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Vážení čtenáři,
šestnácté vydání našeho Zpravodaje je zároveň posledním v tomto volebním období. Doufám,
že jeho vydávání přispělo k lepší informovanosti lidí o dění v obci a děkuji všem, kteří se na jeho
tvorbě, přípravě i vydávání podíleli.
Ve dnech 10. a 11. října proběhnou volby a bude zvoleno nové zastupitelstvo naší obce.
Tentokrát je na sedm míst v zastupitelstvu celkem třináct kandidátů, a tak bude mít každý z nás,
kteří k volbám půjdeme, na výběr. Za sebe mohu říct, že bych byl velmi rád, kdyby volit přišlo lidí
co nejvíce. Velká volební účast by pro mě byla signálem zájmu občanů o dění v obci. Vážím si
odvahy všech, kteří se rozhodli kandidovat a jít se svou kůží na trh. Z třinácti kandidátů může být
ale zvoleno jen sedm, a kteří to budou, o tom rozhodneme právě v těchto volbách.
Závěrem tohoto článku mi dovolte, abych poděkoval za odvedenou práci všem současným
zastupitelům. Se všemi, se kterými jsem v tomto volebním období spolupracoval, včetně
jablonských a hornohbitských hasičů i fotbalistů, se mi spolupracovalo dobře.
David Větrovský

Obnova cesty – vycházkový okruh
V průběhu léta se podařilo dokončit
zprůchodnění úvozové cesty z Košíkova
v Jablonné až ke Křížku. Po vyřezání křovin
jsme cestu upravili i mechanicky a nechali ji
uválcovat tak, aby byla průchozí pro pěší,
průjezdná pro kola a třeba i kočárky. Měli
jsme sice drobný problém se zemědělci, kteří
nám malou část cesty u Křížku zorali, ale po
domluvě s nimi je již opět upravená, průchozí
a v budoucnu se to již nebude opakovat.
Obnovou této cesty se vytvořil zajímavý
okruh, který má celkem něco přes dva
kilometry, polovina trasy vede přes obec
a polovina mimo obec. Doporučuji každému,

aby takovou krátkou procházku vyzkoušel,
čím více se bude používat, tím méně bude
znovu zarůstat. Z návsi dolů, kolem rybníčku
u Černých, potom na Košíkov a ven z obce
polní úvozovou cestou až ke Křížku, přejdete
přes hlavní silnici a potom nahoru na Průhon.
Z Průhonu na náves už každý určitě trefí.
Podobným způsobem bychom chtěli
upravit, obnovit nebo zprůchodnit i další
cesty. Je to ale pracné a časově náročné
a musíme dopředu promyslet, které úseky by
k tomu byly nejvhodnější, které by byly
používány a znovu by rychle nezarostly.
DV

Divadlo
Tak jako v minulém roce, i letos jsme se rozhodli uspořádat zájezd na divadelní představení
do Prahy. Po velkém a pozitivním ohlasu na muzikál „Kapka medu pro Verunku“, který jsme
navštívili loni, jsme se rozhodli opět vybrat divadlo
Hybernia a opět muzikál pro celou rodinu. Pojedeme
na představení „SNĚHOVÁ KRÁLOVNA“, které
je volným pokračováním předešlého a v předvánočním
čase bude po představení opět prostor pro návštěvu
centra Prahy.
Představení se koná 16. listopadu od 15ti hodin
a cena vstupenky je 300 Kč (běžná cena 440 Kč),
doprava bude zajištěna stejně jako loni (autobusem)
a bude zdarma. Vstupenky je možné zakoupit, tak jak je
uvedeno na plakátech, v úředních hodinách od 30. září.
DV

Rekonstrukce střechy a zateplení obecního úřadu
Na druhý pokus se nám podařilo získat
dotaci ze Státního fondu životního prostředí
na zateplení celého pláště budovy obecního
úřadu, včetně rekonstrukce a zateplení střechy
a výměny střešní krytiny. Vyřeší se tím tak
problém s úniky tepla především stropem
a střechou a také nezatepleným soklem
a podsklepenou částí objektu. Předpokládáme,
že již nebude docházet k promrzání objektu

v zimním období a zamrzání vody
v rozvodech a na toaletách. Systém vytápění
(v současné době jsou instalovány elektrické
přímotopy) budeme muset řešit následně,
neboť do tohoto projektu ho nebylo možné
zařadit právě z důvodů hodnocení žádosti
o poskytnutí dotace. Věříme, že kvalitní
zateplení je důležitým předpokladem pro
hospodárné využívání objektu do budoucna.
DV

Nohejbal mužů 2014
26. července, jako každý rok, se konal nohejbal mužů v Horních Hbitech. Tento rok měli
premiéru na nově oploceném hřišti. Občerstvení se konalo v klubovně, která měla novou fasádu
(o toto se postaral OÚ).
Samozřejmě než začalo vlastní utkání, tak muselo projít vše podle nepsaných pravidel. Díky
patří panu Jaroslav Turnovcovi, který se jako každý rok postaral o sponzorské dary. Není to vůbec
jednoduché, ale nenechal se odradit a sehnal pěkné ceny. Při přípravě a technické pomoci se opět
sešli pan Václav Vostarek a Ladislav Trnka, kterým patří dík.
Již k samotnému dni. Opět nám svítilo sluníčko, jako kdybychom počasí měli objednané. Ráno
se sešla družstva plná elánu a vylosovala si své skupiny.
Všichni hráči i diváci se mohli občerstvit u našich známých chlapců pánů Ladislava Trnky a
Josefa Hrdiny, kterým vydatně pomáhala Verča Trnková. Ve svém volném čase obětavě
připravovali občerstvení pro naše žíznivé a hladové hráče a diváky.

Účastnilo se 12 družstev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SMĚSKA
UHH
MPPD
LÍVANCE
VOPED
DUS

7. DLOUHÁNI
8. DŘEVORUBCI
9. NEČÍŇ
10. HASIČI
11. VINGL
12. KAJŤÁCI

Kluci se bili jako o život, ale rozhodčí byl neúprosný. Nebyl to nikdo jiný než známý pan Kamil
Vacek. Sluníčko pražilo, tak musel občas slézt a svlažit se.
Byli jsme rádi, že pan Jan Turnovec zapůjčil zavlažovací zařízení, kterým se pokropilo hřiště.
Našel se i dobrák, který to občas pustil pod stan, kde seděli hráči i diváci, aby tím teplem neusnuli.
Tentokrát se přijeli na nás podívat kluci z Milína a to se nevyplatilo hasičům, které známe
z minulých let jako jedničky. Ale bohužel, každý rok je znát na každém (a mládí kupředu), tak jim
to Milíňáci natřeli. Každý se snažil, ale ve sportu se hodnotí body. Bohužel někdo dopadl špatně a
někdo měl štěstí. Večer si každý odnesl nějakou výhru, včetně pohárů. Byli vyhodnoceni i nejstarší
hráči pánové Josef Fejt a Václav Vostarek. Dostali i malý dárek útěchy.
A jak to skončilo?

1. VINGL
2. NEČÍŇ
3. LÍVANCE

Tak uvidíme příští rok, kdo nás překvapí.
Na závěr poděkování všem: sponzorům, hráčům, divákům, pořadatelům, obsluhujícím.
Bez těchto lidí by se turnaj nekonal!
Hanka Turnovcová

Sportovní odpoledne k zakončení prázdnin
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a už je to zase tady, ráno budíček a vstávat do školy.
S teplými dny plnými zábavy a koupání jsme se zvesela rozloučili na našem místním hřišti.
Poslední prázdninovou sobotu děti vyběhly na Průhon a zaskotačily si u nejrůznějších disciplín.
Jako první je zaujal barevný klaun, kterému se měly míčkem trefovat do nosu. Můžu Vám říct, že
zase tak jednoduché, jak to vypadalo, to nebylo. Následovalo skákání panáka, některé děti skákaly
dokonce poprvé. Pak se děti proběhly u štafety a zaskákaly „žabáky“. Neopomněli jsme opět
kyblíky a míče a trefování plechovek. O trošku náročnější byla „opičí dráha“. Za odměnu byli
účastníci odměněni drobnými sladkostmi a dárečky a nakonec si s sebou domů nesli na památku
diplom zdatnosti a co vypotili a vyběhali, doplnili buřtíkem a limčou. Protože nám počasí na tento
den opravdu přálo a bylo krásně teploučko, všichni jsme se krásně pobavili. Věřím, že se všem
líbilo a za rok opět na viděnou. Za finanční dary děkujeme.
Za ženský tým obce Jablonná pod záštitou SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Zpráva z oddílu
Po skončení sezony, která nedopadla tak,
jak očekávali příznivci (získali jsme pouhých
7 bodů – střed tabulky), jsme se začali
věnovat přípravě 12. ročníku „Memoriálu
Pavla Vály“. Členové oddílu se zúčastnili
brigády na úpravě hřiště a diváckého zázemí,
která se uskutečnila 9. 8. Všem patří
poděkování, zvlášť Honzovi Jarolímkovi za
obětavou práci v prostoru tribuny.
16. srpna se uskutečnil již zmíněný turnaj
malé kopané. Za pěkného počasí a na
upraveném hřišti se utkali zdatní soupeři a
zápasy uspokojily i náročné diváky.
Turnaj proběhl v přátelském ovzduší bez
jediné připomínky a účastníci se již těší na
příští ročník. Vítěznou cenu si odvezli hráči
„Sešívaní“, druzí byli „Sazy team“, třetí
„Brdské krávy“. Nutno podotknout a
vyzvednout Karla Jarolímka za skutečně
příkladnou organizaci celé akce.

V novém ročníku 2014-2015 jsme začali
impozantně vítězstvím v utkání s Drahlínem
6:0. Euforii nám vzaly další dvě remízy. O to
více jsme se připravili na utkání roku
s Dolními Hbity „B“. 20. 9. jsme sehráli
očekávané derby. Naše herní nasazení a touha
po vítězství slavily úspěch. Celý zápas AC
Jablonná dominovala a svou převahu
vyjádřila pěti góly. Konečný výsledek vyzněl
5:1 pro naše AC. Od větší prohry soupeře
uchránil dobře chytající Jindřich Skuhrovec.
Předvedený výkon i výsledek připomněl
pamětníkům slavnou éru devadesátých let,
kdy pod vedením Václava Železníka jsme
neměli v okrese konkurenci.
Přejeme si, aby nám výkonnost vydržela co
nejdéle. Vždy uvítáme podporu našich
příznivců.

Přijďte!!!
Josef Kříž za AC Jablonná

Neznámý vandal
V červenci jsme zjistili, že neznámý vandal poškodil několik stromů v aleji, kterou jsme z dotací
od ministerstva životního prostředí vysázeli kolem cesty z Průhonu přes vrch směrem ke Kácini.
Vzhledem k tomu, že se evidentně jednalo o úmyslné poškození, nikoliv o náhodu, byla přivolána
Policie, aby místo ohledala a věc vyšetřila. Obec bude muset stromky podle smlouvy o poskytnutí
dotace nahradit z vlastních prostředků. Je naší povinností alej doplnit a stromky udržet a zajistit,
aby mohly růst. Doufáme, že se poškozování již nebude opakovat. Všímejme si prosím všichni
poškozování obecního majetku, jde o věci nás všech.
DV

Krátce
Tentokrát přibylo Jablonné i Horním Hbitům po jednom malém občánku. V Horních Hbitech to
byla Magdaléna Andrlová a v Jablonné Adam Duchoslav. Oba se narodili v červenci a jim i jejich
rodičům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.
Nebezpečný odpad bude odvážen již 2. října v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné od
16:40 do 17:15 z obvyklých míst.
Volby do Zastupitelstva obce se budou konat v pátek 10. a v sobotu 11. října společně s Volbami
do senátu. V případě, že senátor nebude zvolen v tomto prvním kole, bude se konat o týden později
ve stejných časech kolo druhé. 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 umožní jim hlasovat u nich doma.
Mikulášská nadílka pro děti pořádaná SDH Horní Hbity a SDH Jablonná se bude konat
29. listopadu.
Na začátek adventu je také plánováno v Horních Hbitech již tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromku. Letos se pravděpodobně přidá i Jablonná. O přesném termínu budete
informování prostřednictvím plakátů.
V sobotu 27. září proběhla soutěž v požárním sportu v Jablonné na hřišti, kterou pod názvem
„O pohár starosty, aneb Poslední stříkání“ pořádalo za účasti dvanácti soutěžních družstev SDH
Jablonná. Podrobnosti přineseme v příštím vydání Zpravodaje.
Testování závodních aut, které čas od času probíhá na cestě mezi Jablonnou a Jelencemi je
povoleno všemi příslušnými orgány, vlastníky pozemků i obcemi Jablonná a Dolní Hbity. Povolení
bude pro příští rok pravděpodobně prodlužováno. Má-li někdo pádný argument, věcné připomínky,
nebo jiné námitky proti tomuto testování, nechť je uplatní na našem Obecním úřadě. Budeme se
jimi před případným vydáním prodloužení povolení zabývat.

30. září 2014
Občasník bezplatný výtisk,
příští vydání předběžně plánováno na prosinec 2014
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