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Jelenecká kaplička

    

Sněhové vločky
Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.
Vločky, vločky, ach to láká,
postavit z vás sněhuláka!
Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpouštíte.

Vážení spoluobčané,
vánoční stromy a stromky v tuto
dobu po celé republice v obcích a městech
září svými barevnými světly, a ředí tak
neúprosnou prosincovou tmu. I u nás v obci
se podařilo vánoční stromy nasvítit,
a symbolicky tak zahájit adventní období.
Rozsvěcení vánočních stromů je
především hezké proto, že se zde lidé mohou
potkat v přátelské atmosféře, popovídat si a
zazpívat nějakou tu koledu. Už samotné
zdobení bývá příjemnou událostí, kde se
lidé mohou potkat. I u nás v obci se to
výborně daří. Spoluobčané Dolních Hbit,
Luhů, Kácině a Jelenců se již na zahájení
adventu sešli. Ze polečen-ských akcí nás
také čeká vánoční koncert v Dolních
Hbitech, který si zcela jistě opětovně
užijeme. Myslím, že společenskému životu
se v naší obci docela obstojně daří. Rád
bych vzpomenul nedávné oslavy 100. výročí
vzniku Československa, které jsme si v obci
připomněli hned dvakrát - na konci září
a na konci října. Velkolepý byl i ples obce
a školy, na který mnoho z Vás dorazilo
v noblesních dobových kostýmech. Rád
bych tímto poděkoval všem, kteří se
o
všechny společenské akce zasloužili. Jistě
mi odpustíte, že nebudu jmenovat, protože
bych mohl na někoho zapomenout, a Vás,
kteří připravujete zahájení adventu, nebo
jste se podíleli na oslavách 100. výročí či na
přípravě plesu, je opravdu mnoho.
Máme
také
zvolené
nové
Zastupitelstvo. Jako velice pozitivní vidím,
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že jsme se malinko omladili a že o práci
v zastupitelstvu projevili zájem mladí,
šikovní a také perspektivní lidé. Za nás za
všechny zastupitele bych vám občanům rád
poděkoval za projevenou důvěru.
Myslím, že zastupitelé nejsou z těch,
kteří by chtěli usnout na vavřínech, na svém
prvním zasedání schválili Progra-mové
prohlášení, kde nejsou zapsány malé ani
lehké úkoly. Samozřejmě, pokud bychom je
chtěli splnit, potřebovali bychom na to
spoustu štěstí, peněz a také alespoň tři
volební období. Nicméně určitě se budeme
snažit posunout naši obec zase o krůček
dále. Rád bych také poděkoval těm, kteří
práci v zastupitelstvu ukončili. Odvedli kus
dobré a ne vždy lehké práce.
Příští rok si také připomeneme
neskutečných 30 let od výročí Sametové
revoluce. Její odkaz je veliký, i když se na
něj pomalu zapomíná. Vím, že v životě není
vždy lehké některé její zásady dodržovat.
Nicméně 17. listopad jasně vzkazuje:
poctivost, solidnost, pravda, láska, ...
Závěrem mi dovolte popřát vám
všem prožití krásných a pohodových Vánoc.
Ve zdraví si užijte celého nadcházejícího
roku 2019. Ať každý prožívá vše tak, jak si
přeje, ať máme všichni radost ze života
a plní se nám naše nesplněné sny.

-

-

-

Jan Michálek

    
Střípky ze Zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedalo
Zastupitelstvo v již novém složení??? dne
2. října 2018, kdy přijali mimo jiné
následující usnesení:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce
Dolní Hbity č. 10/2018 ze dne 14. 9.
2018.
- ZO schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní
Hbity č. 11/2018 bez připomínek.

-
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Zastupitelstvo s platností od 3. 10.
2018
stanovilo
nový
systém
odměňování členů Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Dolní Hbity.
ZO vzalo na vědomí žádost pana
Miroslava Pácalta o vzdání se funkce
velitele Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Dolní Hbity (dále jen
„JSDH“) a stanovilo po vzájemné
dohodě ukončit jeho činnost ve funkci
velitele JSDH k datu 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo s platností od 1. 1. 2019
jmenuje do funkce velitele JSDH pana
Vladimíra Dědinu.
ZO s platností od 1. 1. 2019 jmenuje do
funkce velitele družstva JSDH pana
Aleše Falce.
Zastupitelstvo s platností od 1. 1. 2019
schvaluje předložený návrh Dohody
o výkonu činnosti člena JSDH mezi
obcí Dolní Hbity a panem Pavlem
Válou.
ZO předběžně schválilo prodej částí
pozemků parc. č.: 353/1 (část
o výměře cca 480 m2), 351/2 (část
o výměře cca 7 000 m2), 351/3 (část
o výměře cca 10 000 m2) a 351/1 (část
o výměře cca 300 m2) vše v k.ú. Káciň
za cenu (17 780 m2) x 13,50 Kč =
240 030,- Kč za 1 m2 prodávaných
pozemků. Podmínkou prodeje je
závazek kupujícího, že převezme
pozemky "jak stojí a leží", tedy vč.
skládky a případných nároků ze strany
majitele sousedního pozemku za
přesypání skládky na jeho pozemek, a
dále další podmínka, že kupující, prodá
obci Dolní Hbity následně uvedené
pozemky: parc. č.: 75 v k. ú. Dolní
Hbity o výměře 5 847 m2, 339/4 o
výměře 5 525 m2 a 352/1 o výměře 481
m2 oba v k. ú. Luhy v ceně
(11
2
853 m ) x 20 Kč = 237 060,- Kč za metr
prodávaných pozemků. Geometrický
plán potřebný k oddělení pozemků a
veškeré poplatky spojené s nákupem
a prodejem pozem-ků hradí žadatel.
Zastupitelstvo předběžně schválilo
prodej části pozemku ve vlastnictví

-

-

-

-

-

obce Dolní Hbity parc. č. 351/1
o celkové výměře 1 565 m2 v k. ú.
Káciň. Zastupitelstvo dále stanovilo
cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve
výši 150,- Kč. Veškeré poplatky
spojené s prodejem pozemku hradí
žadatelé o odkoupení.
ZO předběžně schválilo prodej částí
pozemků ve vlastnictví obce Dolní
Hbity parc. č. 535/1 o výměře cca
68 m2 a parc. č. 536/1 o výměře cca
24 m2 oba v k. ú. Luhy. Zastupitelstvo
dále stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 175,Kč. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o
odkoupení.
Zastupitelstvo
schválilo
finanční
příspěvek na generální opravu soutěžní
hasičské stříkačky SDH Luhy do výše
200 000,- Kč.
ZO vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od
4. 9. 2018 do 18. 9. 2018.
Zastupitelstvo udělilo mimořádnou
odměnu podle § 76 zákona č. 99/2017
Sb. za splnění velké části schváleného
Programového prohlášení Zastupitelstva obce Dolní Hbity ve volebním
období 2014–2018.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty
o průběhu stavby Obecní dům Dolní
Hbity – Komunitní centrum
a
Sociální byty.
Zastupitelstvo obce stanovilo dokončit
opravy dešťové kanalizace před
obchodem
v Dolních
Hbitech
a připravit podklad pro umístění nové
autobusové čekárny, využít této
příležitosti a položit arot pro el. kabel,
aby bylo možno přivést ke sloupu
u nové autobusové čekárny elektriku
zemí a nikoli vzduchem, jak je tomu
nyní, postupně odstranit betonový
sloup se vzdušným kabelovým
vedením, instalovat okrasný sloup
elektrického osvětlení (dvouramenný
výložník) v ceně do cca 10 000,- Kč.
Stejný sloup by mohl být umístěn mezi

-

stávající
autobusovou
čekárnou
a kanalizační zdrží. Kabel s arotem by
bylo nutno zakopat do ostrůvku pod
stávající čekárnou a rozříznout asfalt
v křižovatce k obchodu, v místech
odstraněného asfaltu řešit náhradu
asfaltu kamennou dlažbou, nechat
vyhotovit pamětní desku, jako
připomínku
na
návštěvu
1.
československého
prezidenta
T.G.M. v základní škole v Dolních
Hbitech, navýšit částku do rozpočtu na
úpravy
veřejného
prostranství
o 150 000,- Kč.
ZO schválilo předložený Plán investic
do
vodohospodářského
infrastrukturního majetku obce Dolní Hbity.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
předložený
Zápis
z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Dolní
Hbity za rok 2018. Přezkoumání
proběhlo dne 26. 9. 2018 za účasti
kontrolorů
Krajského
úřadu
Středočeského kraje pana Cyrila
Kukly, Ing. Moniky Spergerové a Ing.
Zdenky Zavřelové. Výsledkem je, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Další zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Hbity se konalo dne 13. listopadu 2018:
- ZO vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce
Dolní Hbity č. 12/2018 ze dne 8. 10.
2018.
- Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh rozpočtového opatření obce
Dolní Hbity č. 13/2018 bez
připomínek.
- ZO pověřilo starostu ke schvalování
rozpočtových opatření (do jaké výše?)
s podmínkou podání informace o
provedených změnách na následném
zasedání Zastupitelstva.
- Zastupitelstvo
schválilo
prodej
pozemků parc. č. 27/26 o výměře
49 m2 a parc. č. 373/9 o výměře 80 m2
- oba v k. ú. Káciň vzniklých na
základě geometrického plánu č. 26314/2018. Zastupitelstvo dále stanovilo
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-

-
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cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve
výši 150,- Kč. Veškeré poplatky
spojené s prodejem pozemku hradí
žadatel.
ZO schválilo předložený návrh
Dodatku
č.
10
ke
smlouvě
o zabezpečení sociálních služeb mezi
obcí Dolní Hbity a Farní charitou Starý
Knín, se sídlem Nám. Jiřího z Poděbrad
47, 262 03 Nový Knín, ze dne 9. 4.
2009, který stanovuje poskytnout pro
rok 2019 na činnost Farní charity na
území obce Dolní Hbity částku
80.000,- Kč.
ZO přijalo dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj na akci Oprava MK
Horní Líšnice – konec výmolů na
mezinárodní cyklostezce (etapa č. 1),
která je ve výši 471 165,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh smlouvy o dílo mezi obcí Dolní
Hbity a společností LK Advisory,
s.r.o., jejímž předmětem je provést dílo
Žádost o podporu projektu „Vodovod
Jelence“.
ZO stanovilo pro rok 2019 cenu
stočného pro občany ve výši 34,- Kč
bez DPH (39,10 Kč s DPH) za m3
a dále stanovilo pro rok 2019 cenu
vodného pro občany ve výši 43,- Kč
bez DPH (49,45 Kč s DPH) za m3 s tím,
že se obec bude podílet na krytí ztráty
provozovatele vodovodu Nepřejov
(odhad ztrátovosti cca 30 000,- Kč).
Zastupitelstvo zároveň stanovilo
i
nadále za dodanou vodu odběratelům
s trvalým pobytem v obci Dolní Hbity
kompenzovat cenu vodného tak, aby
celková výše za dodanou vodu pro tyto
odběratele činila maximálně 35,- Kč
včetně DPH za 1 m3 dodané vody. Tato
kompenzace se vztahuje na odběratele
napojené na vodovod Nepřejov, na
odběratele upravené vody v bytovém
domě čp. 66 v Dolních Hbitech i na
případné další odběratele upravené
vody po kolaudaci bytového domu čp.
92 v Dolních Hbitech a čp. 45
v Jelencích.

-

-

ZO vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od
2. 10. 2018 do 6. 11. 2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
informaci starosty o průběhu stavby
Obecní dům Dolní Hbity – Komunitní
centrum a Obecní dům Dolní Hbity –
Sociální byty.
Zastupitelstvo určilo podle § 6 odst. 5
písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 4, § 51
odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pana Ing. Jana
Michálka jako zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem na
pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Dolní Hbity.

Poslední zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Hbity se konalo dne 11. prosince 2018:

-

-
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ZO schválilo předložený Změnový list
č. 2 pro stavbu komunitního centra
(znamená navýšení prostředků pro
obec ve výši 23 444,- Kč bez DPH 28 367,- Kč vč. DPH), dále předložený
Změnový list č. 3 pro stavbu sociálních
bytů v Jelencích (znamená navýšení
prostředků pro obec ve výši 327 049,Kč bez DPH – 379 376,71 Kč vč. DPH
a Změnový list č. 4 pro stavbu
sociálních bytů v Jelencích (znamená
navýšení prostředků pro obec ve výši
208 465,- Kč bez DPH - 239 549,74 Kč
vč. DPH). V případě změnového listu
č. 3 a 4 bude požádáno o zařazení do
uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh DODATKU č. 2 KE SMLOUVĚ
O DÍLO na realizaci veřejné zakázky
s názvem: „Obecní dům Dolní Hbity –
Komunitní centrum“ a „Obecní dům
Dolní Hbity – Sociální byty“ ze dne 11.
5. 2018 mezi obcí Dolní Hbity a
dodavatelem
stavby
firmou
STAVEKO,
spol.
s r.o.
bez
připomínek. Dodatek č. 2 znamená
zvýšení nákladů stavby o 647 294,- Kč
vč. DPH.

-

-

-

-

ZO schválilo prodej pozemků parc.
č. st. 183 o výměře 2 m2 a parc.
č. 271/11 o výměře 81 m2 - oba v k. ú.
Dolní Hbity vzniklých na základě
geometrického plánu č. 403-122/2018.
ZO schválilo nákup pozemků parc.
č. st. 185 o výměře 34 m2 a parc.
č. 271/12 o výměře 2 m2 - oba v k.ú.
Dolní Hbity vzniklých na základě
geometrického plánu č. 403-122/2018.
Zastupitelstvo
stanovilo
odměnu
členkám kulturní komise za práci
odvedenou v druhém pololetí roku
2018.
ZO vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od 20.
11. 2018 do 4. 12. 2018.
ZO se zabývalo řešením otázky zřízení
pracovního
místa
sociálního
pracovníka
v sociálních
bytech
a v komunitním centru a stanovilo
vstoupit do spolupráce a spolupodílet
se 2 % na spoluúčasti s obcí Kamýk
nad Vltavou ve věci podání žádosti
o financování sociálního pracovníka
pro sociální byty a komunitní centrum.
(JM)

    

INFORMACE PRO OBČANY
OD 22. 12. 2018 DO 1. 1. 2019
BUDE OBECNÍ ÚŘAD
PRO VEŘEJNOST
UZAVŘEN

    

Jak nerezignovat
prožívání adventu?

na

jakékoli

Většina z nás žije úplně stejně, ať advent je
nebo není. Pro mnoho lidí je toto období
dokonce jedním z nejhektičtějších v roce.
Komplikuje se nám to i tím, že jsme na
konci kalendářního roku, v práci se musí
dokončit uzávěrky, účastníme se vánočních
večírků,
koncertů
a
samozřejmě
nakupujeme dárky pro své blízké a přátele.
Z období přípravy se stalo období slavení
a honění se. Je před Vánoci a máme mnoho
starostí s tím, co je třeba ještě udělat
a zařídit. Některým z nás ještě k tomu leze
na nervy, že mnohde už svítí vánoční
stromek a v obchodech zní koledy. Advent
se nám nějak ztratil.
Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom
nerezignovat na jakékoli prožívání
adventu?
Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít vážně
historickou a kulturní realitu, ve které se
ocitáme. Nemohu jít přece na náměstí
podříznout vánoční strom se slovy, že ještě
nejsou Vánoce, nemohu ignorovat zvyky,
které dnes patří do předvánočního období
a násilně lidi vracet do doby minulé, kdy byl
advent skutečně adventem, tedy dobou
usebrání a půstu. Budu-li v sobě živit vnitřní
naštvanost a otrávenost, nikomu tím
neprospěji. Musí přece existovat řešení,
abychom i v této době nakonec zcela
nerezignovali na duchovní hodnoty spojené
s adventem a Vánocemi a neminuli to
podstatné.
Ráda bych nás povzbudila myšlenkou, že
Ježíš při svém narození přišel do reality
společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by
ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností.
Ačkoli se narodil ve stáji a v chudobě, jak
to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři,
5

objevili ho učenci z Východu, poznali ho
Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal
v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a
nepřijali právě proto, že se nevešel do jejich
představ.

Květen – vítání občánků
Květen – Noc kostelů
Říjen - divadlo
Říjen - vítání občánků
Prosinec - vánoční koncert
Hana Procházková

Věříme, že advent je dobou čekání, ale jsme
si jistí, že je to On, kdo spíše čeká na nás,
než my na Něho, a že až se přece jen
zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že
je nám blízko. Věříme, že Ježíš stále
přichází a že se může narodit i v maštali
našeho shonu, našich nákupů, večírků
a koncertů.

    

Pozvánka
na adventní koncert
Kulturní komise při Obecním úřadě
Dolní Hbity Vás srdečně zve na letošní
Adventní koncert

A tak se modlím, abych ho objevila
i uprostřed své práce a starostí, ve své
únavě i při setkání s přáteli, a nečekala, až
se naplní MÉ představy o Vánocích
a o přípravě na jejich slavení.
Pokojný advent a požehnané Vánoce i celý
následující rok všem...
Za farnost M. Ž.

    
Vánoční bohoslužby:
24. 12. 2018 Půlnoční
19.30 hodin
30. 12. 2018 Svátek Svaté rodiny 12.45 hodin
6. 1. 2019 Svátek všech králů 12.45 hodin
P. Zbigniew Grzyb

    
Kulturní komise
Poděkování za výzdobu kostela
Děkujeme moc všem, kteří s námi uklidili a
svátečně nazdobili v neděli 16. prosince kostel.

Plán kulturní komise na rok 2019
Březen - setkání s důchodci
Duben - divadlo
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Vítání občánků
V sobotu 3. listopadu 2018
jsme
přivítali
naše
nové
spoluobčánky:
Představují se:

Tomášek Macháček

Anežka Hotová

Přejeme děťátkům do dalšího života hodně
zdraví, štěstí a lásky.

    

Okénko základní školy
Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí,
blíží se konec roku 2018. Pro naši školu to
byl rok úspěšný. Zažili jsme mnoho

zajímavých událostí, zapojili jsme se
do různých projektů a soutěží a v neposlední řadě neustále probíhá proces
vzdělávání, který přináší dobré výsledky.
Pojďme si jednotlivé události připomenout.
Již třetím rokem jsme zapojeni
do projektu Erasmus+, Voda – fenomén
v životě
lidstva
a nedílná
součást
evropského
předškolního
a školního
vzdělávání. Pracujeme na didaktických
materiálech, skládáme básně, tvoříme
pracovní listy, vyměňujeme si zkušenosti
s německými školami a děláme spoustu
dalších aktivit na téma Voda. Projektový
den evropských jazyků proběhl v září.
Každá třída si vylosovala státy, o nichž žáci
hledali různé informace. Vytvářeli
prezentaci,
připravovali
jídlo,
dramatizovali. Pracovali ve skupinách,
osvojovali si komunikační dovednosti. Žáci
1. stupně mají za sebou krásný kulturní
zážitek. V příbramském divadle navštívili
představení Královna Koloběžka. Na
tematický zájezd vyrazili do Domu Natura
v Příbrami, který nabízí prostor pro
setkávání zájemců o přírodu, kulturu
i historii. Starší žáci zhlédli výstavu Paměti
národa v Praze. Děti z 8. a 9. ročníku se
zúčastnily soutěže Příbramský anděl 2018.
Přivezly medaile za krásné 1. a 3. místo,
udělaly nám velkou radost. Naši nejstarší
žáci procházejí nyní důležitou životní
etapou, rozhodují o svém budoucím
povolání. Snažíme se jim pomoci, proto
navštívili v průběhu října a listopadu
některé důležité instituce (SPŠ Příbram, OA
a VOŠ Příbram, Úřad práce Příbram, firmu
CVP Galvanika Příbram, VOŠ
a
SOŠ Březnice). Koncem listopadu proběhl
na škole Den prevence na téma Zdravý
životní styl. Během dne se třídní kolektivy
zaměřovaly na všechny složky našeho
zdraví - fyzickou, psychickou
i
sociální. Aktivity byly velmi přínosné
a všem se líbily. Ve škole pracují děti
v různých kroužcích, podílejí se na chodu
školy
v žákovském
parlamentu
a navštěvují školní družinu, v níž se věnují
rozmanitým aktivitám. To vše máme již za
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sebou, ale čeká nás toho mnoho dalšího Vánoční jarmark, vánoční bruslení,
návštěva kina… Moc se těšíme na nové
zážitky.
Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho
osobních i pracovních úspěchů v novém
roce 2019 přejí žáci a pracovníci ZŠ a MŠ
Dolní Hbity.
Mgr. Jana Vršecká

Mikuláš, čert, anděl
Eliška Němečková
Pátý prosinec v kalendáři stál,
Mikuláš se na mě usmíval.
V ruce krásnou berlu měl,
každý mu ji záviděl.
Na čerta se vůbec netěšíme,
do příště se ale polepšíme.
A tak, ty čerte chlupatý,
počkej radši za vraty.
Krásný anděl přišel s nimi,
objevil se u nás v síni.
Za nadílku ti děkujeme,
budeme hodní, slibujeme.

přípravě, rodičům, kteří školu podpořili buď
pomocí s výrobou prodejního zboží, nebo
svou účastí na jarmarku. Ve většině případů
rodiče pomohli obojím. Děkujeme i všem
ostatním
návštěvníkům
jarmarku.
Byli jsme spokojeni, když jsme viděli
zaplněnou jak školu, tak přilehlá nádvoří.
Na všechny návštěvníky čekalo mnoho
výrobků,
které
prodávali
žáci
v jednotlivých třídách, výborné občerstvení
ve školní jídelně i horké klobásy na školním
dvoře. Celé trhy zahájili žáci svým
představením, v němž za doprovodu
hudebního kroužku zahráli scénku
o narození Ježíška, a navodili tak vánoční
atmosféru.
Na závěr naše škola dostala krásné vánoční
dárky. Zástupkyně organizátorů Plesu obce
a školy věnovaly škole celý výtěžek z plesu.
Škola tento dárek plně využije pro děti,
protože za něj nakoupí sportovní vybavení
pro děti a žáky z MŠ a ZŠ Dolní Hbity. Ples,
který proběhl přesně před měsícem, se
vydařil a návštěvníci jej hodnotili velmi
kladně. Nejvíce se dle ohlasů líbil
doprovodný program, který si vzaly pod svá
křídla místní spolky dolnohbitská
Rafanda a jelenecký Ježek. Dalším dárkem
byla část výtěžku z prodeje knih
Dolnohbitsko 1918–2018 od pana Josefa
Lantory, kterou přispějeme na zakoupení
školních dresů. Moc za dárky děkujeme.
Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce
a v novém roce 2019 hodně štěstí a zdraví.
Mgr. Ondřej Buralt

Okénko mateřské školy
Slovo ředitele
Milí čtenáři,
když jsme zakončili vánoční
jarmark, uvědomil jsem si, že se stal
v Dolních Hbitech již opravdovou vánoční
tradicí. Poděkování patří žákům a
zaměstnancům školy, kteří se podíleli na

Není to tak dávno, co jsme listovali
v podzimních Dolnohbitských listech,
a nyní přišel čas, kdy vycházejí Listy nové,
vánoční. Právě tyto Listy jsou svátečnější
než ty ostatní. Při jejich četbě na člověka
dýchne ta pravá vánoční pohoda. Většina
přispívajících rekapituluje úspěchy či
neúspěchy v končícím roce a dává si
předsevzetí do nového roku. Ne jinak je to
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i u nás v MŠ. Září a říjen jsou náročné
měsíce pro děti i paní učitelky. Nyní
v prosinci je situace lepší. Nově příchozí
děti si na prostředí a režim MŠ zvykly
a odezněl ranní pláč při loučení s rodiči.
Teď se z prostor většinou ozývá křik
a smích spokojených dětí. Dětí, které se tak
těší na Vánoce. Celý prosinec se nese ve
svátečním duchu. Vánoční těšení začíná
mikulášskou nadílkou. Děti si s radostí
upečou vánoční cukroví, vyzdobí třídy,
nazdobí stromeček a po slavnostní svačině
čekají na příchod Ježíška s dárky.
Každoročně jezdí do Hornické chalupy
v Příbrami, kde se seznamují s lidovými
tradicemi, zpívají koledy a připravují
besídku pro své nejbližší. Ta letošní
proběhne ve středu 19. 12. od 15.30 hodin.
Na koledu po vesnici se děti vydají v pátek
21. prosince. Pak už zbývá jen pár dní do
Štědrého dne a s ním je spojen i pohled do
rozzářených dětských očí. Přejeme Vám
všem krásné, pohodové Vánoce a hodně
štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví
v roce 2019.

    
Komunikace v Horní Líšnici
Jak jsme již v minulých číslech psali,
byla komunikace v Horní Líšnici naší
dlouhodobou noční můrou. Několikrát jsme
žádali o dotaci, bohužel neúspěšně. Až se to
konečně v letošním roce podařilo. A dokonce
jsme mohli využít dvě dotace, jelikož projekt na
opravu byl rozdělen do dvou etap.
Projekt „Oprava MK Horní Líšnice konec výmolů na mezinárodní cyklostezce“ –
I. etapa byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro
místní
rozvoj
(číslo
projektu:
117D815009159). Z celkových nákladů na
I. etapu ve výši 942 331,40 Kč obec získala
částku 471 165 Kč.
O dotaci na II. etapu jsme požádali
Středočeský kraj, kde nám byla z celkových
nákladů 874 190 Kč schválena částka 699 352
Kč.
(MV)

    

Vladimíra Pražáková

KLIDNÉ A POHODOVÉ
VÁNOCE,
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE 2019
PŘEJÍ VŠEM ZÁKAZNÍKŮM
DOLNOHBITSKÉ PRODEJNY
COOP

Nakreslila Markétka Žáková, 5 roků

    

Zdeňka Fejtová, Radka Velasová
a Jitka Volfová

Uzavření školní družiny, základní
a mateřské školy
v době zimních prázdnin
V době vánočních prázdnin
od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 budou
školní družina a mateřská škola uzavřeny.
Školní vyučování v novém roce začíná
3. 1. 2019.
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Ježek informuje…
Konec roku nás přivádí k zamyšlení,
co nám přinese ten nový. Je to takový
koloběh a pomalu unášeni proudem času se
snažíme o to, aby byl lepší. Je to taková naše
přirozenost věřit v dobré konce, přece jen
jsme byli vychováni na stejných pohádkách.
Já vám za Ježka mohu říct, že jsme
si letošní rok užily a velice si vážíme vaší
přízně a toho, že vás to s námi baví. Příští
rok nebude o nic méně pestrý. Tradičně
chystáme Dětský karneval, MDŽ, MDD
a Vánoční setkání. Věřím, že oceníte
i
naše nové nápady.
Děkujeme všem, kdo nás podporují
a věří v nás.
Přejeme vám krásné prožití svátků
vánočních, oslavu Silvestra bez nehod
a především zdraví vám i vašim blízkým.
Váš Ježek (Jelenecký ženský klub)
Přehled akcí v příštím roce:






27. 1. od 14:00 Dětský karneval
2. 3. od 17:00 MDŽ
9. 6. od 14:00 MDD
15. 12. od 17:00 Jelenecké vánoční
setkání
Jana Stuchlíková

    

Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do poslední třetiny
tohoto roku a rádi bychom Vás informovali
o činnosti SDH Dolní Hbity.
8. září jsme se zúčastnili soutěže „O pohár
starosty“ ve Zduchovicích, kde jedno naše

družstvo vyhrálo a druhé se umístilo na
7. místě.
15. září jsme se zúčastnili soutěže „O putovní
pohár vedoucího Odborné rady velitelů OSH
Příbram“ na Budínku, kde jsme skončili na 7.
místě.
22. září jsme se zúčastnili soutěže „Poslední
stříkání“ v Jablonné. Obsadili jsme 1. a 3. místo.
Hned druhý den jsme čistili potok pod mostem
u Lukešů a u Supů za velmi nepříjemného
počasí, zúčastnilo se 9 členů.
Tak jako celá Česká republika jsme i my slavili
100 let výročí republiky, kde jsme zajištovali
postavení stanů a občerstvení.
Během října jsme byli 2x na sběru kamene pro
SDH Dublovice.
20. října jsme byli pozvaní na slavnostní předání
hasičské cisterny v Zalužanech, kde jsme se
zúčastnili s naší novou Tatrou. Po návratu ze
Zalužan jsme byli povoláni k požáru stodoly ve
Stěžově, vyjeli B. Kostí-nek, S. Hochman, V.
Procházka, P. Dědina.
Dále jsme 22. října čistili s cisternou kanalizaci
před obchodem (V. Dědina a S. Hochman).
3. listopadu se zúčastnil školení preventistů
Václav Procházka.
Od pátku 16. do neděle 18. listopadu se
zúčastnili školení nových velitelů jednotky
v Petrovicích pan V. Procházka, A. Falc,
S. Hochman.
26. listopadu jsme postavili vánoční strom,
který nám věnovala paní Eliška Falcová. strom
jsme následně 1. prosince slavnostně rozsvítili.
Zároveň jsme rozsvítili první svíčku na
adventním věnci, který vyrobila rodina
Němečkova. Doprovodný program s pásmem
básniček nám předvedly Terezka a Rozárka
Hájkovy a Eliška Němečková. Rádi bychom
poděkovali starostovi obce panu Michálkovi
a starostovi hasičů panu Spilkovi za úvodní
slova.
Chtěli bychom pozvat všechny spoluobčany
a příznivce hasičů na tradiční hasičský ples,
který pořádáme dne 26. ledna 2019 od 20 h.
Rovněž bychom rádi poděkovali členům hasičů
za celoroční práci, zvláště pak členům JSDHO
Dolní Hbity, všem našim sponzorům
a
příznivcům.
Přejeme všem našim spoluobčanům příjemné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví
a pohody v roce 2019 a těšíme se na další
spolupráci.
Miroslav Pácalt

10

    
Okénko SDH Jelence
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
seznámili s činností našeho sboru za uplynulý
rok 2018. Jako každý rok i letos jsme uspořádali
ples dobrovolných hasičů z Jelenců. Ples se
konal v lednu a zahrála na něm již tradičně
Toulavá kapela. Ples byl vydařený díky hojné
účasti spoluobčanů. Těm bychom chtěli
zároveň poděkovat za poskytnuté příspěvky do
tomboly, která díky tomu mohla být i letos
bohatá. Těšíme se na vás i v nadcházejícím
roce, kdy se ples uskuteční 16. února.
Jako další kulturní akci v obci
uspořádali o Velikonocích hasiči posezení
s hudbou v místní hospůdce.
Na přelomu měsíce dubna a května
jsme vztyčili máj a proběhlo tradiční ,,pálení
čarodějnic“. Na začátku května se náš sbor
zúčastnil okrskového cvičení v Dolních
Hbitech. S novou sezonou jsme v našich
týmech přivítali nové mladé posily. Jsme rádi,
že se v naší obci hasičský sport i nadále těší
přízni mladých hasičů a hasiček. Povedlo se
nám tak odstartovat novou, celkem úspěšnou
sezonu.
Během jarních a letních měsíců jsme se
zúčastnili několika pohárových soutěží, např.
v obcích Dolní Hbity, Horní Hbity, Obecnice,
Narysov, Jablonná, atd. Na pohárových
soutěžích jsme byli úspěšní
a odvezli
jsme si nejeden diplom a pohár
z
předních míst.
Další vydařenou akcí bylo uspořádání
již 3. ročníku pohárové soutěže ,,Memoriál
Bohumila Králíčka“. Soutěž se uskutečnila
21. 7. 2018 za hojné účasti soutěžních družstev
i divácké kulisy. Celým dnem nás provázel DJ
Slávek Bloch. Děkujeme za vytvoření příjemné
atmosféry. Tímto bychom ještě rádi poděkovali
SDH Dolní Hbity za příkladnou spolupráci.
Velké díky patří navíc všem, kteří se na přípravě
a chodu této soutěže podíleli.
V
neposlední řadě musím vzpomenout i na
diváky, kteří se svým zájmem a dobrou náladou
postarali o skvěle prožitý den.
Na konci prázdnin jsme se stylově
rozloučili s létem v podobě uspořádání dětské
diskotéky, na které nám zahrál opět DJ Slávek
Bloch. Děti si odpoledne skvěle užily. Pro

dospělé pak byla uspořádána pořádná bašta grilovaná kýta.
Další akcí, která zpestřila sychravé
podzimní dny, bylo posvícenské posezení
s dechovkou. V měsíci říjnu proběhla v KD
Jelence taneční zábava se skupinou Brutus.
Krásný zbytek roku 2018 a příjemné
prožití nadcházejících vánočních svátků přeje
SDH Jelence.
Šárka Slepičková

    
Okénko SDH Káciň
Milí spoluobčané, nejprve bych
chtěl jménem výboru SDH Káciň pozvat
všechny členy na výroční valnou hromadu,
která se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019
od 18:00 v hospodě.
Končící rok 2018 patřil z pohledu
sboru k těm již tradičně vydařeným a co do
činnosti aktivním. Členům a členkám děkuji
za vykonanou práci při brigádách
a
akcích pořádaných SDH Káciň a také za
reprezentaci při soutěžích. Na konci zimy
jsme pořádali tradiční masopustní průvod.
Na jaře jsme se zúčastnili okrskové soutěže.
V létě byl sportovně vydařenou akcí 12.
ročník káciňského fotbalového turnaje,
který se nám podařilo po roce znovu vyhrát.
Na začátku podzimu jsme ještě uspořádali
výlet na Lipno a zúčastnili jsme se soutěže
ve Zduchovicích. Na konci roku jsme v obci
společně zahájili adventní čas rozsvícením
stromku na návsi.
Závěrem přeji
všem klidné
a bezstarostné vánoční svátky a vydařený
vstup do nového roku 2019.
Richard Horký ml.

    
Okénko SDH Luhy
Vážení přátelé, stejně jako každý
rok v tuto dobu přemýšlím, jak začít
příspěvek trochu originálněji. Je těsně před
datem odevzdání a bohužel mě toho moc
11

nenapadá. Ostatně to, že se blíží Vánoce,
víme všichni, po nich že následuje konec
roku a začíná nový, taktéž. A kdo dočetl
listy až sem, se o tom dozvěděl již
několikrát. Proto Vás raději rovnou
seznámíme s děním v našem sboru za téměř
uplynulý rok 2018 a prozradíme, co nás
společně v následujícím čase ještě čeká.
Naši sezonu jsme jako každoročně
zahájili pracovně. Během jara proběhlo
několik brigád zaměřených na úklid
a údržbu kolem hasičské zbrojnice. Na naši
první soutěž 31. okrsku vyrážíme
5. května. Oblečeni v uniformách se
12. května účastníme slavnostního
předávání zásahového vozidla Tatra
v Dolních Hbitech. Začátkem června
čistíme za poměrně hojné účasti místní
koupaliště. Na druhou soutěž o „Pohár
starosty SDH Dolní Hbity“ jedeme 16. 6.
opět do Dolních Hbit a umísťujeme se na 4.
místě. Koncem června nesmíme chybět na
oslavách 130. výročí založení sboru ve
Zduchovicích. Při tréninku na soutěž
v Jelencích, která proběhla 21. července, se
nám rozbila soutěžní mašina, ani to nás ale
neodradilo a do boje odjíždíme s naší starou
,,dvanáctkou“. Na Jelencích po všech
útrapách končíme na 6. místě. V srpnu a
září se uspořádalo několik brigád
a
podařilo se nám položit novou dlažbu před
hasičskou
zbrojnicí.
Rádi
bychom
poděkovali všem, kteří nám chodí pomáhat
jak při brigádách, tak při čištění koupaliště.
Přesně v polovině září jedeme na soutěž
o „Putovní pohár vedoucího Rady represe“
na Budínek, kde dobíháme na 8. místě. Na
naši poslední soutěž jedeme 22. září do
Jablonné a soutěžní rok uzavíráme na
5. místě. Na závěr naší sezony se ještě na
konci října účastníme v Dolních Hbitech
oslav 100. výročí založení samostatné ČSR.
Tradiční
zdobení
vánočního
stromku před hasičskou zbrojnicí proběhlo
1. prosince a bylo přichystáno dobré jídlo
i pití. Děkujeme všem, kteří se ho v hojném
počtu účastnili, krásně ozdobený strom nám
dělá všem radost.

Chceme srdečně pozvat všechny
naše členy a přátele na Výroční valnou
hromadu, která se bude konat 5. 1. 2019 od
18 hodin v hasičské zbrojnici.
Všem našim členům, přátelům
a spoluobčanům přejeme krásné a ničím
nerušené prožití svátků vánočních v kruhu
svých nejbližších a do toho nadcházejícího
roku 2019 mnoho štěstí,
zdraví
a spokojenosti.
Ing. František Pražák

    
Okénko SDH Nepřejov
Srdečně zvu všechny členy na Výroční
valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 28.
prosince 2018 od 18 hodin.
Zároveň přeji krásné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v novém
roce.
Ing. Roman Vopička

    
Informace TJ SOKOL
Dolní Hbity
Vážení přátelé dolnohbitského fotbalu,
dovolte nám malé poohlédnutí za letošním
fotbalovým podzimem. Jak si tedy vedli naši
zástupci:
Družstvo dospělých hraje v A skupině
IV. třídy a skončilo v této části sezony na
3. místě s 24 body a skóre 47:31. Dorost je
v okresním přeboru po podzimu na 5. místě s 5
body a skóre 12:33. Od letošní sezony máme
v soutěži také družstvo mladších žáků, které je
v tabulce okresního přeboru skupiny B zatím na
8. místě.
Zimní přípravu absolvují naši fotbalisté
tradičně v tělocvičně kulturního domu
v Dolních Hbitech, pokud to počasí dovolí,
budou některé tréninky probíhat i venku. Na
zakončení přípravy na jarní sezonu plánujeme
soustředění, termín a místo je zatím v jednání.
Rádi bychom Vás také pozvali na nejbližší
akce, které nás v zimních měsících čekají.
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V sobotu 12. ledna 2019 všechny srdečně
zveme do pohostinství v Dolních Hbitech na
Sportovní ples, k tanci hraje skupina Signál.
Termíny Valné hromady a tradičního
Masopustního průvodu včas oznámíme ve
vývěsce TJ Sokol u prodejny Coop v Dolních
Hbitech.
TJ Sokol Dolní Hbity přeje všem krásné
a
pohodové Vánoce, hodně štěstí a zdraví do roku
2019!
Václav Kofroň

    
Okénko FC SPARTA Luhy
Vážení spoluobčané,
v krátkosti bych vás seznámil s tím, co
se událo v našem klubu v podzimní části
letošního fotbalového ročníku a zároveň bych
vás rád seznámil s plány na příští rok.
Jak jsem avizoval v minulých Listech, pro tento
fotbalový ročník jsme získali další nové hráče,
kteří jak herní kvalitou, tak i svojí "člověčinou"
zapadli ihned do mužstva a jsou platnými a
respektovanými členy kádru. Na hřišti jsme
střídali dobré výkony s těmi špatnými, bohužel
zranění některých klíčových hráčů se nám také
nevyhýbala, ale přesto můžeme být po podzimu
spokojeni! V tabulce nám patří 5. příčka, kdy
jsme dokázali 7x zvítězit, 6x prohrát a ani
jednou jsme nekopali remízové penalty při
vcelku vyrovnaném skóre 25:23.
Nyní si na chvíli od fotbalu odpočineme, ale již
v lednu nám nastane příprava na jarní boje.
Mužstvo čeká také tradiční soustředění.
V sobotu 9. 2. projde naší obcí maškarní průvod
zakončený večerní maškarní taneční zábavou.
Na tyto akce vás srdečně zveme.
V rámci oslav 100 let republiky jsme na našem
hřišti sehráli přátelské utkání se sousedními
fotbalisty z Dolních Hbit.
V sestavách obou mužstev se objevili většinou
starší hráči, ale nijak to nebránilo potlesku řady
diváků nad pěknými akcemi obou týmů.
Přátelské a slunečné odpoledne ještě umocnilo
několik atrakcí pro děti. Kdo přišel, určitě
nelitoval.
Příští rok nás čeká řad akcí na našem hřišti.
V sobotu 13. 7. oslavíme 50 let založení
fotbalového oddílu v Luhách. Připravujeme

zápas se zvučným soupeřem, řadu atrakcí,
večerní taneční zábavu se skupinou Signál.
Pozadu nezůstane ani naše stará garda, ta si
Memoriál Pavla Pilíka odehraje 22. 6. a "Amužstvo" bude mít svůj Memoriál Bohouše
Sirotka 10.srpna. Samozřejmě, že oba
memoriály ukončí Oldies diskotéka, která si
díky letnímu parketu získala svoji oblibu. Jen ať
vyjde počasí.
Myslím si, že tento rok se v našem klubu
náramně povedl. Třetí místo v okrese, povedené
memoriály, náš nový stánek na hřišti a
odvedená práce na celém areálu, to jsou určitě
pozitiva, která se cení. Jen nesmíme polevit a
pracovat takto dál.
Závěrem přeji všem spoluobčanů hezké prožití
svátků vánočních, bohatého Ježíška, pevné
zdraví v novém roce a mnoho lásky a štěstí.
Děkuji všem.
Václav Rys ml.

    
Stále platí – KAŽDOU 1. SOBOTU
V MĚSÍCI PROBÍHÁ SBĚR
ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH
od 9.30 do 11.30 hodin.

    
Z kroniky Dolnohbitska
Kronikář pan Vlastimil Velas pro vás připravuje
zajímavosti z historie Dolnohbitska (neprošlo
jazykovou úpravou)

Křížky – pokračování
Jablonná
Křížek na Šerkovech
-

původ neznámý

Kříž u Placů
- pochází z roku 1841
- v srpnu byl vysvěcen kříž z litiny zasazený do
kamene. Platili ho občané z Jablonné.
Z Dolních Hbit tam přišlo i procesí. Nejvíce
peněz věnoval pan lesní z Placů a sice 40
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zlatých. Jmenoval se Bedřich Doubravský.
Původně tam stával kříž dřevěný. Kdo ho tam
postavil a kdy se nikde neuvádí:
Vyprávějí se 3 možnosti:
1) zamezit šíření moru od západu
2) jako shromažďování lidí z celé kolátory na
procesí na Svatou horu
3) prý tam bývala studna, která zásobovala
Průhon a část vsi a napájela i ovce, které se
honily na pastvu do Placů (toto se mi zdá
nejpravděpodobnější)

Jelence
Kříž před kapličkou
- dříve býval vysoký, červeně natřený, bez
nápisu a bez sošky Krista to bylo v roce
1837
- asi v roce 1842 byl zbudován tento
současný
- Kaplička postavena 1842
Na starém kříži
- pouze místo a historie kolem těžby zlata
- křížek zmizel

Káciň
Křížek před kapličkou
- posvěcen 10. září 1922

- traktorista si v poledne lehl za traktor a usnul
- mladý kluk do něho vlezl a začal orat
- celé tělo roztrháno na kusy v délce – 500 m
- postaven křížek – okolo 80 let zmizel – byl
zničen těžkou technikou státního statku

Líšnice
Křížek u Líšnické zastávky
- vysvěcen 25. května 1913
- věnoval jej farář
V zatáčce do Líšnice
- vysvěcen 1913 – 25. května
- věnoval jej farář

Třtí
Křížek u kapličky
- stával tam před postavením kapličky jak
zvonička
- kaplička postavena 1837
Křížek při silnici do Velké po pravé straně
u silnice
- Kamýk – obnova křížku – dotace
- podle pověsti na památku dvou zabitých
vojáků

Místo křížku – pole u Kácině
- rok 1958
- orba na poli u Kácině
- traktor DT – 54 – pásový

                   

Obec Dolní Hbity
přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti
v novém roce 2019.
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Vážení občané,
přinášíme vám informace o stavu odpadového hospodářství obce. Více než polovina vyprodukovaného odpadu
končí na skládkách, což je momentálně sice nejlevnější, ale pro naši planetu nejhorší řešení likvidace odpadu.
Skládkování se postupně v ČR i Evropě omezuje. Jedním z nástrojů, který by měl být přijat v zákoně o
odpadech příští rok, je i výrazný nárůst poplatku za uložení na skládku, což v konečném důsledku může vést
k růstu cen za vývoz popelnic, a tedy i navýšení poplatku za odpad pro občany. Abychom lépe pochopili
situaci, mohli s ní následně pracovat a na chystané změny se dobře připravit, je potřeba se podívat na současný
stav odpadového hospodářství obce.
Příjmy a výdaje na nakládání s odpady v roce 2017
Příjmy obce
Celkem (Kč) (Kč/ob)
Vybrané výdaje obce
občané
469,4 nebezpečný odpad
408343
rekreanti
110,9 směsný odpad
96500
ostatní původci
6,9 tříděný sběr (kontejnery)
6000
za zpětný odběr
13696
15,7 ostatní
od EKO-KOMu
135,9
118275
Příjem celkem
642814
738,9 Výdaje celkem

Celkem (Kč)
18248
455597
201322
103507,25

(Kč/ob)
21,0
523,7
231,4
119,0

778674,25

895,0

Poznámky: V nákladech na odpadové hospodářství nejsou zahrnuty výdaje na odstranění odpadu z údržby
zeleně a náklady na pracovníky obce (obsluha sběrného místa, úklid obce). Dále nejsou zahrnuty náklady na
osvětu.
V přepočtu na obyvatele vydala obec na likvidaci odpadu 895 Kč. Poplatky vybrané od občanů
a
rekreantů pokrývají 65 % této částky, zhruba 17 % nákladů pokrývá příjem za zpětný odběr (obaly,
elektrospotřebiče). Zbytek obec dotovala ze svého rozpočtu. Jak vyplývá z tabulky, nejdražší je likvidace
směsného odpadu, tedy toho, co končí v popelnicích a následně na skládce. Produkce tohoto odpadu
domácností v roce 2017 byla 343,4 kg/ob, což je asi 120 kg nad průměrem Středočeského kraje. Zatím máme
náklady na vývoz popelnic průměrné, po roce 2020 však mají výrazně vzrůst. Proto budeme dělat kroky,
abychom se na tuto situaci připravili (analýza situace, zlepšení evidence, zlepšení podmínek pro třídění,
motivační nástroje, podpora domácího kompostování).
Třídění odpadu. V roce 2017 to bylo 61,6 kg/ob/rok (papír, plasty, sklo). Průměr ČR je 47 kg. Stále ale jde
z odpadu vytřídit dalších 30 až 40 kg surovin, hlavně papíru a plastu. Analýza, kterou jsme si nechali
vypracovat, odhaduje, že ve směsném odpadu se stále nachází 40 až 60 kg doma kompostovatelných bioodpadů
(slupky od brambor, zbytky zeleniny a ovoce).
V následující tabulce uvádíme informaci o množství všech produkovaných odpadů v obci. Potěšitelný je trvalý
nárůst množství vytříděných surovin. Údaje jsou v kilogramech na 1 trvale hlášeného obyvatele. Údaje za
lomítkem udávají množství, které bylo vytříděno pomocí barevných kontejnerů.
Produkce vybraných komunálních odpadů v obci v letech 2015 až 2017 (kg/ob)
Rok
Obyv.
Papír
Plast
Sklo
Kovy
Bio
2015
865
24,7
11,6
14,1
0,0
0,0
2016
872
17,8
11,2
18,3
0,0
0,0
2017
870
17,5 / 9,2 24,2 / 16,3 19,9 / 16,0
12,0
37,9
Děkujeme všem občanům, že důsledně třídí. Nejlepší je odpad, který nevznikne.

SKO

OO

371,7
384,9
343,4

20,5
24,3
38,2

K U L T U R N Í

22.12.2018

K A L E N D Á Ř

Vánoční koncert v kostele + ohňostroj

Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

05.01.2019

Višňovský ples obce a školy 2019

KD Dolní Hbity

Pořádá: Obec Višňová

12.01.2019

Sportovní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity

19.01.2019

Myslivecký ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Jablonná

26.01.2019

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

27.01.2019

Dětský maškarní bál

KD Jelence

Pořádá: Ježek

02.02.2019

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Š. Králíčková

09.02.2019

Ping pongový turnaj

KD Dolní Hbity

Pořádá: P. Roček

09.02. 2019

Masopust

Luhy

Pořádá: FK Sparta Luhy

16.02.2019

Badmintonový turnaj

KD Dolní Hbity

Pořádá: rodina Dědinova

16.02.2019

Hasičský ples

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

23.02.2019

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Stěžov

02.03.2019

Maškarní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: Ženy Drásov

02.03.2019

MDŽ

KD Jelence

Pořádá: Ježek

16.03.2019

Dětský maškarní bál

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

16.03.2019

ODYSSEA rock

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

23.03.2019

Setkání pro důchodce

KD Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

09.06.2019

MDD

Jelence

Pořádá: Ježek
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