jsme k tomu
zapůjčeny i lékárničky, takže si mohly vybrat,
co by v jaké situaci použily. Pokračovaly
cestou dále až k poslednímu domu, zde na ně
čekalo hádání večerníčků a jiných pohádek
podle zapůjčených obalů od DVD. Tady byli
úspěšnější ti nejmenší. Jako by se zdálo, že ti
starší už zapomněli na večerníkové pohádky.
Dále musely děti jít cestičkou k rybníčku

u křížku. Zhruba v polovině cesty na ně
čekaly hádanky, u rybníčku pak skákání přes
švihadlo
či
proskakování
obručemi.
Od rybníčku jsme děti posílali přes louku
mezi nové domky. V polovině louky bylo
stanoviště s opičí dráhou. Když děti přeběhly
zbytek louky, dostaly se k tabuli, kde
přiřazovaly dvojice slov a ty menší spojovaly
správné poloviny obrázků. Teď už jim
zbývalo proběhnout mezi domky na konec
uličky a dostaly se k předposlední disciplíně.
Tady malovaly obrázky dle zadání. No a na
závěr, aby byla legrace, musely skákat
panáka. Děti vybíhaly postupně a postupně se
nám i vracely do cíle. Ty co měli splněno
a odběháno si šly hrát a čekalo se na ostatní.
Poslední děti nám vyběhly po 15 hod.,
a jakmile se nám vrátily do cíle, p. Grebeň
nám svolal všechny zúčastněné, aby se
seřadily. Všechny děti, které se zúčastnily,
dostaly na památku „zlatou medaili“.
Teprve nyní nastala pro děti ta chvíle, kdy se
vyhlásilo, že je potřeba najít schovaný poklad.
Bylo to, jako když střelíte do hejna vrabců.
Byli jsme překvapeni, jak rychle děti truhlu
s pokladem našly. Tím však pro ně hledání
neskončilo. Protože truhla byla zamčená,
musely najít také klíčníka, který měl u sebe
zlatý klíč a truhlu jim otevřel. Netrvalo
dlouho a klíčník byl objeven. Nastala chvilka
napětí. To byla nádhera, když se truhla
otevřela. V truhle se leskly zlaté mince, perly
a jiné ozdoby. Ten pravý poklad pro děti byl
však až pod těmito rekvizitami. Jakmile se
nadzvedl tác s mincemi a perlami, viděly děti,
co je pro ně nachystáno. A jako správní
hledači pokladů musely vynaložit svou
mrštnost a úsilí, aby si ukořistily svůj podíl.
Těm nejmenším dětem samozřejmě pomohli
rodiče, aby nebyly ošizeny. Truhla byla
prázdná během chvilky, ale dostalo se na
všechny.
Protože
odpoledne
bylo
vyčerpávající, mohl si každý opéci špekáček,
dát si něco k pití a poklábosit třeba o tom, co
právě zažil.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdo
s přípravou i s celým průběhem akce
pomáhali. A velké díky i dětem za to, že je

počasí neodradilo a že nám daly tu nejhezčí
odměnu - „úsměv“.

Po setmění bychom se prošli po Jablonné
s rozsvícenými světýlky. Budeme moc rádi,
když nám napíšete, zda by se Vám a Vašim
dětem takováto akce líbila. Tyto vzkazy
můžete odevzdávat p. Grebeňovi v obchodě,
anebo nám je můžete poslat na e-mail:
skuhralenkova@seznam.cz,
verovac@centrum.cz.

PS: Rádi bychom pro děti připravili nějaké
další povyražení. Napadlo nás uspořádat
světluškový průvod. Konal by se někdy po
dušičkách (asi 3.11.). Sešli bychom se před
setměním na hřišti. Každý by si donesl
lampiónek, lucerničku, či jiné světýlko.

Veronika Vacková

Turnaj v malé kopané
Tradiční turnaj v malé kopané, „Memoriál Pavla Vály“, se konal v sobotu 18. srpna, den před
jablonskou poutí.
Zúčastnilo se ho 9 mužstev, z nichž se do závěrečného utkání o první místo probojovaly týmy
AC Jablonná a „Paleťáci“. Zápas skončil 0:2 a „Paleťáci“ se tak stali celkovými vítězi ročníku
2012.
Počasí organizátorům přálo, účastníci i diváci byli spokojeni a těší se na další ročník.
Sobotní odpoledne přešlo po ukončení turnaje, vyhlášení výsledků a předání cen mužstvům
pozvolna do večerní taneční zábavy, kde k tanci a poslechu hrál a o zábavu se staral František
Pazderník.
Karel Jarolímek

Vzpomínka a poděkování
Nás všechny, kteří jsme znali pana Františka Fiřta z Jablonné, jednoho z nejstarších rodáků
a občanů naší obce, zasáhla zpráva o jeho smrti právě v den jablonské pouti. Pan Fiřt byl
dlouholetým aktivním a platným členem, jednatelem a kronikářem SDH Jablonná a také i členem
Zastupitelstva obce a místostarostou. Za všechnu práci a starosti mu patří veliký dík nás všech.
Oldřich Skuhrovec a David Větrovský

RUD
V průběhu léta došlo k dlouho očekávanému
projednání a schválení novely zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD), která
přinese do pokladen obcí více finančních
prostředků. Změna by měla být znatelná, ale
odhady se různí. Celková finální částka,
kterou Jablonná dostane v příštím roce navíc,

bude záviset nejen na této novele, ale i na
tom, kolik peněz celkem se podaří státu
vybrat na daních. V návrhu obecního rozpočtu
na rok 2013, který právě připravujeme,
již však můžeme s klidným svědomím počítat
se střízlivým odhadem lepších příjmů.
DV

Znak a vlajka Obce
Již několik měsíců máme k dispozici návrhy Znaku a vlajky pro naši Obec a Zastupitelstvo stojí
před rozhodnutím, který z návrhů vybrat. Protože bychom rádi znali i Vaše názory, zveřejnili jsme
návrhy na internetových stránkách obce, také jsou k nahlédnutí na obecním úřadě i v obchodu
v Jablonné. Mnoho názorů jsme již zaznamenali, ale není možné říci, že nějaký jednoznačně
převládá. Pro lepší představu před rozhodnutím Zastupitelstva o výběru jednoho z nich jsme
se rozhodli uspořádat anketu, která bude důležitým vodítkem pro konečný výběr.
Anketa proběhne v termínu voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje. Všichni, kteří se k volbám
dostaví, budou dotázáni volební komisí, zda se chtějí ankety zúčastnit a poté případně obdrží
anketní lístek s vyobrazením všech čtyř znaků. Znaky bude každý moci seřadit a označit čísly
od 1 do 4 podle toho, jak se mu líbí. Znak, který se mi líbí nejvíce, označím jedničkou, druhý
dvojkou, třetí trojkou a znak, který podle svého hodnotím nejhůře, čtyřkou. Doufáme, že anketu
k vyjádření názoru využijete. Výsledky samozřejmě v nejbližším Zpravodaji zveřejníme.
Pro představu jsou pod článkem umístěna černobílá vyobrazení znaků.

DV

Doručování písemností
Upozorňujeme občany, kteří mají v údaji
o trvalém místu bydliště uvedeno sídlo
ohlašovny (Obecního úřadu Jablonná) tedy
adresu Jablonná 96, že poštovní a jiné zásilky
jim na tuto adresu nemohou být doručovány.
Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu
trvalého pobytu občana, který nemá možnost
přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu
přidělena úřední adresa – Jablonná 96. Tato
adresa je jen evidenčním údajem, sloužícím
především pro vydání osobních dokladů.
Na sídlo ohlašovny nelze doručovat, neboť

v budově obecního úřadu nikdo z občanů
s úřední adresou fyzicky nebydlí a není
možné mu žádnou korespondenci doručit. OÚ
není
oprávněn
přebírat
soukromou
korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení
údaje o místu trvalého pobytu jako svou
adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí
doručování své korespondence vyřešit přímo s
Českou poštou s. p., případně s odesílateli
(např. pojišťovnou, bankou, mobilním
operátorem, atd.).
DV

Budova pro komunální techniku – další informace
Zastupitelstvo už po několikáté jednalo o možnostech zabezpečení komunální i hasičské techniky
a dalších prostředků obce před nepřízní počasí, neoprávněným užitím, zcizením a tak podobně.
Z poměrně živé diskuse, která kolem tohoto proběhla a dosud probíhá, bylo na veřejném jednání
Zastupitelstva rozhodnuto připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se objektu
stodoly „U Petrů“ v Horních Hbitech u čísla popisného 16. Na příštím zasedání Zastupitelstva bude
návrh smlouvy předložen k projednání.

Krátce
Kontejner na velkoobjemový odpad je připraven k použití. Je umístěn za oplocením za budovou
obecního úřadu v Jablonné a po telefonické dohodě s panem Ladislavem Trnkou na telefonním čísle
604 235 440 je možné první čtvrtek v měsíci do něj odpad ukládat. Bezplatně do něj mohou
odkládat svůj velkoobjemový odpad ti, kteří si v daném roce zakoupili známky na vývoz popelnic.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne již 4. října. V Horních Hbitech bude kontejner přistaven na
náves od 16:15 do 16:30 a v Jablonné před obecní úřad od 16:40 do 17:15. Nebezpečné složky
komunálního odpadu je každý povinen předat osobně, přímo obsluze kontejnerů.
Volby do Zastupitelstva Kraje se budou konat v pátek 12. a v sobotu 13. 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.
Mikuláš - SDH Jablonná a SDH Horní Hbity ve spolupráci s Obcí pořádají dne 8. 12. 2012
od 14. hodin mikulášskou nadílku v klubovně na hřišti AC Jablonná. Děti se jako loňský rok mohou
těšit na pouštění pohádek, dětskou diskotéku i nadílku.

