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LETNÍ KRÁCENÝ SPECIÁL

Naši žáci Tomáš Velas a Eliška Hotová vítají hodnotící
komisi soutěže Vesnice roku před úřadem

*****
Obec Dolní Hbity
přeje
všem
občanům
příjemné léto 2014.

*****
Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval každému, kdo se
jakkoli podílel na úspěchu naší Obce v soutěži
krajského kola Vesnice roku 2014. Přímý
účastník si bude jistě atmosféru při návštěvě
hodnotící komise dlouho pamatovat. Pro mě
byla nezapomenutelná. Děkuji proto za skvělé
prostředí, které jste dokázali vytvořit. Děkuji
za práci a čas, jež jste přípravám a samotné
soutěži věnovali. Děkuji za úklid Obce.
I kdybychom žádnou cenu neobdrželi
(což by určitě byla tak trochu i škoda), je tu
vědomí, že dokážeme v důležitých chvílích
táhnout za jeden provaz, že máme kolem sebe
partu pozitivně smýšlejících lidí, kteří se

nebojí přidat ruku k dílu. Komisi se u nás
líbilo. Nejen upravenost Obce, ale především,
jak řekli, skvělá atmosféra, práce s mládeží
a nápaditá prezentace Obce (Maruško Pilíková
děkuji).
Do soutěže jste se zapojili ze všech
částí Obce. Každý se pochlubil tím nejlepším,
co v místě občané dokážou, ať už to byly Dolní
Hbity, Jelence, Luhy a Kaliště, Káciň,
Nepřejov a Líšnice, či malebné Třtí (malebně
je u nás samozřejmě všude).
Ocenění je hezká věc, ale určitě
mnohem podstatnější je, že se nám v celé Obci
líbí, že k sobě dokážeme najít cestu, umíme se
pobavit a také něco hezkého vytvořit.
Ještě jednou děkuji všem a přeji
každému z vás krásné prázdniny a vydařenou
Jan Michálek
dovolenou.

*****
Naše obec získala Bílou stuhu
v krajském kole soutěže Vesnice
roku !!!
Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila
v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství,
Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí
ČR.

Rozloučení s hodnotící komisí v kulturním domě,
účastníci právě shlédli film o Obci

udělila „BÍLOU STUHU“. Chceme poděkovat
každému z Vás, kteří jste se podíleli na
prezentaci, kteří jste upravili své okolí, nebo
jakýmkoliv způsobem přispěli k tomuto
krásnému úspěchu naší obce.

Do konce měsíce dubna mohly obce
podávat přihlášky do soutěže. Květen a červen byly
ve znamení hodnocení krajských kol, všech 306
obcí navštívila krajská hodnotitelská komise.
Hodnoceny byly následující oblasti: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie.
Letos se koná jubilejní 20. ročník soutěže
Vesnice roku. Tentokrát se přihlásilo 306 obcí z
celé republiky, z toho 36 ve Středočeském kraji.

Ať žije recese, to je oč tu kráčí

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 v 8 hodin ráno,
navštívila hodnotící komise krajského kola naši
obec. Měli jsme pouhé dvě hodiny na to, abychom
ukázali, jak se u nás žije.

Pro komisi byl připraven elegantní povoz

Výsledky Středočeského kraje:
Zlatou stuhu získaly Kněžice jako
vítěz krajského kola a nyní se mohou ucházet
o vítězství v celostátním kole. Modrou stuhu za
společenský život získal městys Davle v okrese
Praha – západ, Bílou stuhu za činnost mládeže
získala obec Dolní Hbity, Oranžovou stuhu za
spolupráci obce a zemědělského subjektu
získal Vraný na Kladensku a Zelenou stuhu za
péči o zeleň a životní prostředí obec Soutice na
Benešovsku.

Komisi přivítala také místní kapela

Přivítání proběhlo na obecním úřadě,
za pochodu mažoretek se komise přesunula na
hřiště, kde se prezentovali spolky a zástupci
podnikatelů. Koňským povozem projeli obcí
do základní školy a pak k místní hasičárně,
odkud za doprovodu divadelních ochotníků
přešli do zrekonstruovaného kulturního domu.
V sále občané představili všech našich 8
místních částí. Tečkou na závěr bylo promítání
filmu o Dolních Hbitech.

Přivítání ve škole
Dolnohbitské mažoretky v akci

Vítězná obec krajského kola postupuje
do celostátního kola, které proběhne od 31.
srpna do 6. září. Vítěze celostátního kola a
nositele titulu Vesnice roku 2014 oznámí
ministryně Věra Jourová 20. září 2014

Ve dvou hodinách, které byly naší obci
vyčleněny k prezentaci, jsme všichni společně
oslovili komisi takovým způsobem, že nám
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- ZO schválilo předložený návrh rozpočtového
opatření Obce Dolní Hbity č. 4/2014
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi Obcí Dolní Hbity a společností
EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4.

v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu
dětských folklorních souborů "Písní a tancem".
(VM)

Dále zasedali zastupitelé 24. června 2014:
- Zastupitelstvo Obce stanovilo pro školní rok
2014/2015 učit odděleně 1. a 3. ročník základní
školy v předmětech český jazyk a matematika a
v ostatních předmětech dle potřeb školy spojit
výuku v citovaných ročnících. Za tímto účelem
Zastupitelstvo respektuje požadavek na finanční
navýšení rozpočtu ZŠ na celý školní rok
2014/2015 ve výši 41 300,- Kč a pro rok 2014
navyšuje rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Hbity o částku
20 650,- Kč.
- Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemků parc.
č. 123 parc. č. 124 oba v k. ú. Káciň
- ZO stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro
volební období 2014 – 2018 ve výši 15.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření Obce Dolní Hbity
č. 5/2014 ze dne 27. 5. 2014.
- ZO schválilo předložený návrh rozpočtového
opatření Obce Dolní Hbity č. 6/2014.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný
účet Obce Dolní Hbity za rok 2013.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo jako součást
Závěrečného účtu Zprávu auditora o přezkoumání
hospodaření Obce Dolní Hbity za rok 2013, které
se uskutečnilo ve dnech 26. 5. 2014 a 27. 5. 2014.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
- ZO projednalo a schválilo účetní závěrku za rok
2013.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
obce mezi auditorkou Ing. Marcelou Paškovou, se
sídlem Br. Čapků 275, 261 01 Příbram a Obcí
Dolní Hbity.
- ZO schválilo předložený návrh rozpočtového
výhledu na roky 2015 – 2019.
- ZO schválilo vícepráce oproti schválenému
projektu při stavbě Zateplení ZŠ v Dolních
Hbitech v celkové výši 583.246,- Kč (vícepráce
nově zahrnují zdobné prvky fasády a zejména
úpravy nad rámec projektu, které vyplynuly při
vlastní realizaci stavby – abychom měli větší
naději na úspěch při podání žádosti o dotaci, byly
náklady na stavbu záměrně sníženy). Současně
schválilo předložený návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a
společností TORUS Pb s.r.o.
- ZO se zabývalo otázkou Ukončení platnosti
Územního plánu obce Dolní Hbity ze dne 21. 12.
2002 a vydání nového Územního plánu Dolní
Hbity (ten vstoupí v platnost 15. 7. 2014).

Členové divadelního souboru Rafanda doprovází
komisi ke kulturnímu domu

Komisi jsme vzorně pohostili – při besedě
s kronikářem Vlastimilem Velasem

*****
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé 28. dubna, kdy přijali mimo jiné
následující usnesení:
- ZO vyhovělo žádosti o napojení nemovitosti na
kanalizaci v Jelencích a zakoupení potrubí na
kanalizační přípojku.
- ZO předběžně odsouhlasilo odprodej části
pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č.
345/4 v k.ú. Káciň o výměře cca 80 m2 za cenu
103,50 Kč.
- Zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo odprodej
části pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity
parc. č. 226/1 v k.ú. Luhy o výměře cca 12 m2
cenu 142,- Kč za 1 m2 prodávaného pozemku.
- Zastupitelstvo stanovilo připravit program pro
hodnotící komisi soutěže Vesnice roku, oslovit
občany a složky o účast a nápady a o dodání
fotografií a videí, oslovit, kronikáře, kapelu,
zaúkolovat vedení školy apod., nechat zhotovit
propagační film u společnosti FONKA v délce
cca 15 min.
- ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření Obce
Dolní Hbity č. 3/2014 ze dne 24. 3. 2014.
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- Zastupitelstvo stanovilo proplatit fakturaci VaK
Beroun za navýšené provozní náklady vodovodu
Nepřejov v celkové částce 30 000,- Kč bez DPH.
- ZO vzalo na vědomí informaci o výběrovém
řízení na stavbu Renovace sociálního zařízení MŠ
a zároveň schvaluje předložený návrh smlouvy o
dílo mezi Obcí Dolní Hbity a vítěznou firmou
TORUS Pb, s.r.o.
- Zastupitelstvo stanovilo na opravu varhan
v kostele v Dolních Hbitech přispět částkou
40 000,- Kč. Na opravě se dále bude podílet MAS
Sedlčansko prostřednictvím grantu v programu
Varhany znějící v částce 90 000,- Kč a Farnost
Dolní Hbity v částce 15 000,- Kč.
(JM)
*****

Zájezd do Národního divadla
Kulturní komise při Obecním úřadu
v Dolních Hbitech pořádá v neděli 7. 9. 2014 zájezd
do Národního divadla na představení Strakonický
dudák. Cena včetně dopravy je 400 Kč. Zájemci se
mohou hlásit u paní Pražákové, paní Procházkové
nebo na Obecním úřadu. Odjezd autobusů bude
včas upřesněn.
(VM)

*****
Varhany znějící 2014
MAS Sedlčansko, o.p.s., vás zve na pátý
ročních mezinárodního varhanního festivalu
Varhany znějící 2014. Festival probíhá od 6. do 27.
září 2014 a představí památné varhany na Slánsku a
Sedlčanku. Ve středu 24. září 2014 od 19,30 hod.
jste srdečně zváni na koncert do kostela Sv. Jana
Křtitele v Dolních Hbitech. Tématem varhanního
koncertu bude Bach a jeho následovníci v 19. a 20.
století. Zvukově nádherný nástroj
K. Vocelky
postavený roku 1872 rozezní varhaník Petr Čech.
Vstup na všechny koncerty festivalu Varhany
znějící 2014 je volný. Na festivalových koncertech
budeme pomocí dvou kamer přenášet obraz z kůru.
Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak budete mít
možnost sledovat interprety při hře na kůru.
(VM)
Nenechte si ujít tento zážitek!

VÁŽENÍ OBČANÉ,
PODNIKATELÉ, ZÁSTUPCI
SPOLKOVÝCH ORGANIZACÍ
právě v této době máte jedinečnou
možnost ovlivnit, jakým směrem se bude
naše Obec a náš region dokonce i vaše
firma dále vyvíjet
V současné době je zpracováván
strategický dokument Obce Dolní Hbity na
období dalších 10 – 15 let. Ten bude začleněn
do širších vztahů v rámci okolních obcí
a posléze propojen s jejich návrhy.
Strategický plán Obce je k nahlédnutí
na webových stránkách obce www.dolnihbity.cz nebo si jej můžete prohlédnout přímo
na Obecním úřadě v Dolních Hbitech.
Pokud tedy máte nápady a požadavky
na to, co by se v našem území mělo ještě
vybudovat, změnit a jak řešit náš případný
rozvoj nebo i máte představu o rozvoji své
firmy, neváhejte nám o těchto plánech,
nápadech a vizích napsat. Pokud nebudou
zahrnuty do Strategického plánu Obce,
připravíte se v budoucnu o možnost žádat o
případné dotace.
Své připomínky, plány, nápady,
návrhy a záměry zasílejte do termínu 31. 7.
2014 na adresu: Obecní úřad Dolní Hbity,
Dolní Hbity 55, 262 62 Dolní Hbity, nebo
prostřednictvím e-mailu: obec@dolni-hbity.cz,
nebo je můžete vhodit do obecní schránky
umístěné na budově Obecního úřadu v Dolních
Hbitech. Požadavky lze podat také osobně
nebo telefonicky na tel.: 318697109.
Za projevenou ochotu předem děkuji

*****
Nabídka DVD – přijímáme
objednávky
V poslední době se život v Dolních
Hbitech dokumentoval také filmově. Obecní úřad
nabízí možnost zprostředkování zakoupení DVD od
paní Růženy Kafkové. DVD je nutné dopředu
objednat a k odběru by byly cca koncem prázdnin.
Je možno objednat tyto tituly:
1. DVD Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý
čert - divadelní představení dolnohbitského
ochotnického spolku Rafanda - natáčeno 28.9.2013
- jedná se o 2 DVD
- 2-DVD v malém obalu (rozměr 14x12,5 cm): cena
100,- Kč
- 2-DVD ve velkém (dárkovém) přebalu (rozměr
13,5x19 cm): cena 150,- Kč
2. DVD Slavnostní otevření Kulturního domu
v Dolních Hbitech - natáčeno 27.9.2013
- DVD v malém obalu: cena 60,- Kč
- DVD ve velkém přebalu: cena 120,- Kč
3. DVD Film o Dolních Hbitech - 20-ti minutový
dokumentární film na způsob Cestománie natáčeno v červnu 2014
- DVD v malém obalu: cena 60,- Kč
- DVD ve velkém přebalu: cena 120,- Kč
4. DVD Návštěva hodnotící komise soutěže
Vesnice roku 2014 - natáčeno 12.6.2014
- DVD v malém obalu: cena 60,- Kč
- DVD ve velkém přebalu: cena 120,- Kč

Jan Michálek

*****
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