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Úvodem
Vážení občané, opět jsou tu Vánoce a blíží se nový rok. Mnoho z Vás si jistě v mysli vybaví
Vánoce předešlé a řekne si, jak ten čas rychle utíká. Žijeme v čím dál víc uspěchané době a vánoční
svátky jsou jednou z mála možností zpomalit, zavzpomínat, navštívit své blízké a vzpomenout na
ty, kteří již mezi námi nejsou. Je to také vhodná doba k bilancování toho, co se nám během roku
povedlo a co ne a příležitost k plánům do budoucna.
Přeji Vám jménem svým i jménem celého Zastupitelstva naší obce klidné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce 2012.
David Větrovský

Mikulášská nadílka
Díky zkušenostem hasičů z Horních Hbit
a naší
obce
s mikulášskou
nadílkou
z minulých let, jsme se letos rozhodli předat
balíčky trochu jinak. Vzhledem k předvánoční
době jsme tedy uspořádali v sobotu
3. prosince pro naše děti mikulášskou nadílku.
Konečně, po letech, jsme měli možnost
shromáždit se v suchu a teple a připravit pro
naše ratolesti odpoledne plné zábavy, které
jsme zakončili příchodem Mikuláše, čertů a
anděla. V průběhu týdne před uspořádáním
akce
někteří
místní
občané
(Lada
Podzimková, Ilona Kolářová s Janem
Kolářem,
Jana
Svobodová,
Lenka
Skuhrovcová a Iveta Turnovcová) spojili své
síly a za finanční pomoci Obce se klubovna
stylově vyzdobila. Proto při příchodu
místních dětí s rodiči či jiným doprovodem na
ně dýchla vůně jehličí, sušeného ovoce a
svařeného vína. Do příchodu Mikuláše si děti
podle libosti malovaly, zdobily vánoční

stromek vlastnoručně vyrobenými ozdobami,
sledovaly pohádky nebo jen tančily. Během
tohoto dětského hemžení se rodiče či jiní
mohli v klidu a pohodě občerstvit, popovídat
s přáteli a ochutnat kulinářské umění místních
žen. Vyvrcholením celého odpoledne byl
příchod Mikuláše s doprovodem. Pro děti měl
přichystanou
odměnu
za
připravenou
básničku či písničku. Podělil všechny hodné
děti nejen z naší obce. I čerti měli nějakou tu
práci, ale ve spolupráci s andělem si nakonec
do pekla nikoho neodnesli. Účast byla
maximální a věříme, že všichni strávili
příjemné odpoledne a nenechají si další
příležitostné setkání ujít.
Závěrem bych ráda poděkovala nejen
Ladě Podzimkové, ale i jiným, za jejich cenné
zkušenosti a nápady, díky nimž se klubovna
nádherně rozzářila.
Za SDH Horní Hbity a SDH Jablonná
Lenka Skuhrovcová

Dotace na rok 2012 a krátké shrnutí roku 2011
I pro rok 2012 bylo možné podat žádost o dotace z různých fondů Středočeského kraje. V minulém
volebním období se touto cestou podařilo získat dotaci na Klubovnu a tak doufáme, že na nás

Středočeský kraj nezapomene ani v současné době. Podali jsme žádosti celkem tři a to žádost o
dotaci na úklid černých skládek na území obce, dále žádost o dotaci na pořízení auta pro zásahovou
jednotku SDH Jablonná a nakonec i o dotaci na vybudování dětského hřiště. O tom, jak jsme
dopadli, vás budeme informovat.
V letošním roce k nám nebyl Středočeský kraj tak štědrý jako v roce 2010, kdy schválil dotaci na
Klubovnu v Jablonné, žádali jsme o dotaci na autobusovou zastávku na Průhoně a na úklid černých
skládek a ani jedné z žádostí nebylo vyhověno. O dotaci na úklid černých skládek jsme se tedy
pokusili požádat znovu a uvidíme, jak dopadneme v letošním roce.
Dále jsme letos dvakrát žádali na Úřadu práce v Příbrami o příspěvek na vytvoření pracovního
místa pro veřejně prospěšné práce v obci. Oběma žádostem bylo vyhověno a v souhrnu dle
podepsaných smluv obdržíme pro letošní rok od tohoto úřadu 64 400 Kč. Všechny tyto prostředky
byly nebo budou použity na výplatu mezd za veřejně prospěšné práce v naší obci.
Další věcí, o kterou jsme se pokusili a byli úspěšní je výsadba aleje na obecní cestě za Obecním
úřadem (od vodárny k Loužku). Bylo zde vysazeno více než padesát odrostků, někdy více než
dvoumetrových dubů, lip, javorů, jeřábů a třešní. Celý projekt stál 43 734 Kč, byl schválen
Ministerstvem životního prostředí a bude jím i celý zaplacen. Po výsadbě bylo vše zkontrolováno a
do konce roku by mělo být vše finančně vyrovnáno. Doufejme, že stromy budou dobře prospívat a
že zase trochu vylepší prostředí v naší Obci. V příštím roce, bude-li taková možnost, opět vybereme
nějaké vhodné lokality a budeme ve výsadbách pokračovat.
Jsme velice rádi, že se především hasiči ujali pořádání různých společenských akcí v klubovně.
Patří jim veliký dík za to, že se v obci rozvíjí a obnovuje společenský život.
DV

Kanalizace
Jak jsme daleko s kanalizací? Jednoduchá
otázka, na kterou se složitě odpovídá. Co se
týče Jablonné, tak jsme v letošním roce
nevynechali žádnou možnost k podání žádosti
o dotace. Možnosti byli celkem dvě. Ta první,
na Ministerstvo zemědělství, nevyšla a druhá,
na Státní zemědělský a intervenční fond, byla
podána na začátku listopadu. Dostali jsme
zprávu, že je po formální stránce v pořádku a
že o tom, zda budeme úspěšní a postoupíme

do dalších kol výběru, budeme informováni
v průběhu ledna nebo začátkem února příštího
roku.
Na
projektování
v Horních
Hbitech
pokračujeme. V současné době jednáme
s posledními vlastníky pozemků, přes které
potřebujeme vést kanalizační řády. Pevně
věřím, že jednání dopadnou dobře a budeme
se moci pustit do územního řízení.
DV

Nová vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce se rozhodlo přepracovat původní vyhlášku o místních poplatcích a poplatcích ze
psů z 29. ledna 2004, která platila dosud a v mnohých ohledech nevyhovovala potřebám obce, byla
příliš složitá a v některých drobnostech nebyla v souladu s později schválenou celorepublikovou
legislativou.
Novou vyhláškou chceme dosáhnout maximálního zjednodušení nutné administrativy a
zpřehlednění povinností občanů. Změny spočívají v tom, že sazby za využití veřejného prostranství
jsme sjednotili na stejnou úroveň, a zjednodušili oznamování tohoto využití, jak jen to šlo. Co se
týče poplatků ze psů, dospěli jsme k názoru, že nebudeme rozlišovat mezi prvním a dalšími psy
jednoho majitele. Přinášelo to jen dohady o tom, čí který pes vlastně je. Od příštího roku se tak
bude platit za každého stejně.
Co tedy bude od příštího roku jinak? Nebude toho mnoho. Nahlásit počet psů a zaplatit poplatek
bude mít každý chovatel povinnost vždy do 15. března. Roční poplatek za psa je stanoven na

100 Kč. Každou změnu nebudeme muset hlásit do patnácti dnů ode dne nabytí psa (tak jak to bylo
v původní vyhlášce), ale vždy až do 15. března následujícího roku.
Poplatek za zvláštní využití veřejného prostranství se platí například za umístění skládek materiálu,
provádění výkopových prací a umístění lešení přesahující dobu trvání čtyř dnů. V ostatních
případech, kterými jsou například umístění reklamních zařízení, zařízení sloužících pro poskytování
prodeje, stánků, atd. se platí počínaje prvním dnem využívání. Jednotná sazba je stanovena na 2 Kč
za každý započatý metr a den zvláštního užívání. Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Původní vyhláška měla pro každý způsob využití veřejného
prostranství jinou sazbu a systém ohlašování a plateb byl mnohem složitější. Věříme, že takové
zjednodušení bude ku prospěchu všem. Uvádím zde jen velice stručný a zjednodušený výtah
z vyhlášky, která bude platit od 1. 1. 2012. Kompletní text vyhlášky je k dispozici na internetových
stránkách naší obce (www.jablonna.cz) a originál je také k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Snad ještě jen upřesnit, co je vlastně veřejné prostranství. Pro naše účely jsou veřejná prostranství
graficky znázorněna v přílohách této vyhlášky a odpovídají vymezení tak, jak je definované
v zákoně o obcích.
DV

TJ AC Jablonná
Jelikož jsme TJ AC Jablonná založili na podzim 1987, nemohli jsme zasáhnout do rozehrané
soutěže (hraje se podzim - jaro). Museli jsme proto sehnat na jaře 1988 přátelská utkání. To první
jsme sehráli i s hráči, kteří ještě jaro hráli v sousedních Dolních Hbitech a to s Oldřichem
Skuhrovcem a Miroslavem Skuhrovcem.
První utkání se hrálo na velikonoční pondělí a soupeřem byli Hříměždice B. Utkání skončilo
3:3 (0:1) a nastoupili jsme v této sestavě (brankář - Karel Jarolímek, Oldřich Skuhrovec,
Miroslav Skuhrovec, Pavel Vála, Drahomír Bureš, Vítězslav Plocha, Petr Vála, Mašek, Miloš
Burian, František Pazderník, Jiří Neuman). Střídali František Haniš a Miroslav Tejkal. Branky dával
2x Mašek, jednou byla vlastní.
Další utkání bylo v neděli 10. dubna a utržili jsme pěkný debakl od Bohutína B a to
v poměru 5:0. Sestava od brankáře Karel Jarolímek, Vítězslav Plocha, Mašek, Pavel Vála,
Drahomír Bureš, Vítězslav Skuhrovec, Petr Vála, Roman Kubeš, Jan Haniš, Karel Paukner, Jiří
Neuman. Střídali Kothera a Oldřich Skuhrovec.
Nechci se rozepisovat o každém utkání zvlášť, a tak jen ve stručnosti: Na jaře 1988 jsme
ještě hráli tato utkání. Sokol D. Hbity B - Jablonná 1:0, Jablonná - Podlesí 2:2, Jablonná - Petrovice
A 2:4, Pečice - Jablonná 4:1, Jablonná - Sparta Luhy 3:4, Pečice - Jablonná 1:1, Obořiště - Jablonná
5:5. V těchto utkáních nastoupili i další hráči. Byli to Petr Větrovský, František Kopáček, Josef Kříž
a Jindřich Skuhrovec.
První historické mistrovské utkání jsme sehráli v neděli 28. srpna v 16:30 s CS Čenkov B
a po poločase 2:3 pro hosty jsme prohráli 3:6. Branky za AC stříleli Petr Masák 2x a Kos.
Sestava od brankáře Miroslav Tejkal, Oldřich Skuhrovec, Pavel Vála, Petr Větrovský, Petr Vála,
Drahomír Bureš, Mašek, Svoboda, Kos, Jiří Neuman, Roman Kubeš, střídali Jan Haniš, František
Kopáček.
Na podzim jsme sehráli 9 přátelských utkání a získali pouhé 3 body, ale první vítězství se
zrodilo v Mokrých Vratech 2:1, branky Jindřich Skuhrovec a Kos.
Vítězná sestava – Karel Jarolímek, Oldřich Skuhrovec, Pavel Vála, Jindřich Skuhrovec, Petr Vála,
Vítězslav Plocha, Jan Šimek (kamarád z ČAFC), Josef Kříž, Kos, Miroslav Skuhrovec, Svoboda,
střídal František Kopáček (dlouho nevydržel, dostal červenou). Oslavy doma v restauraci byly
veliké.
Jaro 1989 jsme začali několika přátelskými utkáními a turnajem v Krásné Hoře.
Chtěl bych připomenout, že dotace od okresního fotbalového svazu byly malé, vybírali jsme
od členů příspěvky ve výši 100 Kč za rok.

Celkem jsme sehráli 5 přátelských a 6 turnajových utkání.
Přátelské utkání 24. 1. 1989
TJ AC Jablonná - TJ Obořiště
Přátelské utkání 28. 1. 1989
TJ AC Jablonná - Kamýk n. Vlt.
Turnaj 5.2.
TJ AC Jablonná - Sedlčany
Turnaj 12.2.
Krásná Hora B - TJ AC Jablonná
Turnaj 19.2.
TJ AC Jablonná - Petrovice
Turnaj 26.2
Něčíň - TJ AC Jablonná
Turnaj 5.3.
TJ AC Jablonná - Krásná Hora A
Turnaj 12.3.
Dolní Hbity A - TJ AC Jablonná

3:3 (1:1)
2:7 (1:1)
2:4 (2:2)
3:1 (0:1)
2:4 (2:2)
4:1(1:1)
1:4 (1:1)
3:2 (0:2)

Přestože jsme v turnaji obsadili poslední místo, byl velkým přínosem pro zlepšení hry i dobrého
kolektivu. Potom jsme ještě sehráli 3 přátelská utkání, z toho jedno v Praze a třetí doma se Spartou
Košíře (kdysi účastník II. ligy).
Přátelské utkání: 19. 3. Sparta Luhy-Jablonná 4:4 (3:1), 25. 3. Tesla Žižkov (Praha)-Jablonná 4:1
(1:0), 9. 4. Jablonná-Sparta Košíře 5:4 (2:2)
Tímto bych chtěl zdůraznit dobrou přípravu na jarní mistrovská utkání. Došlo také k posílení
a zkvalitnění mužstva a to o Karla Pohlreicha a Ladislava Skotnicu.
Na jaře jsme samozřejmě odehráli odvetných 9 zápasů a získali z nich 11 bodů, což celkově
bylo na konci ročníku 14 bodů při skóre 32:44 a celkové 8. místo z 10 účastníků.
V tomto našem prvním mistrovském ročníku jsme převážně nastupovali s těmito hráči – Karel
Pohlreich, Oldřich Skuhrovec, Petr Větrovský, Karel Paukner, Karel Jarolímek, Vítězslav Plocha,
Pavel Vála, Petr Vála, Josef Kříž, František Pazderník, Ladislav Skotnica, Mašek, Jindřich
Skuhrovec, Roman Kubeš, František Kopáček, Jiří Neuman, Miroslav Skuhrovec, Drahomír Bureš.
Musím se ještě zmínit, že za velmi vydatné podpory Františka Šedivého jsme brigádnicky
vybudovali tribunu a udržovali hřiště alespoň ve slušném stavu.
Popsal jsem Vám vlastně první náš ročník mistrovský, takže bych to raději psal po ročnících
a ne po těch třech letech jak jsem Vám slíbil.
Václav Železník

Krátce
28. prosince bude v klubovně v Jablonné turnaj ve stolním tenisu. Hráči i diváci jsou vítáni. Počet
hráčů je limitován. Kontaktní osoba je pan Oldřich Skuhrovec.
Zveme na Silvestrovské posezení. Přijďte s námi oslavit Silvestra v klubovně v Jablonné od 19:00.
Zajištěno pouze pivo, káva a čaj. Ostatní s sebou.
Výroční valná hromada SDH Horní Hbity se koná dne 6. ledna od 18:00 v klubovně v Horních
Hbitech.
Výroční valná hromada SDH Jablonná se koná dne 14. ledna od 14:00 v klubovně v Jablonné.
V sobotu, 18. února od 14:00 SDH Jablonná a SDH Horní Hbity pořádají v klubovně v Jablonné
pro děti maškarní bál. Připravujte masky, těšte se a hlavně přijďte se svými dětmi v takovém počtu
jako na Mikulášskou.
Průvod Masek obcí proběhne v sobotu 25. Února. Sraz je ve 12:00 v Jablonné v klubovně. Začínat
se bude v Horních Hbitech a končit opět v jablonské klubovně. Všechny masky jsou vítány. Přijďte,
kdo máte chuť, ať je nás víc než loni!!
Kontejnery na plasty – během podzimu byly po našich urgencích dodány další odklápěcí
kontejnery na plasty. Jeden do Horních Hbit a druhý k obchodu v Jablonné. Situace by se tedy měla
zlepšit. Vše budeme i nadále pečlivě sledovat.
Jen pro zajímavost, oprava pokreslené fasády zastávky v Jablonné nás stála téměř tisíc korun.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na podzimním úklidu listí na veřejných prostranstvích v naší obci.

