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Úvodem
Zdravím všechny, kteří si našli čas na náš Zpravodaj a přeji jim hezké letní počasí a příjemné prožití
prázdnin a dovolených. Jaro nám přineslo vydatné srážky. Myslím, že můžeme být rádi za to, že si
naši předkové vybrali k životu místo, které není povodněmi zdaleka tak ohroženo jako vesnice
poblíž větších vodních toků. Naše problémy se podle zpráv, které mám, omezily jen na čerpání
vody ze sklepů.
I deštivému počasí můžeme ale v něčem poděkovat - máme všichni plné studny, stromy, které jsme
na podzim nebo na jaře zasadili, včetně těch v alejích kolem cest, mají dostatek vláhy a třeba
i fotbalové hřiště je díky pravidelnému sekání a vláze v nebývale dobrém stavu.
Samozřejmě že všeho moc škodí a trochu toho tepla a modrého nebe bychom jistě v létě uvítali.
Rád bych se v úvodu zmínil o tom, co se nám v průběhu jara s pomocí dvou pracovníků, které
platíme z prostředků poskytovaných úřadem práce, podařilo zvládnout, včetně úklidu odpadu
z černých skládek, o kterém píši níže. Dovolte mi uvést alespoň některé příklady, kterými jsou:
oprava fasády na tribuně a na autobusové zastávce v Jablonné, čištění kanálů v Horních Hbitech
i Jablonné, oprava probořené dešťové kanalizace v Jablonné, štípání a skládání dřeva v klubovně,
malování v klubovně, oprava korby obecní dodávky, vystříhávání křovin v obcích a kolem cest,
úklid v pískovně a mnoho dalšího. Myslím, že takto vynaložené prostředky úřadu práce jsou
vynaloženy dobře.
David Větrovský

Dětský den
Po úspěšné premiéře z předchozího roku jsme se i letos, přes dlouhodobou nepřízeň počasí, pustili
do organizace Dětského dne. Někteří z nás se opravdu pokoušeli připravit hry pod zamračenou
oblohou, ale rozhodnutí přesunout se dovnitř bylo skutečně správné, neboť to, čeho jsme se nejvíc
obávali, pršlavé počasí, vážně přišlo. Akci jsme ale i přesto nezrušili a uspořádali ji v naší klubovně.
Sice byly děti ochuzeny o projížďku na kobylkách a hudební doprovod GrebikRádia, ale nepřišly
o zajímavé hry a samozřejmě odměny za splnění zadaných úkolů. V letošním roce jsme obměnili
několik disciplín, např. si děti mohly nově vyzkoušet namotávání autíček, kde si dokázaly svoji
zručnost. Samozřejmě oblíbené hry z loňského roku jsme nevynechali, a tak nechybělo pojídání
zavěšených koblih bez použití rukou, přendávání lentilek brčkem a trefování se propiskou do lahve.
Věříme, že příští rok bude dětem počasí přát a budou moci oslavit pro ně významný den pod
modrou oblohou a sejdou se ve větším počtu než letos.
SDH Jablonná děkuje sponzorům za peněžitý dar.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Černé skládky
Na jaře jsme se pustili do úklidu černých
skládek. Obecní dodávkou jsme začali
objíždět postižená místa a během chvíle byla
dodávka vždy naplněna. Poté následovalo již
poněkud zdlouhavější, ale velice potřebné
vytřídění odpadu a postupné uložení toho,
co se vytřídit dalo, do příslušných kontejnerů.
Dokud počasí dovolovalo a kontejnery
stačily, pokračovali jsme v úklidu. Podařilo

se nám vyčistit jen relativně malou část území
a byli jsme překvapeni tím, jak velké
množství
odpadu
včetně
pneumatik
z osobních i nákladních aut se všude nachází.
Vše, co nebylo možné vytřídit, bylo naloženo
na kontejner a odvezeno na skládku.
Až okolnosti (obilí, vysoká tráva, atp.) dovolí,
budeme v odklízení odpadu pokračovat.
DV

AC Jablonná - Informace z oddílu.
Dne 15. 6. 2013 sehrál oddíl AC Jablonná poslední mistrovské utkání IV. třídy s mužstvem
„Březnice B“. Přestože soupeř suverénně vedl tabulku, odjížděl od nás poražen 4:2. Domácí podali
jeden z nejlepších výkonů v jarní části, a potvrdili tak pověst kvalitního týmu.
V druhé polovině soutěže se stabilizoval kádr vedený Miroslavem Skuhrovcem a Karlem
Jarolímkem, jimž patří dík za příkladné vedení mužstva. V konečném pořadí jsme obsadili 5. místo,
které odpovídá současným možnostem.
Na herním zlepšení má bezesporu zásluhu i zlepšení hrací plochy, kterou pravidelně ošetřuje pod
patronací OÚ pan Václav Kocna.
Do nového ročníku si přejeme udržení výkonnosti a doufáme i ve zvýšení diváckého zájmu, kterého
si upřímně vážíme.
Josef Kříž za AC Jablonná

Divadlo
V minulém roce jsme zorganizovali úspěšný
zájezd do divadla v Praze, a tak letos vyrazíme
do hlavního města za kulturou znovu.
Pojedeme na muzikál „KAPKA MEDU PRO
VERUNKU„ do divadla Hybernia. Tentokrát
představení vybraly ženy z Horních Hbit
a návštěva divadla bude spojena s návštěvou
adventní Prahy. Představení bude 8. prosince
od 15ti hodin. Cena vstupenky do 3. nebo 4.
řady bude 300 Kč (běžná cena 490 Kč),
doprava bude zajištěna stejně jako loni
(autobusem) a bude zdarma.
Rezervace vstupenek je možná již nyní, vždy
v úředních hodinách na obecním úřadě.

MARIE HORVÁTOVÁ / RICHARD
MAŠATA / JAN FRANC / PETR URBÁNEK
PATRIK PLEŠINGER / PETER VESLÁR /
JAN HÖNIG / MICHAL JOHN
námět: Dr.Jan Pixa, scénář: Alena a Jan
Pixovi, hudba: František Pytloun, Petr Kutheil,
Tomáš Beran, scénická hudba a hudební
aranže: Tomáš Beran, texty/hudba: Kristýna
Pixová, choreografie/pomocná režie: Petra
Parvoničová, kostýmní výtvarnice: Evženie
Rážová, scéna: Martin Černý,
režie: Jaroslav Hanuš, producent: Lenka
Pixová-Průšová

KAPKA MEDU PRO VERUNKU
Nový původní český muzikál pro všechny
generace. Příběh o lásce, přátelství, o modré
planetě a o tom, jak to bylo anebo mohlo být
dál v království Popelky, Zlatovlásky a
Hloupého Honzy a jestli uměli opravdu
vládnout a jestli náhodou neudělali někde
chybu.
HRAJÍ A ZPÍVAJÍ:
BÁRA BASIKOVÁ / KAMIL STŘIHAVKA
JIŘÍ ZONYGA / JIŘÍ ŠTĚDROŇ / PETR
KUTHEIL / LUCIE ČERNÍKOVÁ / IVANA
KOROLOVÁ
MICHAELA NOSKOVÁ / FRANTIŠEK
PYTLOUN / KRISTÝNA LEICHTOVÁ
MARTINA PÁRTLOVÁ / FELIX
SLOVÁČEK jr. / MIROSLAV HRABĚ /
PETER STRENÁČIK
JAROMÍR HOLUB / JAROSLAV KLEIN /
GABRIELA URBÁNKOVÁ / EVA
KLEINOVÁ
PETRA DOLEŽALOVÁ / MICHAELA
SEJNOVÁ / GENNY CIATTI / MARKÉTA
ZEHREROVÁ
ILONA VOZNÍČKOVÁ / DANIELA
KROFTOVÁ / SIMONA BURSOVÁ
BARBORA RAJNIŠOVÁ / JANA
TESAŘOVÁ / MICHAELA ZEMÁNKOVÁ
PETR JABLONSKÝ / JAROSLAV BENEŠ /
PETR MACHÁČEK / HANKA KUBINOVÁ
DV

Znak a vlajka Obce
13. června 2013 se naší žádostí o udělení znaku a vlajky zabýval podvýbor pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a doporučil, aby nám byly tyto
symboly předsedkyní Poslanecké sněmovny uděleny.
Na 17. srpna odpoledne chystáme slavnostní představení nových obecních symbolů občanům. Toto
představení chceme zakomponovat do programu, který se uskuteční právě o víkendu 17. a 18. srpna
(turnaj v malé kopané, večerní zábava, nedělní mše). Rádi bychom tuto akci také spojili s výstavou
obecních kronik a fotografií týkajících se historie obce.
Zároveň prosíme občany, kteří mají nějaké zajímavé materiály nebo fotografie z obecního života,
zda by je nemohli na výstavu, případně k okopírování, zapůjčit.
DV

Obecní klubovna v Jablonné
Klubovna v Jablonné je v provozu již téměř
dva roky. Za tu dobu se v ní podařilo
uspořádat dlouhou řadu společenských akcí
místních spolků, akcí pro děti i dospělé,
veřejných zasedání zastupitelstva i mnoho
soukromých oslav.
Provoz ale není zcela bezproblémový.
Především při soukromých akcích někdy
dochází k poškození zařízení klubovny, které
ale okamžitě řešíme a ještě se nestalo, že by
nějakou opravu musela platit obec ze svého.
Všechno bylo opraveno nebo vyměněno
za nové na náklady těch, kteří to poškodili.
Stává se ale, a s tím už se nám hůře daří

vypořádat, že akce probíhají příliš hlučně
a ruší obyvatele okolních domů. Samozřejmě
se tím pádem množí stížnosti na provoz
v klubovně.
Již jsme přijali některá opatření. Například
jsme
přesunuli
místo
pro
kouření
na protilehlou stranu budovy a všichni jsou
důrazně upozorňováni na nutnost dodržování
klidu v nočních hodinách. V případě, že se ani
tímto způsobem nezjedná náprava, budeme
nuceni přijmout další opatření (například
finanční)
vedoucí
k bezproblémovému
provozu nebo provoz klubovny omezit.
DV

Oprava břehu na Jezeře
Ve spolupráci se Středočeským krajem se nám podařilo opravit břeh v západní části „Jezera“
(přírodní památky Jablonná - mokřad). V posledních letech docházelo k jeho letnímu vysychání
a zazemňování. Touto úpravou a také díky jarním vydatným srážkám se významně zlepšily
podmínky pro živočichy, kteří tam žijí.
DV

Okrsková hasičská soutěž
Dne 11. května 2013 se SDH Horní Hbity
zúčastnil základního kola v požárním sportu
31. Okrsku SDH. Soutěž se uskutečnila
na hřišti v Jablonné a pořádal ji SDH Jelence.
Soutěže se zúčastnilo 7 sborů SDH mužů
do 35 let – Jelence, Jablonná, Káciň, Horní
Hbity, Dolní Hbity „A“ a „B“, Luhy, dále dva

sbory mužů nad 35 let – Dolní Hbity, Luhy
a jeden sbor žen – Káciň.
Vítězové: muži do 35 let – Dolní Hbity „B“,
muži nad 35 let – Luhy, ženy – Káciň. Náš
sbor (Horní Hbity) se umístil na 6. místě.
Kamil Vacek

Soutěž v požárním útoku „O Pohár SDH Horní Hbity
Dne 22. června 2013 uspořádal SDH Horní Hbity 11. ročník soutěže o Pohár SDH Horní Hbity
v požárním útoku.
Za hezkého letního počasí se do soutěže přihlásilo celkem 16 družstev mužů a 6 družstev žen.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to do 1500 cm3 a nad 1500 cm3 a to muži i ženy.
Zúčastnila se tato družstva:
Muži do 1500 cm3 – Jelence, Nová ves p. Pleší „A“ a „B“, Bratřínov, Chotilsko, Dobříš, Vysoká
u PB.
Ženy do 1500 cm3 – Nová ves p. Pleší, Jelence, Obořiště, Bratřínov.
Muži nad 1500 cm3 – Horní Hbity, Sestrouň, Vysoká u PB, Chotilsko, Jelence, Luhy, Radětice,
Dlouhá Lhota, Kosova Hora.
Ženy nad 1500 cm3 – Kosova Hora, Nová ves p. Pleší.
Výsledky:
Muži do 1500 cm3
Ženy do 1500 cm3
Muži nad 1500 cm3
Ženy nad 1500 cm3

– 1. Chotilsko (čas: 17:88), 2. Nová ves p. Pleší 3. Vysoká u PB.
– 1. Bratřínov (čas: 24:88), 2. Nová ves p. Pleší, 3. Jelence.
– 1. Radětice (čas: 15:72), 2. Sestrouň 3. Horní Hbity.
– 1. Kosova Hora (čas: 25:70), 2. Nová ves p. Pleší

Soutěž měla dobrou úroveň bez problémů a zranění. Za dobře zorganizovanou soutěž patří velké
poděkování všem členům SDH, kteří se na ní podíleli a pomáhali. Děkujeme také hlavním
organizátorům, startérům a rozhodčím. Byli to: J. Bartůněk, J. Kolář, M. Kolář, L. Havelka, M.Rak,
J. Turnovec, K. Vacek, M. Vacek, J. Včala, R. Vopička, Petr Doubrava, J. Kolářová. Za starost
o občerstvení děkujeme T. Bartůňkové, I. Turnovcové, L. a V. Vackové, P. Doubravovi.
Poděkování též patří rodině Grebeňových za ozvučení soutěže, zpestření programu hudbou
i slovem, což přispělo k dobré náladě všech. Dále patří dík Jar. Turnovcovi za zapůjčení stolů, velké
poděkování za sponzorský dar panu Pavlu Stejskalovi.
Na závěr mi dovolte poděkovat i všem soutěžícím za hezké odpoledne a těšíme se na další ročník.
Kamil Vacek

Krátce
Jablonné přibyl další malý občánek, Matyáš Kratochvíl se narodil v květnu a bydlí v Horních
Hbitech. Blahopřejeme rodičům a přejeme mu hodně zdraví.
Jednorázové známky na popelnice zakoupené v roce 2012, neoznačené nápisem Obec Jablonná,
bude možné používat do konce září letošního roku. Poté již budou platit pouze známky nového
typu, prodávané od ledna letošního roku. V případě, že někdo nespotřebuje všechny původní
jednorázové známky do konce září, bude si je moci, po předložení dokladu o jejich koupi, zdarma
na obecním úřadě vyměnit.
Tribuna na hřišti dostala nový nátěr, vypořádali jsme se tak s řáděním vandalů a všem
vzkazujeme, že bude-li tam někdo při podobné činnosti přistižen, uhradí celou opravu z vlastní
kapsy a ne z té obecní, tedy z kapes nás všech.
Již tradiční Turnaj v nohejbalu SDH Horní Hbity se bude konat 20. července. Všichni jsou
srdečně zváni, o zábavu i občerstvení je postaráno.

AC Jablonná pořádá dne 17. 8. 2013 turnaj v malé kopané „Memoriál Pavla Vály“ od 9.00 hod.
Večer posezení s hudbou v doprovodu GrebikRádia.
SDH Jablonná pořádá dne 28. 9. 2013 hasičkou soutěž „O POHÁR STAROSTY“
aneb „POSLEDNÍ STŘÍKÁNÍ“
Počty psů v Jablonné a Horních Hbitech se podle zaplacených poplatků od loňska příliš
nezměnily. V Jablonné jich je 85 a v horních Hbitech 25.
Dětské hřiště v Horních Hbitech bychom velice rádi začali co nejdříve stavět. V následujících
dnech dojde k vytyčení staveniště a další práce budou co nejrychleji pokračovat. Počítáme s pomocí
místních, tak jak tomu bylo při budování hřiště v Jablonné. Jednalo by se o 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 července a srpna. Všem, kteří budou ochotni pomoci, předem děkujeme.

