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Draka nakreslila Leontýnka Hájková (5 let a 5 měsíců)

*****
Vážení spoluobčané,
na tomto místě by se spíše hodila
douška o podzimu, padajícím barevném listí
a tichém oparu nad krajinou. Prostě něco
pohodového, milého a přívětivého. Jinými
slovy článek, který by osvěžil ducha.
Přesto jsem si dovolil napsat
v úvodníku pár slov k aktuálnímu dění v Obci.
To, z čeho mám opravdu radost, je dostavba

kulturního domu v Dolních Hbitech. Dům
dostal nový kabát, je moderně vybaven.
Přístavbou šaten a sprch se dále zhodnotil.
Nová stavba má samozřejmě i své dětské
nemoci, které se postupně snažíme odstranit
a doufáme, že při samotném otevření se jich už
mnoho nevyskytne. Čeká nás ještě spousta
práce na vytvoření nového systému provozu,
spolupráce se školou a dalšími složkami, které
budou nově upravenou stavbu využívat. Přál
bych nám všem, abychom se zde mohli
setkávat při samých příjemných událostech,
aby byl kulturní dům využíván k vaší
spokojenosti a aby akce v něm přinášely jen to
pěkné a pozitivní.
Protože se tak velká stavba v naší Obci
nedokončuje každý rok, dovolili jsme si se
zastupiteli pro vás připravit slavnostní
otevření.
Tímto si dovoluji vás všechny jménem
Obce Dolní Hbity co nejsrdečněji pozvat
k účasti na oslavách, které se uskuteční
o víkendu 27. až 29. září. Doufám, že se při
nich budete dobře bavit.
Přesto, že se v Obci občas podaří něco
nového vybudovat, mám vždy ještě větší
radost z věcí obyčejných, ale o to důležitějších.
Stavby samy o sobě lidem štěstí a spokojenost
nepřinesou. Mnohem zásadnější jsou dobré
vztahy mezi lidmi. Když všichni dokážou
táhnout za jeden provaz, když naleznou
společnou řeč.
Krásným příkladem je nově vzniklá
divadelní společnost Rafanda. Skoro dvacet
nadšenců, kteří se pravidelně schází, aby mohli
pobavit své spoluobčany. Jsem nesmírně rád,
že se mohu účastnit zkoušek, které si všichni
užíváme. Doufáme, že se vám bude naše
představení líbit.
V tom pozitivním smyslu se myslím
podařilo na Zastupitelstvu vzájemně vysvětlit
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i problematiku, která se týkala podané petice
za snížení ceny stočného. Vysvětlení jsem se
pokusil podrobněji podat v samostatném
článku v Listech.
Událostí a problémů v Obci je však
mnohem více. O těch ostatních snad někdy
příště. A tak raději počkejme na babí léto. A i
kdyby nepřišlo, dovolte, abych vám popřál
krásný a pohodový letošní podzim.

-

Jan Michálek

*****

-

-

Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
naši zastupitelé celkem pětkrát. Poprvé se sešli
dne 23. dubna 2013 a mimo jiné schválili
následně uvedená usnesení:
- ZO vyslechlo informaci o strategii Místní
akční skupiny Sedlčansko pro další
plánovací období (2014 – 2020).
Informaci přednesl ředitel Místní akční
skupiny Sedlčansko pan Jiří Kužel.
- Zastupitelstvo schválilo záměr na
odkoupení vlastnických podílů pozemků
v areálu vodárny vodovodu Nepřejov.
- ZO schválilo předložený záměr na prodej
pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity
parc. č. 463/7 o výměře 70 m2 v k. ú.
Nepřejov do společného vlastnictví
manželů pana Pavla Vepřeka a paní Marie
Vepřkové.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
Finančního výboru o prověření Účetní
uzávěrky ZŠ a MŠ Dolní Hbity - bez
připomínek.
- ZO schválilo předložený předběžný návrh
rozvojového strategického dokumentu
Místního programu obnovy vesnice na
roky 2013 – 2020. Tento návrh bude dále
předložen veřejnosti k připomínkování.
- Zastupitelstvo stanovilo v tomto roce
zrealizovat celý zbytek stavby kanalizace
a připoložení vodovodu pro lokalitu nově
budovaných RD v Jelencích za cenu

1 242 849,- Kč vč. DPH, která bude
profinancována v tomto kalendářním roce.
Zastupitelstvo
stanovilo
přijmout
poskytnutí
podpory
z operačního
programu Životní prostředí SFŽP ČR na
akci: Zateplení ZŠ v Dolních Hbitech.
(Celkové výdaje projektu jsou nyní
stanoveny ve výši 3 695 365,- Kč –
poslední údaj. Z toho dotace je ve výši
2 543 764,- Kč.) ZO dále schválilo
předložený návrh mandátní smlouvy za
účelem provedení a zajištění přípravy a
průběhu podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Zateplení ZŠ v Dolních
Hbitech“.
ZO stanovilo zadat zpracování řešení
odvodnění
plochy
za
budovou
pohostinství a přístavkem sálu KD
v Dolních Hbitech.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o dílo s firmou Josef Štětka na
opravu požární nádrže v Luhách do částky
80.000,- Kč.

Další zasedání proběhlo 14. 5. 2013:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o postupu Rady ve věci havarijního stavu
střechy kulturního domu v Dolních
Hbitech a dodatečně schválilo postup
Rady – objednání střešní krytiny od firmy
Pavel Lacina, Krásná Hora, v celkové
ceně 69 964,- Kč vč. DPH, dále
objednávku na položení střešní krytiny na
stávající budovu KD Dolní Hbity včetně
dodávky dalšího potřebného materiálu
(okapničky, oplechování komína, latě,
trámky, montáž a demontáž střechy,
přesuny a likvidaci materiálu…) od firmy
Jiří Kadlec, se sídlem Zduchovice, v ceně
do 115 000,- Kč (firma není plátcem
DPH).
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy o
připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě na odběr elektřiny
v odběrném místě na adrese Dolní Hbity
106 (kulturní dům) – navýšení jističů na 3
x 50 A.
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č.
252/18 o výměře 14 m2 v k.ú. a parc. č.
252/6 díl a o výměře 3 m2 oba v k.ú.
Jelence, manželům MUDr. Věře a
Vladimíru Mandíkovým. Zastupitelstvo
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dále stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 151,- Kč.
Zastupitelstvo projednalo záměr na
odprodej části pozemku ve vlastnictví
Obce Dolní Hbity parc. č. 59/36 o
výměře cca 50 m2 v k.ú. Dolní Hbity.
Jedná se o část pozemku, který má
zaplocený v zahradě paní Ludmila
Mazourová. Jedná se o uvedení
vlastnických vztahů do souladu s realitou.
Zastupitelstvo dále stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 160,- Kč.
ZO schválilo předloženou cenovou
nabídku
firmy
Miroslav
Cihelka,
elektromontáže, na dobudování části
chodníku v Jelencích na pozemcích parc.
č. 37/13 a 37/14 v k.ú. Jelence včetně
odvedení dešťové vody ze státní silnice na
pozemek parc. č. 16/3 v k.ú. Jelence v
celkové ve výši 38 900,- Kč bez DPH,
současně s tím schvaluje předložený
návrh smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity
a firmou Ing. Josef Kaiser na vyhotovení
projektové dokumentace pro realizaci
stavby (prováděcí dokumentaci) na
zateplení
budovy
Základní
školy
v Dolních Hbitech bez připomínek Cena
za smlouvu je 35 000,- Kč.
ZO schválilo předložený návrh pojistné
smlouvy o skupinovém úrazovém
pojištění 2 UX pro členy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů při Obci Dolní Hbity
mezi Obcí Dolní Hbity a společností
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, se sídlem Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8.
Zastupitelstvo zvolilo nového předsedu
finančního výboru, kterým se stala paní
Ing. Markéta Samcová.
Zastupitelstvo volbou doplnilo členy
finančního
výboru
paní
Janu
Dvořákovou a paní PhDr. Marii
Pilíkovou.
ZO schválilo návrh Dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě mezi Obcí Dolní Hbity a firmou
JP-KONTAKT, s.r.o., se sídlem Dašická
1797, 530 03 Pardubice, ve věci úpravy
předmětu díla (inventář pro KD v Dolních
Hbitech).
ZO schválilo návrh Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 24/2012 mezi Obcí

Dolní Hbity a firmou HORA s.r.o., se
sídlem Tržní 274, 390 01 Tábor (změny ve
stavbě KD v Dolních Hbitech).

Následně se uskutečnilo zasedání
dne 25. 6. 2013, na kterém byly
projednány tyto body:
-

-

-

-

-

-

-

ZO schválilo návrh smlouvy o dílo mezi
Obcí Dolní Hbity a společností Šindler,
důlní a stavební, s. r.o. na vybudování
veřejné části vodovodních a kanalizačních
přípojek pro parcely pro nové RD
v Jelencích. Jedná se o 16 parcel, kde
bude v průměru veřejná část přípojky
v délce 4 m. Firma Šindler by dodala
položení obou přípojek (kanalizační i
vodovodní) včetně materiálu v ceně
2 100,- Kč vč. DPH za 1 m běžný.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
parc. č. 983 o výměře 124 m2 v k.ú.
Nepřejov do společného jmění manželů
paní Miluši Lexové a panu Jiřímu Lexovi.
Cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 124,Kč.
Zastupitelstvo stanovilo, že nebude
požadovat nájem za občasné využívání
pozemku parc. č. 38 o výměře 162 m2 v
k.ú. Nepřejov k parkování motorových
vozidel manželů Lexových v případě, že
manželé Lexovi budou udržovat pozemek
v posekaném a uklizeném stavu, a to po
dobu 10 let. Stávající průjezd zůstane
zachován v současné podobě.
ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet
Obce Dolní Hbity za rok 2012 bez výhrad.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo jako
součást Závěrečného účtu Zprávu auditora
o přezkoumání hospodaření Obce Dolní
Hbity za rok 2012, které se uskutečnilo
ve dnech 15. 4. 2013 a 16. 4. 2013. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo schválilo Obcí Solenice
předložený návrh objízdné trasy pro úsek
Dolní Líšnice, která bude platit od 1. 8.
2013 do 30. 11. 2013.
ZO schválilo smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření Obce mezi
auditorkou Ing. Marcelou Paškovou
a Obcí Dolní Hbity.
ZO schválilo předložený návrh Koncesní
smlouvy
o
provozování
vodohospodářského majetku a zajištění
jeho správy mezi Obcí Dolní Hbity
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a společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s.
ZO stanovilo zrealizovat sloučení 1. a 3.
ročníku ZŠ. Současně ale stanovilo, aby
se český jazyk a matematika v každé
vyučovací hodině vyučovaly odděleně. Za
tímto účelem se zavázalo přispět
správnímu subjektu Základní škola a
Mateřská škola Dolní Hbity, okres
Příbram částkou 56 000,- Kč na mzdy
učitelů navíc nad schválený rozpočet pro
rok 2013.
Zastupitelstvo stanovilo zaslat objednávku
firmě Miroslav Cihelka Elektromontáže
na vyasfaltování vjezdů od nově
rekonstruovaného chodníku v Jelencích
k nemovitostem manželů Mandíkových,
manželů Sádlových a hasičské zbrojnice
ve výši 58 080,- Kč vč. DPH. Po realizaci
celé akce stanovilo rozměřit poměrné
části plochy asfaltu. Cena bude dle těchto
poměrů propočítána mezi majitele
dotčených nemovitostí a Obec.
ZO stanovilo zaslat objednávku firmě
KIPP-sportmal, s.r.o. na lakování podlahy
v sále KD Dolní Hbity dle cenové
nabídky (1x lak pod lajnování a 2x
povrchový tvrzený lak), v celkové ceně
83 490,- Kč vč. DPH
ZO stanovilo pro další postup ve věci
odvedení dešťové vody za KD a
pohostinstvím
v Dolních
Hbitech
zrealizovat rekonstrukci plochy za
pohostinstvím a přístavkem KD Dolní
Hbity, která bude spočívat v úpravách
terénu, odstranění starého asfaltu,
vyspádování a opětovném vyasfaltování
povrchu. Současně s tím bude vybudován
lapač na vodu a napojen na instalované
potrubí. Celková cena stavby je dle ceníku
URZU odhadována do částky 200 000,Kč vč. DPH. ZO dále stanovuje prověřit
stav kanalizace na pozemku Pilíkových
kamerovým
systémem.
Výstavbou
přístavku KD došlo k vytvoření přehrady,
která zadržuje dešťové vody od parcel pro
RD. Již při výstavbě základů bylo
položeno do základů stavby potrubí
s dostatečnou světlostí, do kterého musí
být terén vyspádován tak, aby veškeré
dešťové vody byly odvedeny až do potoka
(bude využito stávající vedení přes
pozemek Pilíkových). Byly proměřeny

skutečné výšky tak, aby bylo možno podle
nich nakreslit projektovou dokumentaci,
podle které by byla plocha za KD a
pohostinstvím
v Dolních
Hbitech
vyspádována.
- Zastupitelstvo stanovilo zaslat objednávku
firmě Josef Štětka na provedení opravy
zbořeného obecního tarasu na pozemku
parc. č. 534 v k.ú. Luhy.
- ZO stanovilo zaslat objednávku firmě
Inform-Consult-Aqua, s.r.o. Příbram na
rozšíření úpravny vody pro KD Dolní
Hbity v ceně 118 510,- Kč bez DPH (to je
143 397,10 Kč vč. DPH). Obec se tímto
bude finančně podílet na dobudování
úpravny vody, která byla původně
plánována jen pro úpravu bakteriologické
nezávadnosti, ale vlivem rozboru kvality
dodávané vody bylo nutno ji rozšířit o
dvoustupňový proces snižování hladiny
dusičnanů.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o získání dotace na rekonstrukci nádvoří
před budovou ZŠ v Dolních Hbitech
z prostředků SZIF prostřednictvím MAS
Sedlčansko a stanovilo pro její realizaci
uvolnit prostředky pro spoluúčast
Zbývající suma 187 402,- Kč bude
vykryta prostřednictvím získané dotace.
Celková cena akce je ve výši 288 325,Kč vč. DPH.
Další jednání proběhlo dne 23. 7. 2013:
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o pojištění kulturního domu v Dolních
Hbitech včetně inventáře mezi Obcí Dolní
Hbity a Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group. Pojistná částka u
budovy je navýšena na 11 113 336,- Kč, u
inventáře byla stanovena na 1 063 890,Kč. Roční pojistné činí po slevách 6 940,Kč.
- ZO stanovilo následující výše nájemného
pro zařízení obce:
Výše nájemného ve společenských sálech
(Jelence, Dolní Hbity, Luhy)
- občané s trvalým bydlištěm v obci
200,- Kč/den
- ostatní občané
1000,- Kč/den
- místní kulturní složky
(SDH, myslivci, sportovci, včelaři) +
místní škola
0,- Kč/den
- cizí kulturní složky
1000,- Kč/den
Výše nájemného v zasedacích místnostech
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- občané s trvalým bydlištěm v obci
100,- Kč/den
- ostatní občané
500,- Kč/den
- místní kulturní složky
(SDH, myslivci, sportovci, včelaři) +
místní škola
0,- Kč/den
- cizí kulturní složky
500,- Kč/den
Občané i složky, které si společenské
sály či zasedací místnosti pronajmou
formou jednodenního nájmu, jsou povinni
po sobě společenský sál či zasedací
místnost uklidit.
Hodinový pronájem sálu KD Dolní Hbity
za účelem provozování sportovní činnosti:
- občané s trvalým bydlištěm v obci
a v partnerských obcích 120,- Kč/hod.
- ostatní občané
180,- Kč/hod.
- ZO schválilo předloženou cenovou
nabídku na instalaci bezdrátového
zabezpečovacího systému do nově
zrekonstruované budovy KD v Dolních
Hbitech a stanovilo starostovi zaslat firmě
Dušan Bobek objednávku na provedení
těchto prací v celkové ceně 31 500,- Kč
vč. DPH.
- Zastupitelstvo souhlasně prohlásilo shodu
na průběhu hranic pozemků parc. č. 168 a
491, st. 13/1 a 491, st. 13/1 a 502/3, st.
13/1 a st. 13/3 a 502/3, st. 13/3 a 502/3,
168 a 169 a 502/3 vše v k.ú. Třtí
/Pozemky jsou ve vlastnictví Obce Dolní
Hbity (502 a 491), pana Jiřího Vacka,
bytem Třtí čp. 2 (st. 13/1, 13/3, 168 a 169)
a pana Vladimíra Vacka, Bc., bytem Třtí
čp. 2 (st. 13/1, 13/3, 168 a 169)/, jak byly
tyto hranice v terénu označeny a
zaměřeny.
Poslední jednání proběhlo 17. září
2013. Zastupitelé se mimo jiné usnesli na
následujícím:
- ZO schválilo prodej pozemků ve
vlastnictví Obce parc. č. 491/2 o výměře
203 m2 a parc. č. 502/4 o výměře 101 m2
oba v k.ú. Třtí dle geometrického plánu č.
051-012/2013, který vyhotovil geodet Ing.
Michal Chyba. Cenu za 1 m2 pozemků
stanovilo Zastupitelstvo ve výši 99,- Kč.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku hradí žadatelé o odkoupení.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Plánu investic do vodohospodářského
infrastrukturního majetku Obce Dolní
Hbity.

-

-

-

-

-

-

ZO schválilo mandátní smlouvu mezi
Obcí a firmou Ing. Vladimír Matějka –
ASA PROJEKT na provedení technického
dozoru pro stavbu „Zateplení ZŠ
v Dolních Hbitech“.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo
mezi Obcí a firmou Jan Jindřich za
účelem zajištění koordinátora BOZP
a vypracování plánu BOZP pro stavbu
„Zateplení ZŠ v Dolních Hbitech“.
ZO projednalo předložený návrh dodatku
č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602746714
mezi Obcí a Kooperativa pojišťovna, a.s.
ZO projednalo předložený soupis
víceprací a méně prací na akci: „Stavba
kanalizace a připoložení vodovodu v k.ú.
Jelence“. Celková cena je ve výši
1 741 410,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo schválilo konečnou cenu za
rekonstrukci hasičské nádrže v Luhách,
kterou v letních měsících realizovala
firma Josef Štětka – stavební činnost a
zároveň stanovilo proplatit fakturu ve výši
93 140,- Kč včetně DPH.
ZO neschválilo návrh předložený peticí
občanů s požadavkem na vyjednání nižší
ceny stočného nebo v případě nesnížení
ceny stočného na rozvázání smluvního
vztahu s firmou Vodovody a kanalizace
Beroun, která provozuje ČOV. Tento bod
bude vysvětlen v samostatném článku.
(JM)

*****
Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kteří se
pracovně i finančně podíleli na
znovuzprovoznění místní požární nádrže.
Jsem moc ráda, že se opět mohou děti
i dospělí zde koupat. Vždyť jsme se tam
chodili koupat s našimi dětmi a nyní i s
vnoučaty. A jak se tam vydovádí! Ještě
jednou díky!
Bohumila Hotová

*****
Rekonstrukce KD je dokončena
Obec Dolní Hbity dokončila akci
„Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech
na víceúčelové zařízení“ za pomoci dotace
z prostředků Evropského fondu regionálního
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rozvoje z operačního programu ROP NUTS II
Střední Čechy č. projektu CZ. 115/3.3.00/
65.01371/1.
Stavba byla započata počátkem
července loňského roku. Kolaudační souhlas
byl vydán dne 28. června 2013. Celkové
hodnota stavby v konečné fázi činila
8 433 336,- Kč. Se stavbou v rámci projektu
Obec získala navíc i nový nábytek a vybavení
tělocvičny v hodnotě 1 063 895,- Kč. V novém
přístavku byl vybudován sklad nábytku
a sportovního náčiní, šatny, sprchy a toalety.
V původní budově došlo ke kompletní výměně
oken, k zateplení a celkové rekonstrukci
stropu. Tělocvična je nově obložena dřevem
a opatřena novými vchodovými dveřmi.
Rekonstrukcí prošla i elektroinstalace, technici
nainstalovali i nové osvětlení.
Zrekonstruovaný kulturní dům bude
sloužit v dopoledních hodinách jako tělocvična
pro místní školu a odpoledne pro veřejnost.
Sportovci mohou sál využít například k hraní
košíkové, volejbalu a jiných sálových sportů.
Nově lze využít i lezeckou stěnu. V případě
konání plesů a jiných kulturních akcí se
tělocvična snadno přizpůsobí a díky
skládacímu pódiu a stohovatelným židlím
a stolům se z ní stane taneční či divadelní sál.
Architekt Matějka, který nově
rekonstruovaný sál navrhl, využil i alternativní
zdroje vytápění pomocí solárních kolektorů a
tepelných čerpadel.
Slavnostní otevření je plánováno na
víkend 27. - 29. 9. 2013. Blíže na zadní straně
Listů.
Sportovci a kulturní složky se mohou
od počátku října hlásit na OÚ Dolní Hbity
a zamluvit si den a hodinu v týdnu, kdy chtějí
provozovat sportovní činnost či jiným
(JM)
způsobem využívat sál.

*****
Proč Zastupitelé neschválili petici
občanů
Na posledním jednání Zastupitelstva
byla zastupitelům předložena petice občanů,
která požadovala vyjednání nižší ceny
stočného nebo v případě nesnížení ceny
stočného rozvázání smluvního vztahu s firmou
Vodovody a kanalizace Beroun, která
provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod
v Dolních Hbitech.

Při vlastním jednání zastupitelů
vysvětlil pan Otokar Procházka (mluvčí
občanů, kteří podepsali petici), že petice je
podána zejména s ohledem na výši ceny
stočného v naší Obci v porovnání s cenami
v okolí. Rovněž že se občané obávají, že
provozující společnost VaK Beroun připravuje
dvousložkovou cenu, a tím se chce na úkor
připojených obyvatel obohatit. Dále projevil
obavu, že Obec má uzavřenou nevýhodnou
smlouvu a také, že Obec snad již předala svůj
majetek v podobě kanalizace a čistírny
společnosti VaK Beroun. Tuto domněnku
podpořil tím, že nyní smlouvy s občany uzavírá
společnost VaK Beroun místo Obce.
Rád bych se v tomto článku, stejně
jako na jednání Zastupitelstva, pokusil uvést
vše na pravou míru a celou záležitost vysvětlil.
Předně zmiňuji, že kanalizace a
čistírna odpadních vod je a i do budoucna bude
majetkem Obce. Tato stavba je postavena ze
státních dotací, a i kdyby Obec nakrásně
chtěla, podmínky dotace jsou takové, že
kanalizaci ani čistírnu Obec prodat v dohledné
době nesmí. Rád bych podotkl, že naši
zastupitelé se vždy chovají velice zodpovědně
a postupují ve svých krocích jako správní
hospodáři. Proto mohu občany ubezpečit, že
prodej kanalizace či čistírny v žádném případě
nehrozí.
Obec
má
na
provozování
vodohospodářského
majetku
takzvanou
koncesní
smlouvu.
Je
to
podmínka
Ministerstva životního prostředí, které dotaci
na stavbu přidělilo. Koncesní smlouva je
mnohem přísnější, než „obyčejná“ nájemní
smlouva. Podléhá kontrole Ministerstva
financí, kde je návrh smlouvy velice pečlivě
prozkoumán právním oddělením MF a bez
kladného stanoviska právního oddělení ji
nemůže zastupitelstvo schválit. Naši smlouvu
jsme zasílali rovněž na přezkum právnímu
oddělení Ministerstva pro místní rozvoj a
museli jsme získat i vyjádření Ministerstva
životního prostředí. Teprve po té mohlo zahájit
Zastupitelstvo schvalovací proces. Na základě
této smlouvy společnost Vodovody a
kanalizace Beroun provozuje naši kanalizaci a
čistírnu odpadních vod a na základě této
smlouvy je oprávněno místo Obce uzavírat
platné smlouvy o likvidaci splaškových vod.
Uzavření koncesní smlouvy má pro
Obec nesporné výhody. O tom svědčí i fakt, že
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drtivá většina obcí má uzavřeny obdobné
koncesní smlouvy na provozování kanalizace a
čistírny. Asi největší výhodou je přenesení
veškeré odpovědnosti za provoz na
provozovatele. Provozovatelem je odborná
firma, která má veškeré potřebné zázemí
k tomu, aby mohla zajistit kvalitní provoz
čistírny. To není až tak jednoduché, jak se
může na první pohled zdát. Vyčištěná voda
vypouštěná obvykle do potoka je pravidelně
kontrolována
orgány
dozoru,
které
nekompromisně udělují za vypouštění špatně
vyčištěné vody velmi vysoké pokuty (v případě
organizací se pohybují v řádech statisíců).
Obec je tímto krokem zbavena odpovědnosti.
Další výhodou je odborné vedení provozu,
snížení některých ekonomických vstupů
z důvodu množstevních slev či snížení
některých ekonomických vstupů v důsledku
toho, že provozující vodohospodářská firma
disponuje potřebným zařízením (akreditovaná
laboratoř na rozbory vzorků nebo velká
komunální čistírna, kam vyvážíme saturační
kaly).
Výhodou je i právní oddělení, které
firmy provozující kanalizace mají. To většinou
má kapacity na vymáhání poplatků od
neplatičů. Musím na rovinu konstatovat, že
naše Obec by si touto problematikou zřejmě
nedokázala dostatečně kvalitně poradit.
Samozřejmě, jsou i obce, které si
provozují čistírnu sami a mohou mít i nižší
stočné. Ty však musí disponovat odborně
způsobilou osobou, jak stanovuje zákon. Nižší
stočné je taky částečně vykryto zaúčtováním
různých nákladů do běžného provozu obce.
Tuto část odpovědi bych rád shrnul
tak, že Obec kanalizaci a čistírnu neprodala ani
neprodá a ani neuvažuje čistírny a kanalizace
se jakýmkoli způsobem v budoucnu zbavit.
Obec čistírnu pronajala prostřednictvím
koncesní smlouvy, která není pro obec
v žádném případě nevýhodná. A společnost
VaK Beroun má přenesené právo uzavírat
s připojenými vlastníky nemovitostí smlouvu o
likvidaci splaškových vod. Zastupitelé mají
právo veta vždy, když se mění výše stočného.
VaK Beroun musí vždy předložit podrobný
rozpočet, kde je vše přesně vykalkulováno.
Zastupitelé, pokud by nebyli spokojeni
s výpočty, by cenu neschválili.

Nyní bych se rád věnoval otázce výše
stočného a porovnání této výše s okolními
obcemi.
Cena stočného je v naší Obci ve výši
32,- Kč bez DPH na 1 m3 splaškových vod – to
je včetně 15%DPH celkem 36,80 Kč. Při
porovnání s ostatními obcemi nejsme ani
vysoko ani nízko. Naše cena stočného se
pohybuje kolem průměrných cen. Samozřejmě,
nemůžeme cenou konkurovat větším městům
v okolí, jako je Příbram, Dobříš či Sedlčany (i
když Sedlčany nejsou o moc níže).
Vše je dáno množstvím lidí, kteří
čistírnu využívají, kvalitou kanalizační sítě,
místními podmínkami, technologií použitou ve
vlastní čistírně aj.
Jak například ovlivní cenu množství
napojených obyvatel? Některé náklady má
totiž stejné jak velká komunální čistírna
v Příbrami, kam je napojeno řádově 35 000
obyvatel, tak i relativně menší čistírna
v Dolních Hbitech (cca 450 obyvatel). Jedná se
například o povinné rozbory, ve velkém
nepoměru k počtu obyvatel je např. i množství
práce potřebné k údržbě. Náklad ve výši
100 000,- Kč rozpočítán mezi občany napojené
na Příbramskou ČOV bude pak v přepočtu
činit necelé tři koruny, kdežto ten samý náklad
pro občana napojeného na ČOV v Dolních
Hbitech bude již 222,- Kč. Velká města mají
proto většinou stočné nižší. Vypovídá o tom
například i porovnání cen společnosti 1 SčV
Příbram, která účtuje občanům Příbrami částku
22,64 Kč za 1m3 odpadní vody, ale například u
menších obcí sdružených do svazku obcí
účtuje 40,40 Kč za 1m3 odpadní vody.
Obec Dolní Hbity vybrala společnost
VaK Beroun prostřednictvím výběrového
řízení, kdy některé oslovené společnosti o
provozování
neprojevily
zájem,
jiné
neposkytly například vůbec kvalitní podklady
výpočtu ceny. VaK Beroun poskytl v té době
cenu
nejnižší
s důkladným
rozborem
ekonomiky. Obec také v začátku provozovala
ČOV pouze pod vedením společnosti VaK a
veškeré finance šly přes účet Obce. Získali
jsme tím dokonalý přehled o cenách. Pak
teprve byla podepsána koncesní smlouva na
celkové provozování. Můžeme tak s vlastní
znalostí ekonomických toků lépe firmu
kontrolovat.
Rád bych ještě zmínil o velkém skoku
ceny za 1 m3 z roku 2011 do roku 2012, a
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vysvětlil, proč tato změna neznamená
v konečném
důsledku
zdražení
pro
jednotlivého občana. Vše na první pohled
vypadá dramaticky. Firma se souhlasem
Zastupitelstva prudce zvýšila cenu za 1 m3
odpadní vody z částky 28,37 Kč vč. DPH
v roce 2011 na částku 36,48 Kč vč. DPH
v roce 2012. Takový krok se zdá do nebe
volající, ale v konečném důsledku se pro
občana vlastně nic nemění.
Proč? Protože je vše dáno vyhláškou, která
stanovuje počet m3 na jednoho občana a rok.
Do konce roku 2011 se počítalo s tím, že jeden
občan za rok vypustí do kanalizace 46 m3
odpadních vod. Od 1. 1. 2012 se vyhláška
změnila a stanovuje přepočet 36 m3 na jednoho
občana a rok. Výše stočného se každoročně
počítá z celkového obratu. Pokaždé jde pouze
o to, jak celkové náklady na provoz
spravedlivě rozpočítat mezi občany. Například
v roce 2011 činil celkový obrat na ČOV
v Dolních Hbitech 593 170,- Kč. Při 500
připojených osobách (nelze brát doslovně ZŠ,
Recifa, Pohostinství… mají své koeficienty)
vychází na rok celková částka 1 186,- Kč na
jednoho připojeného občana a rok. V té době
bylo 14% DPH, takže celkových 1 304,60 Kč.
Když 1304,60 vydělíme 46 (vyhláškou
stanovený počet m3), získáme 28,40 Kč, což
byla cena za 1 m3 v roce 2011. V roce 2012
činil celkový obrat na ČOV 560 000,- Kč. Bylo
připojeno 486 osob, tím vychází celková
částka na občana a rok ve výši 1 152,- Kč bez
DPH, to je s 15% DPH (všimněte si, že DPH
během roku stouplo ze 14 na 15 procent)
celkem na 1 324,80 Kč. Když toto číslo
podělíme 36 (nově vyhláškou stanovený počet
m3 na občana a rok), dostaneme 36,80 Kč, jako
částku za 1 m3 odvedených splaškových vod.
Jeden občan tedy v roce 2011 odvedl
za rok částku 1 304,60 Kč. V roce 2012 i přes
rádoby dramatické navýšení ceny za 1 kubík
odvedl částku o 20,- Kč vyšší – tedy 1 324,80
Kč. Pokud by se nezvyšovalo DPH, tak by
v roce 2012 došlo dokonce ke zlevnění služby.
Ještě něco málo ke dvousložkové ceně,
která se zdá být zbytečným strašákem. Tuto
cenu u nás zavádět nebudeme, protože se hodí
zejména pro systémy, kde naprostá většina
připojených občanů na kanalizaci má vodoměr.
Takový systém my zatím nemáme, a tak se
není třeba znepokojovat. Jinak ale musím
podotknout, že dvousložková cena není vůbec

špatná myšlenka a rozhodně neznamená další
finanční zátěž pro obyvatele s trvalým
pobytem, ba naopak. Vzhledem k složitějšímu
vysvětlování s k systému dvousložkové ceny
můžeme vrátit v některém z dalších Listů.
(JM)

*****
Zpětný odběr spotřebičů šetří
suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci
více
než
2900
kilogramů
vysloužilých
elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému
zpracování tisícovka ledniček a mrazniček. Tento
výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany.
Díky tomu se nám daří nejen chránit životní
prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí na
černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji
lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a
energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených
spotřebičů získalo železo na výrobu 13 000
osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů
ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na
rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového
města. A díky odbornému zpracování „vysloužilců“
neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2, takže
ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým
důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru
spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen.
Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí.
Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy
Evropské unie, po nich i ty nové včetně České
republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na
špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i
Motivační
program
kolektivního
systému
ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce
zapojit a čerpat z něj finanční odměny již šestým
rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN
vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000
korun.
Při splnění daných kritérií může obec získat z
Motivačního programu až 100 000 korun za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního
uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení
sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění
jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství
zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi
neobejdou bez lednice. Alespoň jednu vlastní
všechny domácnosti.
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Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let.
Starých lednic a mrazáků se za posledních sedm let
zbavila každá druhá česká domácnost. Přes tuto
masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě
hodně práce.
Nezbytnou součástí každodenního života jsou i
pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1
milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky
patří žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.),
nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především - lidé
používají, dokud fungují.Bez ohledu na jejich
parametry, například spotřebu elektrické energie.
Vzhledem k cenám elektřiny se ale může tempo
výměny starých za nové významně zrychlit.

Dne 24. 8. 2013 se ráno na dopravních
značkách označující začátek a konec obce
Luhy objevily nevkusné malůvky, urážející
obyvatele této obce. Názvy obce byly
zaškrtány a nahrazeny vulgárními obrázky. A
protože v této obci bydlí spousta slušných lidí,
ocenili toto dílo a udělili autorům cenu
„Ubožák roku!“
Gratulujeme! Udělené
ocenění si mohou výherci vyzvednout osobně.
Občané Luhu jim ho velmi rádi předají.

Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším
domácím „žroutům energie“, protože jsou v chodu
24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš
stále více spotřebitelů docházet k závěru, že
výměna staré lednice za novou přinese navzdory
pořizovací ceně nakonec úsporu.
Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto
spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se při
prodeji nových přestane odděleně uvádět výše
recyklačního příspěvku. K tomu dojde už
v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na
řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit
finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel
v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato
likvidace skutečně ekologická. ELEKTROWIN

Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
Původně
plánovaný
zájezd
do
Národního divadla se bohužel nepodařilo
zajistit. Jako náhradní řešení nám bylo
nabídnuto představení v Divadle Radka
Brzobohatého „Tančírna“. Jedná se o velmi
humorné představení. Doufáme, že se bude
všem, kteří si lístky objednali, líbit. Po
představení máme přislíbenou autogramiádu a
focení. Případní zájemci mají ještě šanci, Ve
dvou autobusech nám zbývá ještě asi 10
volných míst. Představení je v sobotu 19. října
2013 od 15 hodin. Předpokládaný odjezd je
okolo 12. hodiny. Veškeré informace se včas
dozvíte na plakátech.
Vítání občánků
S velikým zármutkem oznamujeme
všem občanům, že porodnost na dolnohbitsku
prudce klesá. Proto přesouváme vítání občánků
na jaro 2014. Pevně doufáme, že se alespoň
v tomto termínu uskuteční. Každého, kdo by
mohl tuto smutnou skutečnost ovlivnit, prosím
neprodleně sjednejte nápravu. Děkujeme.
Vánoční koncert
Letošní vánoční koncert proběhne
v sobotu 21. 12. 2013. Konkrétní informace se
dozvíte včas na plakátech. Hana Procházková

*****
Poděkování za pomoc pro paní
Vodráškovou z Drážkova
Letošní povodně se bohužel nevyhnuly
ani lidem z našeho regionu. Postihly také paní
Vodráškovou z Drážkova. Je to paní, která už
tak nemá jednoduchý život. A tak se také ona
ocitla v zoufalé situaci. Domov ztratila ona
i její postižný syn. Domlouvila jsem se
s Maruškou Pilíkovou a odlovili jsme lidi
z našeho okolí. Společně jsme vybrali částku
13.000,- Kč. Přispěli lidé z Dolnohbitska, ale
také například z Kamýka, Drásova, Obor,
Obecnice. Vybrané peníze Maruška Pilíková se
starostou obce Drážkov paní Vodráškové
předali. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme
a nesmírně si jejich dobrosrdečnosti vážíme.
Hana Procházková

*****
Urážka všech luhovských občanů

Vaši spoluobčané

*****
Kulturní komise připravuje

*****
Vítěz Českého poháru a
mistrovství republiky v brokové
střelbě na asfaltové terče.
V letošním roce jsem se zúčastnil
seriálu pěti závodů, a to v Mělníku, Olomouci,
Ustaleči, Českých Budějovicích a Brně. Každý
závod se střílelo po 100 terčích. V součtu
všech pěti závodů jsem měl nejvyšší nástřel.
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Samostatný závod bylo mistrovství
republiky na 100 terčů. I v tomto závodě jsem
zasáhl nejvíc terčů a stal se mistrem republiky
v kategorii superveteránů.
Touto cestou bych chtěl poděkovat mé
rodině, která mě podporuje a mému
sponzorovi, bývalému zaměstnavateli ve Stráži
Petr Kočí
pod Ralskem.

Z historie ochotnického divadla
v Dolních Hbitech v bodech
-

-

-

-

*****
Ochotnický spolek obnoven
po 58 letech
Jak již titulek napovídá, ochotníci
v Dolních Hbitech zahájili po 58 letech svoji
činnost. Na sklonku zimy se sešla parta
nadšenců a zvědavců s nápadem znovu obnovit
činnost místních ochotníků. V minulosti v obci
sbor fungoval a odehrál s úspěchem několik
představení. Po dlouhé přestávce bychom
chtěli navázat na jeho tradici. Založili jsme
divadelní spolek RAFANDA a nastudovali
divadelní hru Jana Drdy „Dalskabáty hříšná
ves aneb Zapomenutý čert“. Všichni se jistě
ptáte: ,,Proč právě tuto hru, když ji hrají
ochotnické spolky v celém okolí?“ Odpověď
zní jednoznačně. Děj se odehrává přímo
v našem kraji - ve vesnicích Dalskabáty, Káciň
a jejich okolí. Proto mi přišlo naprosto
samozřejmé, že právě tato hra bude naše
PREMIÉROVÁ. První představení odehrajeme
k příležitosti otevření sálu kulturního domu
v Dolních Hbitech 28. září od 15 hodin. Druhé
představení bude 11. října 2013 od 19 hodin a
třetí následující den 12. října 2013 od 15hodin.
Doufám, že si najdete v některém z těchto dní
volnou chvíli a přijdete se na nás podívat.
Všichni jste srdečně zváni!
Vladimíra Pražáková

-

-

-

V roce 1921 byl založen Sokol.
Začal se odebírat „Sokolský věstník“ a tam
byl návod na hraní divadla.
Byl ustanoven zábavní výbor Sokola ve
složení: režisér - doktor Chára (Dolní
Hbity), František Skuhrovec (Jablonná),
Antonín Jechort (Luhy) a Alžběta Vrátná.
1. července 1921 bylo vybudováno jeviště
pro divadlo v hospodě
„U Zajíčků“
(dnes u Zimů). Jeviště postavila firma
„Dřevěný průmysl pro Střední Čechy“.
Opona koupena v Příbrami.
Od roku 1922 bylo sehráno asi 10
představení různých žánrů, ale nejsou
uvedeny.
V roce 1929 se Sokol přestěhoval do
hostince u Supů.
V roce 1955 skončil Sokol a s ním
i
ochotnické divadlo.
Z vyprávění pamětníků se dozvídáme, že
posledním představením byla veselohra „
Mlýn u potoka“ (ale není potvrzeno).
Z herců nejznámější, kteří hráli, byla paní
Zadáková, paní Antonie Chmelařová, Josef
Lantora a další.
V roce 1942 byla sehrána divadelní hra
„Poctivost nad zlato, čili svědomí
neumlčíš“ v hostinci U Supů. Byla hrána
21. 12. a později ještě v Jablonné.
Vlastimil Velas

******
Blahopřejeme nově narozeným
občánkům
Obec
Dolní
Hbity
blahopřeje
k narození Pavla Dědiny z Dolních Hbit,
Barbory Čechové z Luhů, Elen Buraltové
z Kácině, Olivera Vály z Dolních Hbit a
Jáchyma Resla ze Třtí.
Přejeme našim malým občánkům, aby
je v životě provázelo jen to nejlepší. (VM)

*****
Vítání nových občánků
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V sobotu 1. června 2013 proběhlo na
obecním úřadě vítání nových občánků do
života. Naše pozvání přijali rodiče těchto dětí:
- Matěj Muzikář
- Pavel Dědina
- Barbora Čechová
- Elen Buraltová
Představují se:

Elen Buraltová

*****
Ve druhém pololetí letošního roku
oslavili či oslaví významná výročí
tito naši spoluobčané:
Dolní Hbity:
Matěj Muzikář

Pavel Dědina

-

Broum Ladislav,
Dědina Stanislav
Šebek Josef
Veselá Marie
Bendová Marie
Vostarek Miloslav
Pácaltová Jaroslava
Kavka Josef
Štropová Hana
Vacková Božena
Květová Hana
Gondáš Štefan
Hotový Václav
Víšková Marie
Vondruška Bedřich
Bartoš Josef

Jelence:
-

Záruba Vladislav
Míka Miroslav
Žáčková Marie
Neumannová Anna
Neuman Jiří
Sádlo Miloslav
Mandíková Věra
Fejt Josef
Krejcar Vladimír
Žáková Jaroslava
Frodlová Marie

Káciň:
Barbora Čechová

-

Krůta František
Fiřtová Marie
Jarolímková Hana
Velíková Marie
Březinová Zdeňka
Pouzová Jaroslava
Horká Lada
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-

Černý Stanislav

Luhy:
-

Spilková Alena
Jechortová Oldřiška
Stejskalová Marie
Slepičková Zdenka
Sobotková Jitka

*****

Nepřejov:
-

Okénko základní školy

Lukešová Marie

Třtí:
-

-

Lyachová Růžena
Dědinová Marie
Jech Pavel

Všem
blahopřejeme.

oslavencům

srdečně
(VM)

*****
Malé ohlédnutí za letošním jarem
Senioři vesele křepčili na jarním setkání,
které se letos konalo už podesáté
Dolní Hbity/Jelence – Chvilku pomalu,
chvilku svižně, jednu sérii na dechovky, další
na country a oldies, jinou na ploužáky…
Taneční parket v Kulturním domě v Jelencích
na Příbramsku po roce opět zaplnili místní
a přespolní senioři. V sobotu 25. dubna pro ně
Kulturní komise při OÚ Dolní Hbity připravila
tradiční jarní posezení s muzikou. Zahrála jim
k němu rožmitálská Toulavá kapela.
Jelenečtí, dolnohbitští, hornohbitští,
luhovští, nepřejovští ani ostatní senioři, kteří
dorazili v sobotu do jeleneckého sálu, nechodí
– jak se říká – „spát se slepicemi“. Ba právě
naopak – na sobotním jarním setkání křepčili
a tancovali téměř do půlnoci, než přestala hrát
hudba. Program přitom začal už v 18 hodin –
někteří jedinci přišli ze svých domovů pěšky,
pro přespolní pak kulturní komise vypravila
svozový autobus.
Pro přísun energie na celovečerní
tancovačku si účastníci pochutnali na sladkém
zákusku a kávě, každá zúčastněná dáma pak
obdržela jako pozornost také květinu.
Málokdo si v sobotu v zápalu veselé
akce uvědomil, že se jarní setkání seniorů
uskutečnilo na Dolnohbitsku už podesáté – od
prvních ročníků si na „svoji událost“ senioři a
seniorky rádi zvykli a rok co rok na ni přichází
stále stejné tváře. Tak snad tomu bude stejně
tak ještě po několik dalších let…
Michaela Rozšafná

Jak ten čas letí. Dva měsíce žáci
nabírali síly na nový školní rok 2013/2014 a
najednou je to tady. Před námi se rozprostírá
10 měsíců a všichni se těšíme, jak je vyplníme
novými zážitky, zkušenostmi a v neposlední
řadě důležitými poznatky z různých oblastí
života.
Na konci minulého školního roku se
udála ve škole řada zajímavých akcí, proto
bychom se k nim rádi vrátili. Na podporu
čtenářské gramotnosti proběhla akce pro naše
nejmenší žáčky - Pasování na čtenáře. Byla
jakýmsi vyústěním celoroční spolupráce mezi
žáky 1. a 9. ročníku. V měsíci květnu proběhla
besídka k svátku maminek. Naši žáci připravili
kromě malého občerstvení bohatý program zpívalo se, tančilo i přednášelo. Celý školní
rok pracovali žáci 2. stupně na projektu
„Poznej naše sousedy“. Jeho vyvrcholením se
stal zahraniční zájezd do sousední země - do
Německa. Celodenní výlet do Pasova se žákům
velice líbil. Zužitkovali své znalosti z projektu,
domlouvali se v cizím jazyce, hledali důležité
informace, vyplňovali pracovní listy, hlavně si
však odpočinuli a vychutnali si historické
krásy města. Menší děti navštívily např.
Království železnic v Praze, bavily se ve
Šnečku v Příbrami, atd.
A co nás čeká nového v letošním
školním roce? V rámci prevence rizikového
chování se letos zaměříme na slušné chování a
základní etické hodnoty.
Již na začátku
školního roku se uskutečnil Den prevence na
téma „Čí je třída- naše, patříme tedy k sobě“,
jehož cílem bylo vytvoření třídních pravidel,
sebepoznání a poznávání druhých, učit se
spolupracovat, vyjádřit svůj názor a
respektovat druhé.
Naše škola se stala adoptivním rodičem
dvou zvířátek ze záchranné stanice v Hrachově
(koza Rozárka, lišák Cipísek). Jsme rádi, že
můžeme přispět na chov, zdravotní péči a
výživu zvířat trvale umístěných v tomto
zařízení.
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Dne 27. 9. všechny srdečně zveme na
kulturní vystoupení, které bude součástí
slavnostního otevření sálu kulturního domu v
Dolních Hbitech po přestavbě na víceúčelové
zařízení. V měsíci září započal celoškolní
projekt „Dolnohbitské zajímavosti“. V měsíci
říjnu nás čeká Loučení s podzimem a
projektový den Ochrana člověka za
mimořádných situací a v průběhu školního
roku řada dalších zajímavých akcí.
Ředitelství školy přeje dětem,
jejich rodičům a všem pracovníkům školy, aby
tento školní rok byl rokem úspěšným.
Mgr. Jana Vršecká

*****
Školní družina
Co jsme společně v minulém školním
roce zažili?
Prázdniny jsou sice za námi, přesto se
podívejme, jaké zájmové, odpočinkové
a rekreační činnosti jsme pro naše žáčky
připravily.
Fyzickou kondici jsme rozvíjeli ve
Sportovní stezce odvahy. Naše tradiční
Družinové nocování jsme si společně všichni
užili a cestičku odvahy splnili. Logické
myšlení jsme si procvičili v soutěži Myslivna,
v Dámě a v Sedmilhářích. Ve druhém pololetí
probíhá
projekt
Rekordiáda
v různých
disciplínách, který bude vyhodnocen ke konci
školního roku. O výsledcích vás budeme
informovat
v novém
školním
roce.
S masopustem jsme se rozloučili naším
maškarním rejem. Chválíme všechny děti za
pěkné masky. V dubnovém projektu „Co víš o
své vesnici“ si děti vyzkoušely práci reportérů
při vyhledávání zajímavostí o naší obci. Při
vycházce obcí nás zaujala spousta zajímavostí,
které jsme na závěr výtvarně ztvárnili.
V květnu jsme sehráli turnaj ve vybíjené
s okolními družinami, kde jsme vybojovali
2. místo.
V červnu jsme vyrazili na celodenní
turistický výlet za zajímavostmi v našem okolí.
Prošli jsme se naučnou stezkou Smolotel.
Do nového školního roku přejeme všem
Vyhovatelky ŠD
mnoho úspěchů a pohody.

Pejska nakreslila Nikolka Vondrušková (5 let a 8 měsíců)

*****
Okénko mateřské školy
Spolupráce s rodiči
Jedním z cílů naší mateřské školy je
dobrá spolupráce s rodiči. Při práci s dětmi
vycházíme z podnětů rodičů.
Každoročně pro ně připravujeme
dotazníky, které se týkají života mateřské
školy a zároveň slouží jako zpětná vazba pro
naši další práci. Důležitá je adaptace dětí, kdy
rodiče mohou spolu s dětmi pobývat
v mateřské škole podle svého přání a potřeby.
Pro rodiče máme zavedené konzultační hodiny,
pořádáme besídky, tvořivá odpoledne (např.
Drakiáda, Svatomartinská slavnost, společné
tvoření apod.), zajišťujeme besedu s p.
Veselou o grafomotorice, logopedické
vyšetření dětí, prodejní výstavky knih a hraček.
Ve
spolupráci
probíhá
Veselé
odpoledne na zahradě mat. školy
a sběr
papíru, hliníku, víček od PET lahví,
pomerančové i citrónové kůry a léčivých bylin.
V loňském školním roce nám rodiče
pomohli s podzimním úklidem zahrady, se
zabudováním nového herního prvku „Opičí
dráhou“ na zahradě, se zavěšením garnýží
v prostorách MŠ, s opravami hraček i věcnými
a peněžitými sponzorskými dary.
A jak hodnotíme naši spolupráci?
Zatím velmi kladně a všichni věříme, že
v letošním školním roce bude úspěšně
Za MŠ Vladimíra Pražáková
pokračovat.

Školní jídelna
Nedílnou součástí školní docházky
bývá také dobrý oběd. Nejinak je tomu i ve
škole v Dolních Hbitech. Chutná jídla pro děti
připravuje Eliška Štichová, Milada Velasová a
Iveta Fejtová.
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Kapacita školní jídelny nám umožňuje
vařit jídlo i pro zájemce z řad veřejnosti.
Součástí oběda je polévka, hlavní jídlo a
příloha. Cena je 56,- Kč. Obědy si zájemci
odnášejí ve vlastních jídlonosičích. Doba
výdeje pro veřejnost je od 11 do 13 hodin ve
vchodu do školní jídelny.
Eva Šandová – vedoucí ŠJ

*****
Namísto z ohýnku buřtíky
z trouby, namísto v lese program
v sále
I přes improvizované změny, které
zapříčinil déšť, se oslava Dne dětí na
Jelencích vydařila
Jelence – Děti z obce Jelence na
Dolnohbitsku oslavily v sobotu svůj svátek
v pohádkovém duchu. Veselé soutěže a úkoly
za přítomnosti nadpřirozených postav jako
čarodějnice, čertice, Pat a Mat, vodník či
Krakonoš nezastavily ani krůpěje deště.
Pořádající spolek Jelenecký ženský klub
(Ježek) totiž program Dětského dne přesunul
z původně plánovaného lesa do místního
kulturního domu.
„Počasí nám nepřeje, ale my
nedovolíme, aby kvůli dešti pohádkový dětský
den neproběhl. Tak hurá na stanoviště,“
zahájila po třetí hodině soutěžní odpoledne
vedoucí spolku Ježek Jana Žáková,
protentokrát v přestrojení za rozvernou čertici.
Děti dostaly své soutěžní kartičky, které jim
rozdal pan král, a veselé skotačení mohlo
začít…
Na rozehřátí si každý účastník
vyzkoušel jízdu na koloběžce u princezny
Koloběžky, odvážnější se pustili i do
soutěžního slalomu. Poté už na ně čekala
vodnice, u které si větší děti vyzkoušely
netradiční hru s brčky a vodou či poznávání
ryb, menší děti pak hod míčkem na cíl nebo
soutěž se skákajícími žabkami. „To mi jde, je
to podobné jako hra Kloboučku hop, kterou
doma hrajeme,“ prozradila malá účastnice
Julinka.
Pořadatelky upekly i sladké pečivo a
zákusky
Velký úspěch sklidili od přítomných
dětí i rodičů oblíbení večerníčkoví kutilové Pat
a Mat, na jejichž stanovišti soutěžící zatloukali
hřebíky a osvojili si také lezení přes vysoké

štafle. Na dosažení „vrcholu“ osobně dohlížel i
vládce hor Krakonoš a každého účastníka
podporoval povzbudivým skandováním.
Na dalších stanovištích na děti s úkoly
čekal upír či čarodějnice – u té účastníci
zakončili svoji „oslavu“ soutěží ve skákání
v pytli. „Poslední disciplína mě bavila ze všech
nejvíce, pěkně jsme se u ní vyblbli,“ sdělila své
bezprostřední pocity účastnice Markétka.
V průběhu hravého odpoledne mohli
děti i jejich rodiče ochutnat domácí zákusky
a sladké pečivo, které upekly členky spolku
Ježek, malí oslavenci měli možnost vyrobit si
papírové princezny, vyzkoušet si záludné
hlavolamy nebo si namalovat obrázek. Na
závěr si všichni pochutnali na opečených
buřtících, které i z improvizovaného ohýnku –
tj. z trouby – všem moc chutnaly.
Michaela Rozšafná

*****

Okénko SDH Dolní Hbity
Z deníku sboru
V květnu jsme uspořádali oslavu sv.
Floriána, patrona hasičů, spojenou s členskou
schůzí. Pan František Spilka obdržel vysoké
hasičské vyznamenání „Řád sv.Floriána“.
Peklo se prase, jedli jsme zabíjačkové výrobky,
nechyběl velkopopovický kozel a k tomu
všemu hrála muzika pod vedením starosty
hasičů Josefa Dědiny. Do sboru byl přijat
pětiletý Tadeáš Bambousek, je nejmladším
členem SDH.
Dne 11.5.2013 se konalo v Jablonné
okrskové cvičení, kde jsme měli v soutěži 3
družstva. Obsadili jsme první třetí místo
v soutěži dospělých, druhé místo nad 35 let.
Dne 18. 5. 2013 účast na cvičení
v Dobříši, kde jsme obsadili poslední 11.
místo.
Dne 25. 5. 2013 jsme uspořádali soutěž
o „Pohár starosty SDH“. Naši obsadili 3.
místo. Prvně v desetileté historii soutěže se
používá elektronické měření časů, které
sestrojil náš člen Jan Michálek. Časomíra
pracovala perfektně, moc děkujeme.
Dne 2. června jsme pořádali dětský
den. Je malá účast dětí díky počasí, kdy celý
den prší. Odpoledne již začínají problémy,
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jednotka hasičů vyjíždí k lokálním záplavám
v Dolních Hbitech a v Líšnici. Dále potom
k Luhům a Jelencům, kde jsou spadané stromy
na silnici. To ještě nikdo netuší, co nás čeká
v následující dny. Záplavy, které postihly
Česko, se nevyhnuly ani Kamýku nad Vltavou.
Dne 6. června vyjíždí jednotka čerpat
vodu ze zatopeného hřiště v Kamýku nad
Vltavou, dne 9. června opět čerpáme vodu ze
hřiště. Dne 19. června mytí silnice a hřiště
s umělkou v Kamýku n.Vlt.
Dne 29. června jsme se účastnili
soutěže v Rosovicích, obsadili jsme hezké třetí
místo. 24.8.2013 v soutěži v Narysově, čtvrté
místo.
2. 8. 2013 v 16 hod. 15 min. jednotka
vyjíždí do Drásova, kde hoří les. 29. 8. 2013
v 5 hod. 56 min. máme výjezd, hoří stoh
slámy.
31.8.2013 se účastníme 130. výročí
založení hasičů v Kamýku n.Vlt., účastnilo se
7 členů.
7. 8. 2013 jedeme na soutěž „O pohár
starosty Zduchovic, vysíláme dvě družstva
a bereme první a poslední místo.
V pátek 13. 9. 2013 se konalo za
hřbitovem prověřovací cvičení 31. okrsku
Dolní Hbity.
Celé léto se nám dařilo udržovat
hasičskou nádrž plnou, samozřejmě za přispění
deštivého počasí, ale také čistou, díky našim
členům a našim příznivcům. V parných dnech
letošního léta tak bylo kde se vykoupat
a osvěžit.
Dne 12. 10. 2013 v 19 hod. se koná
členská schůze SDH Dolní Hbity.
Kronika sboru je uložena u Vlastimila
Velase a každý se do ní může kdykoli podívat,
eventuálně i na několik dní půjčit.
Vlastimil Velas

*****

Obec Dolní Hbity pořádá
v rámci slavnostního otevření sálu
kulturního domu
vystoupení skupiny
Chairé
„Písně, které vracejí čas“
Neděle 29. září 2013 od 17,00 hod.
v KD Dolní Hbity
vstupné dobrovolné

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Vážení sportovní přátelé,
po letní přestávce se naplno rozběhla
nová fotbalová sezóna 2013/2014, do které
jsme opět přihlásili čtyři mužstva: mladší žáky
s trenérem Václavem Železníkem a vedoucím
mužstva Václavem Procházkou, dorost
s trenéry Jindrou Skuhrovcem a Milošem
Neumannem,
A mužstvo dospělých
s
trenérem Miroslavem Bláhou, asistentem
Tomášem Vostarkem a vedoucím mužstva
Romanem Trkovským a konečně B mužstvo
dospělých, které vede Václav Králíček.
Příprava všech mužstev začala po
„fotbalových prázdninách“ začátkem srpna.
V kádru došlo k několika změnám. Na
hostování odešel do Milína Petr Červenka,
naopak ze stejného klubu k nám přišel
František Kot. Hostování u nás ukončil Láďa
Matějka, který přešel na Luhy. Do klubu se
vrátili z hostování v 1. FK Příbram Dušan
Švestka a z Rožmitálu Josef Lang. Po
administrativních komplikacích se nám
podařilo dotáhnout přestup Aleše Kincla z TJ
Hrabová.
Do mistrovské soutěže vstoupilo A
mužstvo těsnou porážkou v Březnici 0:1, doma
pak porazili chlapci v druhém kole po
dramatickém závěru Milín „B“ 2:1 a v třetím
kole vyhráli v Lázu vysoko 4:0. B mužstvo
zvítězilo v prvním kole na domácím hřišti
s Krásnou Horou „B“ 7:2 a ve druhém
podlehlo 3:4 v Klučenicích.
Mládežnická
mužstva zahájila sezónu prohrami, dorost
doma s Rožmitálem 2:5 a mladší žáci se
Spartakem Příbram 4:8. V druhém, kole
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zvítězil dorost v Tochovicích 5:0 a mladší žáci
prohráli ve Staré Huti 0:10.
Všichni věříme, že se kádr hráčů
postupně stabilizuje a bude podávat dobré
výkony k radosti všech našich příznivců.
Ještě bychom vás rádi seznámili se
změnou provozovatele občerstvení na hřišti,
kde paní Karlu Veselou, která se rozhodla
skončit, nahradil pan Karel Rys.
Přejeme všem našim fotbalistům
mnoho úspěchů v dalších soutěžních kolech
sezóny 2013/2014 a našim fanouškům krásné
fotbalové zážitky.
Za TJ Sokol Dolní Hbity: Václav Neumann a Václav
Kofroň

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v rychlosti vrátil k
uplynulému ročníku, který byl pro naší TJ
velice úspěšný. Po třetí se nám v historii
našeho klubu podařilo vstoupit mezi elitu
okresních klubů. Byl to zasloužený postup,
jelikož v průběhu jara naši fotbalisté ztratili ze
13 zápasů pouze 5 bodů po jedné remíze
a jedné prohře. Klobouk dolů! Dovedete si
představit tu dokopnou.....
Dali jsme si měsíc volno a od 20.7.
jsme se pustili do přípravy na okresní přebor.
V průběhu přípravy jsme odehráli přáteláček
s Milínem (5:3) a s Višňovou (2:2). V sobotu
10. 8. jsme uspořádali 3. ročník memoriálu
Bohouše Sirotka v kopané. Po kvalitních
zápasech se soupeři z Višňové, Krásné Hory a
Praskoles jsme se nakonec z vítězství na tomto
memoriálu radovali my. Druzí skončili hráči z
Višňové, třetí místo obsadilo mužstvo z Krásné
Hory a čtvrtý skončil loňský vítěz, fotbalisté
Praskoles. Týden poté jsme jeli obhajovat
loňské prvenství do sousedních Obor. Na části
mužstva se projevila únava z předchozí
prohýřené noci při oslavě T. Kouta, proto
nebylo divu, že jsme obsadili až 3. místo za
mužstvy Višňové a Dalekých Dušník. Jediný
soupeř, kterého jsme dokázali přehrát, byl tým
domácích hráčů.

Začátek nové sezóny nám přisoudil
velice těžký los! Nejprve k nám přijela
ambiciózní rezerva Spartaku Příbram, netající
se postupovými choutkami. Po velice dobrém
výkonu jsme soupeři překvapivě vzali body po
remíze 1:1. Další týden vítáme opět doma
rezervu Dobříše, která ještě vloni hrála 1. B
třídu. Tentokrát se nám už tolik nedařilo a po
individuálních chybách prohráváme 1:3. To v
Malé Hraštici si spravujeme chuť! Po mizerné
1. půli, kde stojí za zmínku snad jen branka
Čecha a vyrovnání domácí, se náš brankostroj
rozjel a brankou Mart. Krůty, L. Matějky a 2
brankách D. Krůty vítězíme překvapivě vysoko
5:1. Doufejme, že tento výsledek potvrdíme
doma se silnou Jesenicí.
Příbramský
deník
vyhlásil
prázdninovou soutěž o Trenéra okresu
Příbram. Díky píli našich stoupenců se v této
anketě podařilo o 1 hlas zvítězit našemu
trenérovi Pavlu Pilíkovi. Skvělý úspěch!
Ani stará garda nezahálela. V květnu
dokázala zvítězit na hřišti Obor 8:0 a v červnu
o pouti doma přehrála stejného soupeře v
poměru 6:3. Doufejme, že dále budeme
předvádět na okresních trávnících slušné
výkony, jako tomu bylo doposud. Držte nám
Václav Rys ml.
palce!

*****

*****
Dolnohbitský divadelní spolek Rafanda
uvádí pohádku Jana Drdy

DALSKABÁTY , hříšná ves
aneb Zapomenutý čert
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Premiéra 28. září 2013 od 15:00 hodin
v KD Dolní Hbity
režie: Vladimíra Pražáková
zvuk, efekty: Karel Němeček
nápověda: Monika Kofroňová
Osoby a obsazení
Marijána Plajznerová Marie Pilíková
Trepifajkslk, později Mates Jiří Bejček
Alois Piškytle, kostelník Václav Rys
Majdaléna, mlynářka Hana Procházková
Ondřej Tyburec, kovář Stanislav Kohut
Dorotka, kovářova žena Vladimíra Pražáková
Honza, kovářský pomocník Václav Kofroň ml.
Mančinka, děvečka Šárka Krůtová
Lupíno, potulný komediant Miloš Tesař
Belzebub, vládce pekel Jan Michálek
Marbulius, jeho sekretář Marie Němečková
Solfernus, prokurátor Vladimír Hájek
Belfegor, guvernér Eva Dědinová
Ichturiel, později farář Václav Kofroň
a děti z dolnohbitské školy

Repríza dne 11. října 2013 od 19:00 hodin
a 12. října 2013 od 15:00 hodin

*******
Kronika Dolnohbitska
(volné pokračování kroniky našich obcí, které pro
vás připravuje pan Vlastimil Velas – z důvodu
zachování autentičnosti historických zápisů není
text jazykově upravován )
Výpisy z pamětní knihy farní, která byla
založena v roce 1788, skládá se ze dvou dílů a je
psána latinsky, německy a česky (pokračování).
Kterážto smlouva roku 1754 dne 12.
června obnovena a potvrzena jest pro Jakuba
Kalinu a jeho manželku Kateřinu i děti a postupně
jeho následovníky a dědice se vším příslušenstvím,
tak jak v knihách zádušních se nalézá a zde se
uvádí:
1. Chalupa na zádušním místě.
2. Zahrada při chalupě a 1 strich pole.
3. Pod zádušním rybníkem vedle mlýna 4 strichy a
pod ½ vozu louky.
4. Na Březinách 2 strichy; též podle /vedle/ toho 2
strichy.
5. Na obecním /v Novinách/ 1 strich 1 věrtel.
V Elzách 1 strich a 2 věrtele.
Celkem má polí 11 strichů 3 věrtele a ½ vozu
louky.
Str. 268
Měsíc červenec
C. Na hřbitově, který se letos rozšiřuje a ohrazuje
zdí, se ještě pracuje. Dne 29. je vyvážena země

z umrlčí komory, protože zde má přijíti k postavení
nová hrobka. Bude 5 loktů dlouhá, 4 lokty široká a
jedn sáh hluboká. Vrchnost ze Smolotel, rodina
Hennigerů z Ebergu nese náklady.
Str. 270
Měsíc srpen
C. Dne 4. srpna se uskutečňují přípravy k pokrytí
střechy zdejší školní budovy novými taškami, když
po více než 18 let byla kryta šindeli, které však nyní
jsou shnilé. Střecha potřebuje podle rozpočtu
nákladu na 12.000 tašek, které dodává panství
Dobříš z důvodu, že nejvíce sem přiškolených obcí
jsou dobříšskými poddanými.
D. S tímto pokrytím jest nařízena také výstavba
kravína ze zdiva při školní budově letos do Václava
spolu s vyzděním jímky na močůvku a dvou
záchodů pro školní mládež.
Str. 280
Měsíc září
Hrobka rodiny z Hannigerů
1.Smolotelská vrchnost měla uprostřed hřbitova
vlastí klenutou hrobku a nazývala se ze
Skronských.
2. V roce 1838 byla přeložena pod márnici, která
právě letos byla nově zřízena. Nynější smolotelská
vrchnost, rodina Hannigerů z Ebergu, nesla
případné náklady. Hrobka spotřebovala 1.400 cihel,
náhrobní kámen na pokrytí stál 4 zl. konv. měny.
Zednická práce a všechno ostatní stálo 12 zl. konv.
měny. Hrobka je jeden sáh 2 stopy široká a jeden
sáh 3 stopy dlouhá. Vedou do ní čtyři schody.
V září byla zcela dodělána. Tentýž zednický mistr
František Průša z Pečic, který letos se svými
tovaryši opatřil zeď kolem hřbitova, provedl také
práci na hrobce.
O zdejší školní budově
V měsíci září 1838 byla zdejší školní budova, která
byla předtím kryta šindeli, jež měly trvati 22 let,
zcela pokryta dvojitými taškami. Ke škole byl také
přistavěn prostorný kravín s humnem pro lesní
stelivo, potom záchod pro školní mládež, vše ze
zdiva. Také tyto vedlejší budovy byly dvojitě
pokryty taškami. Pokrývačem byl Jan Čapek z okolí
Březnice – od Dobré Vody. Tašky byly přivezeny
z dobříšské a smolotelské cihelny přiškolenými.
O hřbitovu
Co na něm ještě chybělo, bylo v tomto měsíci
dostavěno, např. vztyčení dřevěného hlavního kříže
v jeho středu, jeho brána, dveře a okna s drátěnými
mřížemi v márnici apod.
Str. 285
Měsíc listopad
2. V týž den /7.11./ odpoledne byla před farou
stojící kamenná boží muka, která farář Votava sem
dal přemístiti z místa v Hlince, odtud přenesena a
postavena uprostřed čtyř lip /kaštanů/ stojících před
kostelem, kde dříve stál dřevěný kříž, který se
nahnilý ve svém kořenu skácel; přece však zkrácen
a opraven byl použit pro vnitřek nové márnice na
hřbitově, před nímž se v zimních měsících po
každém pohřbu odbývají Zdrávas královno a
obvyklé motlitby.
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C. Jmenovitě dne 26. prosince ve svátek sv.
Štěpána, prvního mučedníka a ostatních Kristových
trpitelů byl zdejší hřbitov za početné účasti lidu,
také z přilehlé krajiny, slavnostně požehnán p.t.p
.okresním vikářem panem Františkem Kostkou.
D. Požár v Jablané.
V noci z 25. na 26. prosince 1838 shořela horní část
/krov/ chalupy Jana Velasa řečeného u Křížů
v Jablané domov. Čís. 5. Neví se jak oheň vznik.
Kolem 11. hodiny v noci se obyvatelé Jablané
vzbudili a viděli již chalupu v plamenech. Byla to
právě první noc po probdělých vánocích. Vesničané
se uložili k oddechu…a byli také těžko ke
vzbuzení.
Str. 299 Kristův rok 1839
Měsíc únor
1. V tomto měsíci byl vyžádán soupis všech židů
bydlících ve farním obvodu Dolní Hbity počátkem
roku 1839 na podkladě tohoto úředního přípisu:
Slavnému farnímu úřadu v Dolních Hbitech. P.T.
Protože se prostřednictvím král. krajského úředního
výnosu z 23. července 1838 č. 4862, týkající se
ustanovení židovského vedoucího matriky,nařizuje
oznámiti král. krajskému úřadu všechny židy
bydlící ve zde vrchnostenských farních obvodech,
je Vaše Veledůstojnost tímto žádána, aby ráčila,
jakmile to bude možno, zaslati úřadu pro shora
uvedený účel výkaz židovských rodin zdejší i cizích
vrchností zdržujících se ve farním obvodu Dolní
Hbity spolu s jejich bydlištěm.
Úřad Milín dne 7. února 1839
Fessel, správce úřadu

