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Vážení čtenáři,
vítám Vás u dalšího Zpravodaje naší obce. Pravidlo, že prázdninové měsíce bývají okurkovou
sezónou, u nás určitě nebylo v letošním roce naplněno. Během nezvykle horkých letních dnů
jsme dotáhli do úspěšného konce projekční práce na Kanalizaci a ČOV v Horních Hbitech
a mohli jsme tudíž podat žádost o stavební povolení, které musí předcházet podání žádosti
o dotaci. V Jablonné jsme se úspěšně propracovali složitým zadávacím řízením na dodavatele
stavby Splaškové kanalizace a ČOV Jablonná, což bylo završeno podpisem smlouvy
se společností ALSTAP, s.r.o., která v tomto řízení zvítězila. Až po podpisu této smlouvy jsme
mohli doplnit naši žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Sliboval jsem, že do jablonského
posvícení budeme znát konečný výsledek. Posvícení bude tuto neděli a já mám velkou radost
z toho, že mohu veřejně oznámit, že máme zajištěnu dotaci ve výši 65% na tuto stavbu z fondu
Ministerstva zemědělství. Stavba tedy může být zahájena, a stane se tak již v následujících
týdnech.
David Větrovský

Jak dál s Klubovnou v Jablonné
Jak všichni jistě dobře víte, v roce 2011
jsme s 95% dotací Středočeského kraje
postavili obecní klubovnu v Jablonné.
Klubovna byla zkolaudována a otevřena
v srpnu 2011 a máme tedy za sebou čtyři
roky jejího provozu.
Tento článek má za cíl zahájit veřejnou
diskusi o její budoucnosti, neboť nejen
zastupitelstvo má za to, že její vytíženost
není nijak závratná. Konala se zde sice řada
akcí našich spolků, hasičů, fotbalistů
i myslivců a také se zde konaly soukromé
akce našich občanů. Všechno to však byly
jen nárazové akce a zastupitelstvo má za to,
že budova klubovny má větší potenciál
a bylo by jí možné využívat lépe.
To že po pětiletém období, kdy jsme
vázáni podmínkami obdržené dotace, bude
možné jednoduše začít budovu užívat
jakýmkoliv jiným způsobem (mezi lidmi

se mluví o „hospodě“), není pravda. Provoz
budovy musí být v souladu s tím, k jakým
účelům byla kolaudována a změně by
musela předcházet rekolaudace i s nutnými
stavebními úpravami.
Na posledním zasedání zastupitelstva
jsme o budoucnosti objektu diskutovali.
Padaly různé návrhy, od toho „nedělat nic
a pokračovat v současném provozu“, až po
pronájem objektu ke komerčnímu využití,
samozřejmě
s předchozími
úpravami
a rekolaudací.
Nebylo
přijato
žádné
rozhodnutí, ale v diskusi byla naznačena
cesta, jakou bychom se nakonec mohli
ubírat. Shodli jsme se, že je žádoucí
klubovnu do budoucna využívat intenzivněji
a že intenzivnější využití není možné bez
zabezpečení jejího pravidelného provozu,
k čemuž je nutné stavbu přizpůsobit.
Jednou z představ o využití klubovny

do budoucna může být také její provozování
jako Komunitního centra. Komunitního
centra, které dokáže nabídnout něco pro
každého, pro každou skupinu našich
obyvatel. Příjemné prostředí například
pro maminky s dětmi, pro důchodce, ale
i pro všechny ostatní tak, aby nemuseli
například dobrou kávu nebo jen místo pro
setkání s přáteli či vrstevníky hledat mimo
naši obec. Provoz by mohl být
zabezpečován personálem zaměstnávaným
obcí. Byly by zde zajišťovány služby
spočívající v poskytování zázemí pro různé
volnočasové aktivity, nejenom podávání
drobného občerstvení, ale i ping-pong,
internetová kavárna, deskové hry, promítání

sportovních i jiných programů, šipky,
kulečník, …. V budoucnu by pak mohlo
dojít třeba i na rozšíření klubovny a nabídku
dalších atraktivních služeb, k čemuž
by pravděpodobně,
právě
z titulu
Komunitního centra, bylo možné využít
evropské dotace.
Další diskuse o možnostech a variantách
bude probíhat na dalších zasedáních
zastupitelstva.
DV

Kanalizace a ČOV Jablonná
V úvodníku tohoto Zpravodaje jsem předeslal potěšující
zprávu o dlouho netrpělivě očekávaném začátku realizace stavby
Splaškové kanalizace a ČOV Jablonná. Vše co jsem v úvodu
napsal, platí. V tomto článku se pokusím rozepsat o některých
podrobnostech. Především o tom, co asi zajímá každého, tedy jak
to bude s přípojkami, kolik se bude platit, a tak podobně.
Přípojky jsou naprojektované tak, jak si majitelé nemovitostí
přáli a jak se dohodli s projektantem, který vesnici obcházel.
Byla podána žádost o povolení stavby a řízení v této věci probíhá na stavebním úřadu v Kamýku
nad Vltavou. Následně bude proveden výběr zhotovitele stavby a až poté, co budeme znát cenu,
můžeme stanovit, kolik se bude za přípojku platit. Vzhledem k tomu, že se se stavbou přípojek
začne až v příštím roce, je ještě relativně dost času na celou administrativu s tím spojenou.
Postup ohledně přípojek by měl být zhruba následující. Obec zveřejní cenu, která připadá na
jednu přípojku a vyzve majitele nemovitostí k podpisu příslušné smlouvy. Toto by mělo
proběhnout v zimních měsících. Majitelé připojovaných nemovitostí se dostaví na obecní úřad,
kde smlouvu podepíší. Až budou smlouvy takto na obecním úřadě shromážděny, budou
předloženy ke schválení zastupitelstvu obce a po schválení podepsány starostou. Poté, co budou
smlouvy podepsány i ze strany obce, bude možné uhradit předmětnou sumu buď přímo
do pokladny obce na obecním úřadě, nebo po domluvě na bankovní účet obce.
Ještě před tím, než budeme řešit přípojky, vyzývám všechny majitele nemovitostí, kteří vědí
o tom, že mají na veřejných pozemcích, kde bude probíhat stavba hlavních stok, uložena
například vodovodní potrubí nebo jiné sítě (netýká se to rozvodů elektřiny ČEZ ani telefonů),
aby toto oznámili na obecním úřadě. Pokusíme se tím předejít možnému poškození takových sítí
při výkopových pracích. Odborníci, najatí námi jako stavební dozor, budou i tak ještě přímo před
stavbou v jednotlivých ulicích domy obcházet a s majiteli potřebné detaily konzultovat.
DV

Budoucnost prodejny v Jablonné
Na červencovém zasedání zastupitelstva
naší obce pan Miroslav Grebeň oznámil,
že plánuje ukončení své činnosti v prodejně
v Jablonné. Zastupitelstvo to přijalo jako
špatnou zprávu. Zastupitelé se shodli na
tom, že není v zájmu obce, aby tato služba,
která je jednou z posledních služeb
dostupných v naší obci, případně zanikla.
Všichni víme, jak dopadl obchod v Horních
Hbitech, který je již řadu let mimo provoz.

abychom společně předešli uzavření
obchodu a zabezpečili jeho provoz. Jednali
jsme i o variantě, kdy by obec prodejnu
od družstva
odkoupila
a
zajistila
pokračování provozu. Chceme ubezpečit
občany o tom, že uděláme všechno co je
v našich silách, aby obchod zůstal otevřen,
neboť chápeme jak je důležitý zejména pro
ty, kteří nemají možnost dojíždět nakupovat
jinam.

Na posledním jednání zastupitelstva byl
tento problém diskutován a byl jsem
pověřen jednáním s družstvem COOP,

DV

Divadlo
Stejně jako v předchozích letech i letos uskutečníme zájezd za divadelní kulturou do našeho
hlavního města Prahy. Tentokrát jsme vsadili na představení s názvem „CYRANO“ – muzikál
Ondřeje Brzobohatého a L'ubomíra Feldeka. Představení se koná 12. prosince od 15ti hodin
v divadle Radka Brzobohatého. Po představení bude opět prostor pro návštěvu Vánocemi
uchváceného centra Prahy. Cena vstupenky je 350 Kč (běžná cena 650 Kč), doprava bude
zajištěna jako obvykle autobusem (odjezd z Jablonné ve 13 hodin) a je zdarma. Vstupenky
je možné zakoupit od 1. října na obecním úřadě v úředních hodinách.
Cyrano – nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky,
umocněný romantickými písněmi a famózní hudbou Ondřeje
Brzobohatého. Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský/ Přemysl
Pálek, Eva Burešová/ Kateřina Velebová, Petr Vágner, Petr
Semerád, Martin Sochor, Vojtěch Hájek, Michal Roneš, Vojtěch
Efler, Tomáš Slavíček, Pavla Procházková, Dagmar Čárová,
Pavlína Mourková. Režie: Hana Gregorová.

Lenka Skuhrovcová

Nohejbal
1. srpna se v Horních Hbitech konal Turnaj v nohejbale. Letos se zúčastnilo 12 týmů, které
se sešly v dobré náladě. Počasí nám opět vyšlo, začínám mít pocit, že je to domluvené.
Sportovci se těšili na pěkná utkání. Kdo se této akce zúčastňuje pravidelně, tak již ví, že nechybí
ani občerstvení, o které se každoročně starají pánové Ladislav Trnka a Josef Hrdina.
To znamená, že pivo se chladilo a maso se udilo….

Nesměl chybět ani pan Václav Vostarek zajišťující technické věci a pan Jaroslav Turnovec,
který opět zajistil sponzory, aby mohli odměnit sportovce za tu šichtu, protože opravdu někdo
bojoval, jako by šlo o život. Utkání byla zajímavá a při jednom z nich se dokonce v zápalu boje
málem podařilo pěknou ranou sestřelit našeho rozhodčího, kterým nebyl nikdo jiný než opět nám
známý pan Kamil Vacek. Nevíme, jestli to byl úmysl, ale hráč z toho byl poněkud rozhozený.
Souboje byly pěkné a i divák si přišel na své. Přišlo k chuti studené pivko i něco na posilněnou.
Večer se všichni znavení ať sportem či pivem, vrátili do svých domovů s pocitem, že den
se vydařil, vesnice se na chvíli propojila a zapomněla na všední starosti.
Naši sportovci skončili takto:
1.KÁCIŇ, 2. NEČÍŇ „B“ 3. DŘEVORUBCI, 4. NEČÍŇ „A“, 5. DRINK, 6. OK ŠUTR,
7. CHALUPÁŘI, 8. VOPOV, 9. PARCELÁCI, 10. HORNÍ HBITY, 11: T.N.T. 12. TEAM.
Na stupni vítězů byla KÁCIŇ, NEČÍŇ opět druhá a svoji polívčičku si přihřáli
i DŘEVORUBCI.
Uvidíme, jak dopadnou příští rok. Děkujeme všem sponzorům za podporu, protože bez nich
by se to nepovedlo a již se těšíme na příští rok.
Hanka Turnovcová

Zprávy z oddílu AC Jablonná
Po ukončení letošní sezony (5. místo)
skončilo hostování třech hráčů, a dva
fotbalisté ze zdravotních důvodů již
nebudou dále hrát. Nám se nepodařilo
zajistit dostatečný počet hráčů pro
regulérnost soutěže, a proto jsme se rozhodli

ze soutěže odstoupit. Je nám to velice líto,
že po 28 letech úsilí a enormní snahy
fotbalistů i činovníků oddíl v Jablonné
končí. Bohužel jiné řešení jsme nenašli.
Tímto se loučíme se všemi, kteří nás celou
dobu podporovali.
Josef Kříž za AC Jablonná

Lampionový průvod
Oproti loňskému roku jsme letos neudělali loučení s prázdninami. Je pravda, že původně jsme
loučení měli v plánu, ale nakonec jsme se rozhodli pro změnu. Omlouváme se všem, kteří byli
zklamáni a doufáme, že náhradní akce se bude líbit. Připravili jsme si pro děti i dospělé tvoření
v pátek před dušičkami. Dne 23. 10. 2015 v 16 hodin se sejdeme v Klubovně v Jablonné. Kdo si
přinesete dýni, budete si ji moci vydlabat a pomůžeme vám s vyřezáním veselého
či strašidelného obličeje. Doporučujeme spíš menší dýni, aby nebyla těžká na nošení (např.
Hokaido, máslová nebo jiná menší dýně). Takto upravená dýně, do které dostanete svíčku, bude
vaše světýlko. Pokud někdo dýni mít nebude, nevadí. Může si udělat svůj vlastní lampionek
z papíru. Jakmile budete mít lampionky hotové, dostanete svou svíčku. Po setmění
se s rozsvícenými světýlky v dýňových bubácích a lampionech projdeme Jablonnou.
Veronika Vacková

Činnost SDH Jablonná
Jak už bylo napsáno v minulém vydání Zpravodaje, sbor dobrovolných hasičů z Jablonné
se letos opravdu činí a na soutěžích, které se konají v našem okrsku, se umisťuje na velice
pěkných místech (viz níže). Je dobře, že se plní předestřené plány, o kterých informoval starosta
sboru pan Oldřich Skuhrovec na poslední Výroční valné hromadě. Jsme rádi, že se do činnosti
sboru a hlavně do soutěžního družstva zapojila řada nových i staronových členů. Ambice
na příští rok nejsou malé. Budeme se snažit o sestavení dvou soutěžních družstev v kategoriích
muži do 35 let a muži nad 35 let. V každém z družstev nám ale dosud někdo chybí, uvítáme
proto každého muže ochotného se zúčastnit s naším sborem třeba jen několika málo soutěží
v příštím roce. Dveře SDH Jablonná jsou otevřeny všem.
Je příjemné, že v činnosti, která má v naší obci více než stoletou tradici, se pokračuje a Sbor
dobrovolných hasičů reprezentuje naši obec po širém okolí. Je na nás tuto tradici udržet, a proto
jsme rádi za každého nového aktivního člena. Kontakt můžete například starostu sboru, Oldřicha
Skuhrovce, nebo i obecní úřad.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Krátce
Obec má od posledního vydání Zpravodaje o dalšího malého občánka víc, jmenuje se
Tea Turnovcová, narodila se v září a bydlí v Horních Hbitech. Přejeme jí i rodičům hodně zdraví
a štěstí.
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.
Dne 5. prosince Vás SDH Jablonná zve do klubovny v Jablonné u příležitosti „Mikulášské
nadílky“, předběžně zatím od 14. hodin.
Rozsvícení vánočních stromků na první adventní neděli 29. listopadu jste všichni srdečně zváni
na slavnostní zahájení adventu společně s rozsvícením vánočního stromu na náves v Horních
Hbitech a také na hřiště v Jablonné jako v loňském roce.
Místo pro odkládání biologického odpadu bude vzhledem k jeho určení i jako mezideponie
pro stavbu kanalizace v příštích měsících mírně (zhruba o 50 metrů) posunuto směrem dolů
k Jablonné. Prosíme občany o trpělivost, po ukončení stavby se vše vrátí do starých kolejí.
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