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Vážení čtenáři,
vítám vás na začátku léta a prázdnin u dalšího, již 27. vydání našeho Zpravodaje. V tomto čísle
se trochu zastavíme u naší přírodní památky – Jezera. Požádal jsem pana Fišera, zoologa
z Hornického muzea v Příbrami, aby nám o této lokalitě napsal něco ze svého pohledu a já jsem
k této problematice připojil svůj článek.
Dotknu se hned v úvodním článku postupného připojování zbylých nemovitostí ke kanalizaci.
Neskrývám, že bych si představoval poněkud rychlejší postup.
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili slavnostního otevření čistírny odpadních vod
v Jablonné. Potěšil mě zájem o funkci čistírny, její provoz a výsledky čištění, který mnoho
přišedších projevilo. Celá akce byla pro mne velkým zadostiučiněním.
David Větrovský

Připojování na kanalizaci v Jablonné
Kanalizace v Jablonné je dokončena a
čistírna odpadních vod spuštěna již půl roku.
Čekali jsme na to spoustu let a velká většina
občanů je už také ke kanalizaci připojena. Jim
všem děkuji za velmi zodpovědný přístup.
Některé nemovitosti ale ještě dosud zůstávají
nepřipojeny. Od řady majitelů mám průběžné
zprávy o tom, že se na připojení chystají
v nejbližší době a že jen řeší související,
například
organizační
záležitosti.
Od
některých však prozatím nemám zprávy
žádné.
Proto žádám všechny, kteří ještě nejsou

připojeni, aby připojili své nemovitosti v co
nejkratším termínu. Stavba kanalizace začala
již na konci roku 2015 a od té doby měl
každý, myslím, dost času se na to připravit.
Připojit se ke kanalizaci co nejdříve, a podílet
se placením stočného na jejím provozu, je
„fér“ především vůči sousedům, z nichž
mnozí jsou připojení již více než půl roku.
V případě, že máte s připojením nějaký
závažný technický problém, tak mne
kontaktujte a můžeme se společně pokusit ho
nějak vyřešit.
David Větrovský

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity
Milí čtenáři,
blíží se konec školního roku, ve škole jsou nyní hlavními tématy vysvědčení a prázdniny.
Pojďme se ale společně ohlédnout, co jsme od minulého článku prožili.

Druhý stupeň zhlédl v příbramském divadle komedii Tajemný hrad v Karpatech na motivy
slavného románu Julese Verna o pátrání hraběte Teleka po jeho dávné lásce. Nechyběly písničky,
humor, zápletka a zajímavé vynálezy. Den Země jsme ve škole oslavili 20. dubna. První hodinu
žáci přáli naší Zemi k svátku a skládali básně, které se jim opravdu povedly. A poté se již všichni
rozeběhli po vesnici a sbírali odpadky.
Dne 27. 4. 2017 se konal Den dopravní výchovy, kde si žáci zopakovali jak teoretické, tak i
praktické dovednosti. Ty hojně využili na okresním kole Soutěže mladých cyklistů, kde náš mladší
tým obsadil třetí a starší tým druhé místo.
Na konci dubna nás navštívili naši partneři z Německého Herrsteinu. V rámci projektu jsme
navštívili návštěvnické centrum Srní. Toto centrum sídlí v energeticky pasivním domě s rekuperací
vzduchu a technologiemi příznivými k životnímu prostředí. Naši němečtí partneři se zajímali o
všechny informace, týkající se národního parku, neboť i v jejich regionu by měl v budoucnu
vzniknout park, a tak sbírali zkušenosti a náměty. Exkurze se účastnili i žáci sedmé, osmé a deváté
třídy ZŠ Dolní Hbity, které zaujala poutavá přednáška o vlcích a perlorodkách. Po trošce teorie
jsme se vydali prozkoumat naučný okruh, který návštěvníky seznamuje se stopami šelem
vyskytujících se na Šumavě a některými místními stromy a rostlinami. A na závěr jsme zavítali k
výběhu vlků a měli štěstí. Několik se nám jich podařilo zahlédnout i vyfotit.
Dne 5. 6. 2017 proběhl Den prevence zaměřený na rizikové chování spojené s užíváním
internetu – na problematiku kyberšikany, kyberstalkingu, kybergroomingu. V rámci prevence
navštívili žáci 8. a 9. ročníku nízkoprahové centrum Bedna v Příbrami.
V Mateřské škole jsme procestovali celý svět. Ať už to byla besídka, při které si děti pro své
rodiče připravili pásmo o jednotlivých světadílech, nebo návštěva divadla kouzel Pavla Kožíška
s cestovatelskou tématikou. Naše školka zvládla úspěšně projít i předplaveckou výukou a 23. 6. se
slavnostně rozloučila s budoucími školáky. A jak jinak zakončit školní rok, než Veselým
odpolednem. Děkujeme rodičům za pomoc při organizaci celé akce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné prázdniny, našim deseti deváťákům hodně
úspěchů v nové škole a našim dvanácti budoucím prvňáčkům přeji, ať se jim líbí u nás ve škole.
Mgr. Ondřej Buralt, ředitel školy

Mokřad Jablonná – „Jezero“
Plány na jeho obnovu
Obec Jablonná jako vlastník pozemků pod Jezerem intenzivně spolupracuje se Středočeským
krajem na tom, aby se podařilo zachránit unikátní přírodní památku, kterou u nás máme. Od
loňského roku jsme sami začali zabezpečovat běžnou roční péči, kterou objednává Středočeský kraj
a myslím, že se toho úkolu naši zaměstnanci zhostili se ctí. Tato péče ale nemůže zvrátit vývoj
lokality, který čím dál rychleji směřuje k jejímu zarůstání a zazemňování, úbytku vody a snižování
biodiverzity. Postupem času a především v posledních letech zde totiž dochází k zásadním
negativním proměnám.
Tento vývoj je možné zastavit pouze velice razantním zákrokem, kterým bychom lokalitu vrátili
v jejím vývoji o několik desetiletí zpět. Tímto zákrokem je kompletní odstranění všech porostů
orobince, který nejvíce přispívá k degradaci lokality a také celkové odbahnění.
Taková akce je ale velmi náročná finančně a ani kraj, ani obec nejsou schopni uvolnit takové

finanční prostředky. Odhadem by se mohlo jednat o částku okolo deseti milionů korun. Naštěstí se
ale dá na takový projekt požádat o dotaci z evropských fondů, která by měla hradit téměř veškeré
výdaje. Podařilo se mi přesvědčit pracovníky Středočeského kraje, že má smysl se do toho pustit.
Jsem s nimi v úzkém kontaktu a mám radost z toho, že po počátečních konzultacích a prověřování
možností na Agentuře ochrany přírody jsme již ve fázi samotného zpracování projektu. Máme za
sebou tedy celkové prověření proveditelnosti záměru a možnosti čerpání dotací včetně kompletního
geodetického zaměření lokality a také byly provedeny chemické rozbory sedimentů, které by se
měly rozvážet na předem dohodnuté pozemky v okolí. Rozbory vyšly dobře, a tak nic nebrání tomu,
aby byl sediment použit na zlepšení okolní orné
půdy.
I kdyby vše probíhalo nejrychleji jak je to jen
možné, a Středočeský kraj by na tuto akci dotaci
obdržel, k realizaci se nedostaneme dříve než na
konci příštího roku. Aby měly práce co nejmenší
dopad na chráněné živočichy, kteří zde žijí, počítá se
s tím, že budou probíhat v podzimních a zimních
měsících, kdy se obojživelníci zdržují mimo vodní
prostředí.
David Větrovský

Zanikající ráj (nejen) kuněk v sousedství Jablonné
Evropsky významná lokalita Jablonná - mokřad je jednou z nejvýznamnějších lokalit kuňky
obecné v ČR. Populace této drobné žabky zde byla v dobách svého největšího rozkvětu odhadována
na řádově vyšší tisíce dospělých jedinců. Samci kuněk o sobě na jaře dávali vědět nezaměnitelnou
charakteristickou zvukovou kulisou, slyšitelnou za teplých večerů až do přilehlých obcí.
Lokalita zahrnuje dvě oddělené vodní plochy, přičemž stěžejní je pro kuňky, které se od jara do
podzimu zdržují ve vodním prostředí či jeho bezprostředním okolí, ta větší, cca dvouhektarová.
Ještě nedávno se jednalo o zcela unikátní vodní plochu, která byla prakticky celoplošně zarostlá
přesličkou poříční. A co bylo z pohledu kuněk i dalších organismů vázaných na tento biotop
důležité – nežily tu ryby – významní predátoři obojživelníků a jejich vývojových stádií. Takto
atraktivní biotop samozřejmě neláká pouze kuňky, ale využívá jej celá řada dalších druhů
živočichů. Z obojživelníků se tu množí dva druhy čolků – čolek obecný a čolek velký a dalších
sedm druhů žab: blatnice skvrnitá, skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan zelený, skokan krátkonohý,
ropucha obecná a rosnička zelená. Čolky a žáby zde loví užovka obojková. Atraktivní mokřad
obývá i řada druhů ptáků, jako jsou např. potápka malá, volavka popelavá, lyska černá, slípka
zelenonohá, chřástal vodní, kachna divoká, polák chocholačka, čejka chocholatá, bekasina otavní,
rákosník proužkovaný a rákosník zpěvný, strnad rákosní či moták pochop. Další zajímavé druhy
ptáků můžeme najít v navazujících biotopech. Ze savců mokřad běžně využívá jako potravní
stanoviště vydra říční.
V bezprostředním sousedství Jablonné se tak vlastně dochovala taková malá zoologická zahrada
celostátního významu.
Bohužel postupem času došlo k masivnímu rozšíření orobince širokolistého, který vytlačil
ostatní rostliny (především přesličku). Mokřad tak aktuálně velmi rychle zaniká v důsledku
hromadění obrovského množství odumřelé biomasy z přehoustlých porostů orobince a populace
místních vzácných druhů živočichů se pomalu zmenšují. Počet kuněk je zde momentálně

odhadován na cca vyšší stovky, což sice není v porovnání s ostatními lokalitami v ČR málo,
nicméně bývalé vyšší tisíce to rozhodně nejsou. Pokračování současného trendu by ale v brzké
budoucnosti nevyhnutelně skončilo zánikem místní populace kuněk i všech výše uvedených
živočichů.
Z výše uvedené situace vede v současné době pouze jediná cesta – komplexní revitalizace
mokřadu, umožňující návrat zdejšího ekosystému do stavu, který by umožnil v dlouhodobějším
horizontu přežívání a prosperitu populací všech místních druhů vzácných organismů, vázaných na
vodní prostředí. Součástí takové revitalizace musí být odstranění porostu orobince širokolistého a
odstranění vrstvy organického bahna. Zároveň je třeba zcela eliminovat místní populace ryb, což
bude vlastně vedlejším pozitivním efektem akce a vyloučit jejich opětovné vypouštění. Pokud bude
vše probíhat dle předpokladů, mohlo by po snížení obsahu živin dojít i k rekolonizaci mokřadu
přesličkou poříční a k rychlému návratu ke stavu jeho největšího rozkvětu. Doufejme, že se tento
záměr podaří zrealizovat, a že tak budou moci tento klenot, ležící prakticky pod okny obyvatel
Jablonné, obdivovat třeba za 20 let i naše děti či vnoučata.
David Fischer (zoolog Hornického muzea Příbram)

Úpravy obchodu v Jablonné
V minulém vydání Zpravodaje jsme
avizovali znovuotevření místní prodejny.
Myslím, že se všem zúčastněným povedl
pořádný kus práce a že úsilí, které jsme tomu
věnovali,
stálo
za
to.
Především
samoobslužný provoz a rozšířená otevírací
doba mají, podle zpráv, které se ke mně
dostávají, velký ohlas. Se zastupiteli obce i
s provozovatelem jsme se ale dohodli, že
neusneme na vavřínech a budeme se snažit
prodejnu ještě dále vylepšovat.
Vylepšení bude spočívat především
v rozšíření prodejní plochy a také v přesunutí

vstupních dveří ze současného místa do
štítové strany objektu směrem na náves.
V současné době jsme zadali zpracování
projektu, který je nutný pro získání
stavebního povolení na tyto úpravy. Také se
pokusíme vylepšit okolí prodejny, s čímž
jsme již částečně začali.
Od úprav, které plánujeme, si slibujeme
zlepšení prostředí pro zákazníky, možnost
rozšíření sortimentu prodejny díky zvětšení
prodejní plochy a v neposlední řadě také
vylepšení vzhledu návsi v Jablonné.
David Větrovský

Opět, alespoň krátce k odpadům
Na přelomu prvního a druhého čtvrtletí došlo ke změně v odpadovém hospodářství naší obce.
Pro občana se možná zdá ta změna nevýznamná, spočívající pouze ve změně dne, kdy se vývoz
popelnic přesunul ze čtvrtka na pondělí, ale pro obec je změna zásadní. Došlo ke změně svozové
společnosti u hlavní komodity, tedy směsného odpadu, a zásadním způsobem byly navýšeny naše
platby Technickým službám PB za odvoz odpadů tříděných. Navíc stále registrujeme a musíme
odklízet další a další černé skládky a také třídění především plastů do velkých výklopných
kontejnerů není ideální. Pravidelně totiž někteří lidé do těchto kontejnerů odkládají cokoliv, co je
napadne.
V současné době prověřujeme zajímavou možnost, jak zlepšit situaci ve třídění plastů. Na stole
je návrh zavést pravidelný odvoz plastů od jednotlivých nemovitostí stejně tak, jako je to u popelnic
na směsný odpad. Každý by měl tedy ještě jednu svou vlastní žlutou popelnici na plast a v určený
termín by ji připravil k odvozu stejně, jako to všichni děláme se směsným odpadem. Nebylo by ale

zapotřebí kupovat na vývoz plastů známky. Pro občany by tato služba i nadále zůstala zdarma.
Velikostí plastových popelnic je široká škála, od 80 do 360 litrů, četnost svozů je také možné
nastavit dle dohody a navíc se zdá, že ani cena pro obec by nebyla vyšší, než v současné době
platíme.
Věřím, že by to přineslo lepší kvalitu v třídění plastů, protože by si každý dal pozor, co do své
popelnice hází a také bychom s plasty nemuseli chodit do kontejnerů, které jsou jen na několika
místech v obci, ale všichni bychom měli popelnici doma. Jak jsem psal výše, je to věc, o které
diskutujeme. Probírali jsme to na červnovém zastupitelstvu a zatím není nic rozhodnuto.
David Větrovský

Velikonoční tvoření
O Velikonocích si snad všichni rádi zdobí
svoji domácnost. Proto se scházíme
v klubovně s předstihem a pestrobarevnou
výzdobu si sami vytváříme. Letos jsme se
v klubovně sešli 1. dubna. Snažíme se snad
pokaždé zahrnout nějakou novinku, aby se
nám aranžmá neopakovalo. Pro tentokrát naše
fantazie
zabrousila
k pestrobarevným
kuřátkům s peříčky. A musím říct, že se všem

opravdu povedla. Také jsme vyráběli
nejrůznější velikonoční papírová zvířátka –
králíčky a kuřátka i netradiční berušku a třeba
ježka. Nezapomněli jsme ani na „klasiku“
v podobě barvení vajíček a také jsme upekli
něco sladkého. Věřím, že jsme se všichni
pobavili a za rok zase na shledanou.
Lenka Skuhrovcová

Pálení čarodějnic a stavění májky v Jablonné
Letos jsme se pokusili trochu změnit tradici
pálení čarodějnic v Jablonné. Kdo přišel, a
nebylo nás opravdu málo, mohl vidět místo
každoroční hromady větví, kterou jsme
odklidili předem, aby nelákala vtipálky a
nemuseli opět jako loni vyjíždět příbramští
hasiči, připravenou pěknou dřevěnou hranici,
na které se dobře vyjímala čarodějnice
vyrobená dětmi při maškarním karnevalu.
Májku jsme, letos obzvlášť vysokou, opět
zvládli postavit ručně jen za pomoci žebříků a
hranice i s čarodějnicí také krásně hořela.
K tanci a poslechu hrála kapela „TODÁME“.
Byli jsme moc rádi, že se sešlo tolik lidí.
Počasí nám tentokrát přálo a zábava
pokračovala až do ranních hodin.
Věříme, že se příští rok vše také tak dobře
vydaří!
David Větrovský

Pálení čarodějnic v Horních Hbitech 2017
Jako již několikrát v minulých letech jsme se opět sešli v Horních Hbitech při pálení
čarodějnic. Občerstvení, pití i zábava byly zorganizovány do posledního detailu. Pečená kýta
grilovaná na ohni voněla už z dálky, pivo mělo správnou míru i teplotu a čarodějnice odletěly
okolo 20:00. Účast byla nad očekávání veliká. Po odletu čarodějnic jsme spočítali všechny děti a
ženy. Máme dobrou zprávu: všichni jsou přítomni a nikdo nechybí . A tak pokračovala zábava
až do ranních hodin.
Velké poděkování patří Tomášovi a Lukášovi Vackovým i Radce Marešové stejně tak jako
jejich přátelům, bez kterých by to nešlo.
Děkujeme
Lukáš Turnovec za SDH Horní Hbity.

Oslava Dne dětí
Letošní dětský den jsme pojali trošku ve sportovnějším duchu. Počasí nám přálo, takže nic
nebránilo skotačit na hřišti.
Tentokrát to děti neměly tak jednoduché, musely absolvovat 9 disciplín, kdy za splnění
disciplíny nebo úkolu obdržely část hádanky. Když prošly všemi stanovišti, získaly tak celý text
hádanky. Za její uhodnutí získaly poklad, který jim vydal strážce pokladu z truhly.
Podle dětí prý snad nejtěžší disciplínou bylo snězení koblížků bez rukou. Děti ovšem musely
také překonat „dráhu zdatnosti“ – chůzi po chůdách, skákání v pytli a skákání po pařezech, šikovně
jako popelka navléct šňůru korálků, postavit co nejvyšší komín z kostek, či několikrát přenést na
lžíci pingpongový míček. Dále měli soutěžící za úkol plastovým kelímkem co nejrychleji naplnit
lahve vodou, aby mohli vytáhnout špunt a s těmi děravými kelímky se jim to trošku nelíbilo.
Zajímavou disciplínou bylo i tahání záhadných předmětů z neprůhledných sklenic. A nezapomněli
jsme ani na naše nejmenší, na které čekala dráha zdatnosti, a to tentokrát prolézačky a skluzavka na
dětském hřišti.
Věřím, že i když se děti maličko namočily a trošku zamazaly, ať už od trávy nebo od sladkého
cukru, všem se líbilo a za rok zase ……. ahoj.
Moc děkuji za pomoc všem, kteří se zúčastnili příprav a celé akce pro děti.
Za SDH Jablonná Lenka Skuhrovcová

Opravy komunikací
V průběhu letošního jara proběhlo zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na obnovu
komunikací po stavbě splaškové kanalizace v Jablonné. Do soutěže se přihlásilo celkem osm
zájemců o tuto zakázku s cenovým rozptylem od 951 106,44 Kč do 1 797 874,32 Kč bez DPH.
Nejvhodnější a nejlevnější nabídku zaslal pan Karel Svoboda, Stavební společnost Svoboda
z Jablonné a proto byl komisí vybrán a komunikace již začal opravovat.
David Větrovský

Oslava 110 let založení SDH Jablonná a Sjezd rodáků a
přátel obce Jablonná
SDH Jablonná se společně s obcí Jablonná rozhodl uspořádat oslavu výročí 110 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů v Jablonné a Sjezd rodáků a přátel obce Jablonná. Tato oslava se bude
konat v sobotu 19. srpna, převážně na hřišti v Jablonné.
Během sobotního odpoledne si připomeneme založení jablonského hasičského sboru i jeho
historii až po současnost. Budeme moci opatrně nahlédnout do kronik a těšit se také můžeme na
ukázku zásahu se „starou stříkačkou“ s koňským spřežením i ukázku další hasičské techniky.
Zajímavý určitě bude také doprovodný program, kde se představí se svým vystoupením Folklórní
soubor z Kamýku nad Vltavou a pro děti jsme pozvali loutkové divadlo ToTeM s pohádkou
O Smolíčkovi. Hudbou nás při oslavách v odpoledních hodinách doprovodí „Rožmitálská
venkovanka“ a ve večerních hodinách volně navážeme pouťovou zábavou s hudební skupinou
„TODÁME“ (Petr Fejt a spol.). O tom, jestli to bude venku nebo v klubovně rozhodne počasí.
V neděli 20. srpna se uskuteční tradiční bohoslužba za všechny občany Jablonné u místní
kapličky.
Zveme všechny rodáky a přátele obce i Sboru dobrovolných hasičů a prosíme ty, kterým se
dostane do ruky náš Zpravodaj, aby předali naše pozvání dál do svých širších rodin, abychom se
sešli v co největším počtu.
Lenka Skuhrovcová za SDH Jablonná

Krátce
Obec má další tři malé občánky, jsou to Matyáš Vostarek, Gabriela Větrovská a Sofie Zívrová a
všichni tři bydlí v Jablonné. Přejeme všem dětem i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
Sběr železa proběhl v Jablonné i v Horních Hbitech opět na výbornou. Hasiči odvezli odpad do
sběrny a děkují všem, kteří pomohli a přispěli k vylepšení stavu v jejich pokladnách.
Noční soutěž o pohár SDH Horní Hbity pořádá tento sbor na hřišti v Jablonné již tuto sobotu
1. července 2017. Začátek je ve 21:00. Těšíme se na vás.
Turnaj v nohejbalu SDH Horní Hbity se bude konat 22. července. Všichni jsou srdečně zváni,
o zábavu i občerstvení bude jako vždy výborně postaráno.
Pouťová mše v Jablonné se bude letos konat v neděli 20. srpna v tradičním čase po obědě.
Nebezpečný odpad bude odvážen 5. října v Horních Hbitech od 16:15 do 16:30 a v Jablonné
od 16:40 do 17:15 z obvyklých míst. V tomto termínu bude také možné v Horních Hbitech
odevzdat i 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, který je všem po
domluvě k dispozici nepřetržitě.
Budova prodejny v Horních Hbitech je dlouhodobě obcí nabízena k možnému využití. Přijde-li
někdo se zajímavým nápadem, budeme rádi.

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
Vzhledem k nebývalému extrémně suchému období se
ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ A NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ ROZŠIŘUJE NA VEŠKERÉ
OBECNÍ ZDROJE VODY,
PROTOŽE DOCHÁZÍ K VELICE VÝZNAMNÉMU POKLESU HLADINY
PODZEMNÍCH VOD A VYDATNOSTI PRAMENŮ.
Žádáme všechny, kteří vodu z obecních zdrojů (všech studní a vodovodů)
využívají, aby s ní co nejvíce šetřili.
Ing. David Větrovský
starosta

AKCE – KORUNA- PRODEJNA JABLONNÁ
Otevírací doba: Po - Pá: 7:00 - 10:30, 14:30 - 16:30 So: 7:00 - 10:00
Akční položky:
Lays 70g - vybrané druhy - 19,9,Pepsi, Mirinda, 7UP 2,25l - 24,90,Budvar 10° 0,5l sklo - 9,90,-
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