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Vážení čtenáři,
vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem
přinášet informace o dění v obci i místních spolcích.
V letošním roce nás kromě jiného čeká dvojí návštěva volebních místností. První bude již
v květnu při volbách do Evropského parlamentu (podrobněji se o nich rozepíši níže) a poté,
pravděpodobně v říjnu, při volbách do zastupitelstva naší obce.
Volby do Zastupitelstva obce budou sice až na podzim, ale již nyní si dovolím vyzvat všechny
občany, kteří mají o dění v obci a obecní záležitosti zájem, aby zvážili svoji kandidaturu. Již během
léta je zapotřebí sestavovat a registrovat kandidátní listiny a náš obecní úřad k tomu poskytne
veškeré potřebné informace. Volit se bude nové sedmičlenné zastupitelstvo a kandidovat mohou
všichni plnoletí občané. Volby jsou pro všechny a všichni kandidáti jsou velmi vítáni. Je smutné,
když na volebním lístku najdeme jen tolik kandidátů, že jejich počet jen tak tak dostačuje
k sestavení zastupitelstva, voliči v podstatě nemají z čeho vybírat. Přitom lidí, kteří mají svůj názor
a mohli by obci mnohé své znalosti a zkušenosti nabídnout, je u nás určitě dost.
Krátce se chci zmínit i o tom, že v případě, že kandidující strany nedelegují své zástupce do
volebních komisí, jsme povinni tyto komise doplnit do patřičných počtů z našich řad. Navrhuji
všem, kteří by měli zájem o práci ve volebních komisích, aby se přihlásili na obecním úřadě,
pomohlo by nám to se sestavováním těchto komisí.
David Větrovský

Náš obecní kronikář
Naším prvním obecním kronikářem byl
pan Jindřich Větrovský z Jablonné č. p. 13.
Psaní kroniky mu bylo svěřeno obecním
zastupitelstvem v roce 1933 a první zápisy
byly
sebranými
paměťmi
tehdejších
nejstarších občanů a popisují historii tak, jak
si ji tito lidé pamatovali. Pan Jindřich
Větrovský poté pokračoval v každoročních
precizních zápisech až do roku 1968, kdy se
ujal psaní kroniky jeho syn Vladislav.
Několik let byla také vedena samostatná
kronika hornohbitská a to kronikářem panem

Václavem Zárubou z Horních Hbit č. p. 4,
mezi lety 1934 a 1942.
Pan Vladislav Větrovský byl pečlivým a
svědomitým kronikářem dlouhých 44 let až
do loňského roku, kdy na svou vlastní žádost
kroniku psát přestal. Patří se mu na tomto
místě za jeho dlouholetou práci poděkovat a
přát si, aby nová kronikářka, slečna Lenka
Skuhrovcová, která byla zastupitelstvem naší
obce pověřena touto funkcí, vykonávala
svěřenou práci stejně dobře, jako pan
Větrovský.
DV

Charitativní sbírka použitého šatstva
Na přání občanů organizuje Obecní úřad ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírku použitého
ošacení a dalších potřebných věcí. Sbírka proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2014 od 15:00
do18:00 hodin v přízemí obecního úřadu v Jablonné.
Jedná se o věci použité, ale ne poškozené nebo špinavé:
- letní a zimní oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony
- látky (minimálně 1 m2)
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé)
- přikrývky, polštáře a deky
- obuv
- hračky (nepoškozené a kompletní)
- peří, péřové přikrývky a polštáře
- menší funkční elektrospotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, váhy, mixery, kávovary,
vrtačky, mikrovlnné trouby, počítače).
Věci prosíme nosit zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Věříme, že se do naší akce zapojíte a podpoříte všechny ty, kteří Vaši pomoc potřebují.
Jana Svobodová

Proč se neuskutečnil maškarní průvod
SDH Jablonná a SDH Horní Hbity sdělují,
že se tradiční maškarní průvod obcemi
nemohl uskutečnit vzhledem k deštivému
počasí. Kvůli tomu muzikanti s ohledem na

své nástroje nemohli a ani nechtěli hrát a
masky bez muzikantů v tomto počasí chodit
nechtěly.
Děkujeme za pochopení.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 23. a v sobotu 24. května. Volební
místnosti na tradičních místech, tedy v Jablonné v přízemí obecního úřadu a v 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 (stačí telefonicky nebo vzkázat). Volební komise je v termínu
voleb navštíví a umožní jim hlasovat u nich doma.
DV

Dětský maškarní karneval
Dětský karneval, který se konal 15. 2. 2014, přivedl do naší klubovny v Jablonné mnoho
krásných masek. Ať už to byly víly, princezny, Karkulky, rytíři nebo piráti.
V hezky vyzdobeném sále jsme pro děti a rodiče připravili soutěže, které mají každý rok velký
úspěch. Začalo to házenou do koše, pokračovalo přes pojídání mandarinky až po konec „ JAKO
VŽDY“ pochutnání na sladké šlehačce.
Odměny byly sladké a také hodnotné. Poděkování patří všem dárcům tomboly, která se za
pomoci p. Grebeně vybírala v místním obchodě.
Za pomoc při přípravě karnevalu, ale i občerstvení bych ráda poděkovala všem zúčastněným
maminkám z Jablonné a také manželům Kolářovým za obětavost a organizaci.
Těším se na další ročník této akce, na kterou přispívá OÚ Jablonná.

Za SDH Horní Hbity Iveta Turnovcová
Foto Jaroslav Bartůněk

Veřejně prospěšné práce Dotace pro rok 2014
V prosincovém zpravodaji jsem psal o dotacích na vytvoření pracovních míst pro veřejně
prospěšné práce v obci. Žádost o tyto dotace jsme na začátku roku podali na úřad práce a bylo nám
vyhověno. Žádost byla podána pro tři pracovní místa a každé z nich je dotováno dvanácti tisíci
korunami měsíčně počínaje březnem až do konce letošního roku. První dvě místa jsme obsadili na
doporučení úřadu práce ihned našimi loňskými zaměstnanci, panem Kopáčkem a panem Petákem.
Poslední pracovní místo zůstalo volné, ale jen několik málo dnů. Poté co jsem 4. března o možnosti
zaměstnání informoval na veřejném zastupitelstvu, přihlásil se o něj pan Josef Bartoš z Jablonné,
úřad práce jeho žádost schválil a následně jsme s ním uzavřeli i pracovní smlouvu.
Doufám, že se těmto našim zaměstnancům podaří udělat podobný, nebo ještě větší kus práce než
v loňském roce a ta práce bude opět v obci vidět.
DV

Výroční valná hromada SDH Jablonná
Dne 18. 1. 2014 Sbor dobrovolných hasičů
Jablonná uspořádal VVH. V průběhu
odpoledne zástupci SDH zavzpomínali a
zrekapitulovali celý uplynulý rok v rámci
činnosti sboru. Spolu se zmíněnými zástupci
zavítalo na VVH do klubovny v Jablonné 35
členů a 5 hostů. Sbor připomněl nejen
Okrskové schůze, kterých se Oldřich
Skuhrovec společně s Petrem Kšandou v
průběhu roku účastnili, ale také hojnou
kulturní činnost sboru.
Během roku 2013 SDH Jablonná
zorganizoval pro nás všechny akce jako

dětský maškarní karneval, masopustní průvod
masek, oslavu Mezinárodního dne žen,
velikonoční tvoření, stavění májky, dětský
den, sbor se aktivně zapojil do představení
znaku a vlajky obce, loučení s prázdninami,
mikulášskou nadílku a stavění vánočního
stromu.
Všechny akce pořádané našimi hasiči byly
zdařilé a úspěšné, i když se na některé akce z
minulých let nenavázalo. Věřím, že i letos
bude sbor plně aktivní a ve své kulturní
činnosti bude dále s nadšením pokračovat.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Výroční valná hromada SDH Horní Hbity
Dne 27. 12. 2013 se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Horní Hbity.
Zahájení, přivítání členů a hostů provedl starosta sboru Jan Turnovec a seznámil přítomné
s programem.
Poté velitel sboru Jaroslav Bartůněk přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2013, následovala
zpráva o hospodaření, přednesl p. Václav Vostarek st., a zpráva revizorů, přednesl p. Trnka
Ladislav.
V roce 2013 odpracovali členové celkem 498 hodin na údržbě výzbroje nebo pomoci obci.
Zúčastnili se 6 soutěží v požárním sportu, pořádali 5 společenských a sportovních akcí pro dospělé
a děti.
Dále velitel sboru p. Bartůněk seznámil přítomné s návrhem činnosti na rok 2014. Všechny
zprávy byly dobře připraveny. V bohaté diskusi byly přijaty konkrétní návrhy na činnost sboru
v roce 2014.

Sbor má 41 členů, z toho 5 žen. Schůze se zúčastnilo 26 členů. Na závěr bylo podáváno
občerstvení zajištěné a částečně i sponzorované panem Karlem Rysem.
Dne 15. 2. 2014 se v Dolních Hbitech konala Výroční valná hromada 31. okrsku SDH za rok
2013. Této schůze se za náš sbor zúčastnil p. Kamil Vacek.
Tímto chce výbor SDH poděkovat všem členům SDH za účast a za práci vykonanou v roce 2013.
Za SDH Horní Hbity Kamil Vacek

Informace z oddílu AC Jablonná
S příchodem jara se blíží zahájení naší fotbalové soutěže. Po podzimních utkáních, ve kterých se
nám příliš nedařilo, očekáváme zlepšení po herní stránce. Přes zimní přestávku došlo k několika
změnám v hráčském kádru.
První mistrovské utkání se uskuteční v sobotu 12. 4. 2014 v 16.30 hod., kdy se utkáme
s družstvem Sparta Věšín.
Tímto zveme všechny příznivce našeho Klubu a věříme, že nás podpoříte svojí účastí.
Občerstvení bude zajištěno.
Josef Kříž za AC Jablonná
Krátce
Jablonná se tentokrát rozrostla hned o dva nové obyvatele, jmenují se Jindřich Zívr a Barbora
Helešicová, narodili se v lednu a únoru a oba bydlí v Jablonné. Blahopřejeme rodičům a dětem
přejeme hodně zdraví.
Známky na popelnice pro rok 2014 a poplatky za psy je zapotřebí bezodkladně zakoupit a
uhradit. Na známky z roku 2013 již Technické služby přestávají odpad odvážet.
Společně s předáním podepsané smlouvy na odběr vody z vodovodu „Průhon“ je také
zapotřebí, aby připojení uhradili vodné za předešlý rok.
Nebezpečný odpad bude odvážen 15. května v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné od
16:40 do 17:15 z obvyklých míst. Další svoz bude 2. října.
Do obecní knihovny přibyly další knihy, tentokrát od pana Karla Adamce, počet knih se tak stále
rozrůstá. Také jsme se dozvěděli, že neznámým dárcem z minula byla paní Šmejkalová. Všechny
knihy jsou potenciálním čtenářům zdarma k zapůjčení.
8. března se v klubovně uskutečnila oslava Mezinárodního dne žen. Tentokrát připadla
organizace na hornohbitské. Harmonikář zahrál pro obveselení a každá žena dostala dárek – květinu
a čokoládu.
Velikonoční tvoření se uskuteční dne 12. dubna od 14 hodin pod záštitou SDH Jablonná. Všechny
děti i rodiče jsou zváni.
Během měsíce dubna nebo května proběhne v Jablonné sběr železa. O pevném termínu budou
občané informováni plakátem vylepeným na obvyklých místech. Sběr pořádá SDH Jablonná.
30. dubna se jako každý rok na místním hřišti postaví májka.
Dne 10. května proběhne 1. kolo požárního sportu, taktéž na hřišti v Jablonné.

Komerční sdělení

Dovoz obědů
Vážení občané,
jsme firma, která se zabývá vařením a rozvozem jídel. Vzhledem k tomu, že vozíme jídlo i do
Jablonné, je možno nás kontaktovat a přidat se k odběratelům těchto hotových jídel.
Vaříme 3 druhy jídel denně plus polévka. Z toho jedno jídlo je bezmasé.
Dále děláme různé saláty dle Vašeho výběru z nabídkového listu.
Odběratelům dodáváme týdně nový jídelníček. Pro začátek odběru je možno pro Vás poskytnout
plastový jídlonosič. Cena hotového jídla s polévkou je Kč 65,Informace na telefonu 604 206 468.
GASTRO – GRUNT, s.r.o.
262 31 Milín
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