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Úvodem
První letošní číslo našeho Zpravodaje vychází
po prvních skutečně jarních dnech. Neznám
nikoho, kdo by se na první teplé a slunečné dny
netěšil. S jarem ale také nastává spousta práce,
například s úklidem zahrad, dvorů nebo
veřejných prostranství. S tím vším souvisí
i odstraňování takto nashromážděného odpadu.
Tento odpad však rozhodně nepatří do cest,
mezí a příkopů, ale do kontejnerů, popelnic
a nebo na komposty.
Na cestách se jako každoročně objevily výtluky
a jiné vady, které budeme muset opravit.
Opravy
cest
jsou
jedny
z finančně
nejnáročnějších prací a investovat do nich příliš
velké prostředky v době, kdy se usilovně

snažíme o vybudování kanalizace, při kterém
určitě dojde k jejich velkému narušení,
nepovažujeme za hospodárné. Prosíme občany
o pokud možno co největší shovívavost
a toleranci k opravám, které budou prozatím
spíše provizorního rázu.
Čtvrt rok předcházející tomuto vydání
Zpravodaje byl opět bohatý na různé kulturní
akce pořádané našimi neúnavnými hasiči. Patří
jim naše velké poděkování a podpora
do budoucna. Ale myslím, že pro ně je největší
odměnou i podporou naše hojná účast
na pořádaných akcích. Tou nejlépe vyjádříme,
že nám společenský život a dobré mezilidské
vztahy v obci nejsou lhostejné.
David Větrovský

Dětský maškarní ples a průvod masek obcemi
První akcí v tomto roce v naší vesničce byl ples pro naše nejmenší. SDH Jablonná ve spolupráci s SDH
Horní Hbity dne 18. 2. 2012 uspořádal dětský maškarní candrbál. Několik dní předem jsme se v naší
klubovně sešli a pustili se do výzdoby místnosti a přípravy tomboly. Během několika hodin se sál
proměnil v barevnou a veselou místnost se spoustou balónků, pentliček a pestrobarevných šašků.
V sobotu odpoledne už se klubovna zaplnila dětmi přestrojenými za princezny, víly, vodníky, rytíře,
kouzelníky, spidermany, dýni apod. Celé odpoledne děti mohly tančit a čekaly je samozřejmě také hry.
Při soutěžích měly možnost zapojit své maminky a tatínky. Snad největší legraci jsme si užili při
vylizování šlehačky či loupání mandarinek. Koncem odpoledne došlo na tradiční ocenění nejlepší masek
a předání tomboly. SDH Jablonná tímto děkuje všem svým členům za přípravu a zázemí při této akci
a také děkuje všem sponzorům za hodnotné dary, které byly poskytnuty v rámci tomboly.
O týden později dne 25. 2. 2012 se sešel SDH Jablonná společně s SDH Horní Hbity a vyšlo se na
tradiční každoroční masopustní průvod obcemi. Tentokrát se plánovitě začalo v Horních Hbitech. Pan
Turnovec zapřáhl koně, naložil pány muzikanty a mohlo se začít. Během hodiny jsme prošli obec Horní
Hbity, a pak nás p. Jarolímek všechny pohodlně autobusem odvezl do Jablonné. Jablonná nám díky
svým uličkám a soudkám dala pochodově více zabrat, ale počasí nám přálo, a tak to bylo docela
příjemně strávené odpoledne. Masky svoji pouť obcemi ukončily v klubovně na hřišti, kde se převlékly,
odpočinuly a občerstvily. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří masky štědře uhostili
a obdarovali.
Lenka Skuhrovcová

Dětské hřiště
Dlouhodobá absence dětského hřiště v naší obci
bude snad již brzo minulostí. Na přelomu roku
2011 a 2012 jsme zpracovali projekt a podali ho
v rámci výzvy č. 6 MAS Sedlčansko o.p.s., kde
jsme již několik let členy a netrpělivě jsme
čekali na výsledky jeho hodnocení. Dopadlo
to dobře, náš projekt byl vybrán k realizaci
a vzhledem k celkovému rozpočtu 215 400 Kč
obdržíme dotaci ve výši 161 550 Kč. Volba
místa, kde bude hřiště stát, padla na pozemek
v Jablonné sousedící s fotbalovým hřištěm
a klubovnou na Průhoně. Do Horních Hbit
bychom také rádi nějakou atrakci pro děti
postavili, ale prozatím jsme nenašli vhodné
místo.

Byli bychom velice rádi, aby bylo nové hřiště
co nejdříve hotovo a sloužilo dětem již během
letošního léta. Právě v těchto dnech dojde
k vytyčení staveniště a další práce budou
co nejrychleji pokračovat. Projekt ovšem počítá
s využitím dobrovolné práce při přípravě
plochy, pomoci s instalací, následných terénních
úpravách, úklidu okolí, a tak podobně. Několik
lidí, kteří o projektu vědí, už svou pomoc
nabídlo, ale velmi bychom uvítali i další.
Ti, kdo by byli ochotni pomoci, mohou zavolat
na telefonní číslo 724 181 372, nebo napsat na
e-mail: obec@jablonna.cz, abychom mohli
práce dobře zkoordinovat. Předpokládáme, že se
vše odehraje během dubna a května. Všem, kteří
budou ochotni pomoci, předem děkujeme.
DV

Co nového s RUD?
V loňském červnovém čísle Zpravodaje jsem se v souvislosti s naším vstupem do Sdružení místních
samospráv zmínil o hlavním úkolu tohoto sdružení, kterým je narovnání příjmů malých obcí vůči
velkým městům. Jediným možným způsobem je změna zákona o rozpočtovém určení daní (RUD),
o kterou se nejen toto sdružení dlouhodobě snaží a podporuje ji. Jak mnozí z vás asi víte, ministerstvo
financí vypracovalo novelu tohoto zákona, která stav do značné míry zlepšuje. Při projednávání ve vládě
však docházelo k průtahům, a tak poslanci TOP 09 podali tento návrh samostatně, jako poslaneckou
iniciativu. Zákon prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením, podpořila ho řada poslanců ze všech
politických stran a byl postoupen k projednání do výborů. Zde je však velké riziko, že se ho budou
snažit poslanci svými pozměňovacími návrhy přetvořit a jeho efekt pro malé obce by mohl být značně
oslaben. Nezbývá nám, než držet palce, aby vše dobře dopadlo a nespravedlivý stav se tak alespoň
trochu napravil. Od hejtmana Středočeského kraje jsme dokonce obdrželi vyjádření, že i ČSSD tento
návrh podporuje.
DV

Znak a vlajka obce
Na
posledních
několika
zasedáních
Zastupitelstva jsme probírali otázku týkající
se možnosti získat pro naši obec znak a vlajku.
Každá obec v České republice má na to právo
a my věříme, že je taková věc dobrá pro
posílení hrdosti na naši obec, povzbuzení zájmu
o její historii, současnost, ale i budoucnost, pro
její lepší prezentaci v blízkém i širším okolí.
První koky jsme učinili již na začátku roku
a v současné době máme k dispozici návrhy
i s jejich podrobným výkladem, které pro naši
obec zpracoval renomovaný heraldik pan
Stanislav Kasík z Roudnice nad Labem.
Teď máme návrhy k dispozici, byly představeny

12. března na zasedání Zastupitelstva, jsou
vyvěšeny na internetových stránkách obce
a jsou i k nahlédnutí na obecním úřadě.
Jak dlouho budeme vybírat je na nás, čas nás
netlačí. Za každý názor nebo připomínku
veřejnosti budeme rádi a budeme se jimi
zabývat. To, že v budoucnu bude mít naše obec
tyto symboly, by mělo být i podnětem k diskusi
o tom, kde všude bychom je mohli používat.
Dobrých nápadů není nikdy dost.
Na závěr mi dovolte se jen krátce zastavit
u symboliky, která byla při tvorbě znaku
využita. Naším základní požadavkem bylo
znázornit, že naše obec má dvě části, což je

zobrazeno ve všech návrzích. Jabloň (jablko)
je snadno odhadnutelný symbol pro Jablonnou.
Žlutý mlýnský kámen zase odkazuje na dva
historické mlýny v Horních Hbitech. Barvy
a císařská koruna ukazují na příslušnost obou
vesnic ke královskému, později císařskému

a dobříšskému panství. Další barvy a symboly
znázorňují okolní přírodu, koloběh života, a tak
podobně.
DV

Výroční valná hromada SDH Jablonná
Dne 21. 1. 2012 SDH Jablonná uspořádal VVH. Cílem bylo zavzpomínat a zrekapitulovat celý uplynulý
rok v rámci činnosti sboru. Tuto hromadu mohl SDH konečně po několika letech uspořádat v naší
vesnici, a přivítat tak 31 členů a 4 hosty. Sbor si připomněl schůzovou i kulturní činnost. Mnozí
z přítomných se dozvěděli, na jakých soutěžích a s jakými výsledky se naši kluci předvedli. Během roku
2011 SDH Jablonná zorganizoval pro nás všechny akce jako např. masopustní průvod masek, sběr
železného šrotu, Brdskou ligu, zapojil se jak do otevření klubovny, Jablonské poutě, Mše svaté, stavění
vánočního stromu, tak i loni prvně uskutečnil soutěž „O pohár starosty“ a mikulášskou nadílku. Při
valné hromadě byl také oceněn starosta sboru pan Oldřich Skuhrovec medailí za příkladnou práci pro
SDH Jablonná. Všechny akce pořádané našimi hasiči byly zdařilé a úspěšné. Věřím, že i letos bude sbor
plně aktivní a ve své kulturní činnosti bude dále s nadšením pokračovat.
Lenka Skuhrovcová

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 6. 1. 2012 se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Horní Hbity. Účast členů byla dobrá,
jednotlivé zprávy o činnosti a hospodaření sboru byly na dobré úrovni. Byla zhodnocena činnost sboru
za r. 2011. Družstvo mužů se zúčastnilo těchto soutěží: 1. kolo požárního sportu v Dolních Hbitech – 3.
místo, noční soutěž – 11. místo, v Obecnici 3. místo, ve Lhotce 2. místo, v Nejdku – 1. místo,
v Jablonné 2. místo, v Chlumčanech 27. místo. Dále členové zorganizovali turnaj v nohejbale v Horních
Hbitech, kterého se také zúčastnili. Provedli 2 brigády na úklid obce - jarní a podzimní, uskutečnili
spolu s SDH Jablonná masopustní průvod masek, mikulášskou nadílku pro děti. Dále postavili májku
a zdobili vánoční stromek. Jednotliví funkcionáři se zúčastňovali okrskových schůzí a seminářů. Starali
se vzorně o techniku, výstroj a výzbroj. Za tuto celoroční práci patří všem upřímný dík a přání mnoha
úspěchů v roce letošním, ve kterém bude náš sbor slavit výročí 120 let od svého založení.
Kamil Vacek

Oslava MDŽ
Dne 10. března hasiči z Horních Hbit uspořádali
posezení na oslavu dne žen. V 15 hodin jsme
se sešli v klubovně na hřišti v Jablonné.
O zahájení se postaral starosta obce a za
občerstvení můžeme poděkovat manželům
oslavenkyň. K poslechu a tanci nám hrála
harmonika.

Každá žena obdržela malý dárek v podobě
květiny a čokolády. Oslavy se protáhly do
pozdních hodin. Poděkování patří také
sponzorům za příspěvky. Doufáme, že se příští
rok sejdeme znovu v takovém nebo ještě
hojnějším počtu.
Ilona Kolářová, Iveta Turnovcová

TJ AC Jablonná
Vážení, tímto posledním příspěvkem Vám přiblížím činnost AC Jablonná až do mého odchodu v r. 1999
vynuceného nemocí. Po úvodním ročníku již zmiňovaném v předešlém čísle jsme absolvovali další
ročníky s průměrnými výsledky, ale pomalu se kvalita mužstva zlepšovala. Do hry zasáhli další hráči:
Václav Železník ml., Miroslav Valchář, Pavel Trnka, Pavel David, Václav Kocna ml., Petr Masák, Jiří
Doubrava, Havelka, Oktábec, Jedlička, Michal Migl, Milan Bartůněk a hlavně Pavel Caizl.

Nejúspěšnější a patrně historický byl ročník 1995-1996, kdy naše AC Jablonná vybojovala postup
do vyšší soutěže bez jediné porážky. Vyvrcholením bylo poslední utkání a postup v Klučenicích, kde
nám k postupu stačil jeden bod, ale my přesto vyhráli brankami Oktábce a Caizla 2:1. K zápasu
z Jablonné byl objednán i autobus pro naše příznivce. Pak byly velké oslavy v místní hospodě.
Připomeneme hráče, kteří nastoupili v tomto utkání (od brankáře): Bartůněk, Kocna, Oktábec, Pavel
Vála, Petr Vála, Plocha, Miroslav Skuhrovec, Pavel Trnka, Migl, Masák, Caizl, připraveni Železník,
Pazderník, Kubeš, Jedlička a David měl nohu v sádře. Potom naše AC Jablonná hrála 3 roky okresní
soutěž, než se vrátila zpět do 4. třídy, ale o tom už by měli informovat moji nástupci.
Václav Železník

Kanalizace
O kanalizaci v tomto Zpravodaji bohužel nic veselého napsat nemohu. S žádostí o dotaci, do které jsme
vkládali velké naděje, jsme totiž neuspěli. Neznamená to nic jiného, než že budeme hledat další
možnosti a ve snaze o získání dotace se stejným úsilím pokračovat.
DV

Krátce
Jablonná má dalšího malého občánka, Elišku Jelínkovou, která se narodila v lednu a bydlí v Horních
Hbitech. Blahopřejeme rodičům a přejeme hodně zdraví.
Proč nesvítil vánoční stromek na návsi v Horních Hbitech? Protože přestříhané dráty a objímky bez
žárovek prostě svítit nemohou. Neznámí vandalové osvětlení stromku poškodili hned dvakrát za sebou a na
další opravu jsme tedy rezignovali.
Pro zajímavost, ze zaplacených poplatků za psy vyplývá, že v obci máme celkem 97 psů. Z toho je jich
v Jablonné 50, na Průhoně 25 a v Horních Hbitech 22.
Dva autobusové spoje přibyly v dopoledních hodinách v Jablonné. Zajíždí sem ve všedních dnech
krásnohorský autobus v 8:22 a v 10:54.
Stavění májky samozřejmě proběhne jako každý rok na tradičních místech. Snad nám bude přát počasí.
Brdskou ligu 13. května bude hostit SDH Jablonná na místním hřišti.
Noční závody v požárním sportu pořádané SDH Horní Hbity proběhnou 19. května na hřišti.
Oslava 120 let založení SDH Horní Hbity se bude konat 16. června. Všichni rodáci i občané obou vesnic
jsou srdečně zváni.
Dětský den je plánován na některý z červnových víkendů. Přesný termín bude upřesněn.
Odečet vody na Průhoně jsme pro zjednodušení přesunuli na dobu, kdy se platí popelnice a psi. Každý, kdo
má přípojku, si stav sám odečte a nahlásí.
Kontejnery na velkoobjemový odpad, budou jako již tradičně přistaveny na náves v Horních Hbitech
a před hasičárnu v Jablonné na začátku května. Termín bude upřesněn. Během jara chceme oplocením
uzavřít prostor za budovou obecního úřadu a umístit tam celoročně kontejner na tento odpad.
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden dne 17. května v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a Jablonné
od 16:40 do 17:15 na obvyklých místech.
Nové známky na popelnice je třeba vylepit do konce března, v dubnu už nebudou Technické služby známky
z roku 2011 akceptovat.
Poplatky za psy a vodné na Průhoně je nutné co nejdříve zaplatit, abychom ho mohli uzavřít. Chybí již jen
pár posledních opozdilců.

