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obdobného, natož stejného, už není možné
znovu napsat.
Vzpomínám, že jsem začínal
osudovými osmičkami v historii Českých
(i Moravských a Slezských) zemí a vlastně
i Slovenska. Na některé z nich můžeme být
právem
hrdi.
Vznik
samostatného
Československa k nim jistě patří. Patří
k nim i rok 1968, kdy se náš národ projevil
opravdu hrdinsky a dokázal se na určitou
dobu pevně semknout v boji za svobodu.
Od jedné události uběhlo 100 a od druhé
přesně 50 let.
Stoleté výročí vzniku Československa
si
chceme
připomenout
i u nás v obci. Vždyť je to jednou za sto let,
vždyť
žijeme
v bezpečné
republice
a v porovnání s tou chudší částí Země
požíváme značného blahobytu. V listech
najdete přílohu - Pozvánku, kde budou
jednotlivé oslavy podrobně popsány.
V zastupitelstvu jsme se dohodli, že oslavy
budou probíhat na několika úrovních. Na
posvícení proběhne veselice, kterou v pátek
28.
září
zahájí
fotbalový
zápas
v Luhách a v sobotu 29. září bude
pokračovat pohodovým odpolednem před
kulturním domem v Dolních Hbitech.
Sobota 27. října již proběhne v pietním
tónu a novinkou bude společný ples obce
a školy dne 3. listopadu.
Oslavy výročí republiky se letos
budou překrývat s komunálními volbami.
Čtyřleté volební období je u konce. Ten čas
nezadržitelně letí. Při vítání prvňáčků ve
škole jsem si uvědomil, že všichni ti kluci
a holky byli ještě nedávno v povijanu, a teď
už sedí v lavicích, těší se na počty a na

Září
Tak, a už je zase září,
slunce ještě pořád září.
Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.
Je to léto, ale babí!
Pavouci své sítě staví.
A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

*****
Vážení spoluobčané,
o tiskařském šotkovi ví novináři
své, stejně tak musí existovat i počítačový
šotek. Jinak bych nepsal tento úvodník
podruhé. Po půlhodině hledání, kam mi již
napsaný a uložený soubor v počítačovém
labyrintu zmizel, jsem si řekl, že za tu dobu
by byl ten nový už dávno napsaný.
Jenže nic pak není stejné. Myšlenky
jsou druhý den jiné. Prostě něco
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psaní, čtení a horlivě se hlásí, aby paní
učitelce řekli, co všechno už znají.
To jsem ale mírně odbočil, vraťme
se k myšlence na konec volebního období,
kdy by zastupitelé měli vám občanům
předložit svůj účet. Snad jej objevíte ve
zvláštním článku věnovaném rekapitulaci
celého volebního období.
Rád bych všem, které jsem mohl při
své práci potkat, poděkoval. Velice si
vážím vás všech, kteří děláte něco pro
druhé. Ať se jedná o různé spolky (hasiči,
fotbalisti, sportovci), všelijaké aktivity, kdy
maminky připravují soutěže pro děti,
organizují úklid, nebo se najdou zanícení
jedinci, kteří vymýšlí různé turnaje, závody
nebo nacvičí divadelní hru. To vše vytváří
pestrost nabídky v naší obci pro ostatní
a díky takovým aktivitám se lidem u nás
líbí.
Rád bych poděkoval rovněž
zaměstnancům úřadu, bez jejichž pilné
a pečlivé práce by úřad nemohl existovat,
i
dalším
zaměstnancům
obce
a spolupracujícím firmám, kteří se s láskou
starají o vzhled naší obce. Přes léto jim
rukama projdou tuny trávy, v zimě zase
bojují se sněhem.
Děkuji také vedení školy, učitelům
a nepedagogickým pracovníkům školy
a školky za náročnou práci, kterou dělají
pro naše děti, a za veškerou pomoc
a spolupráci.
V neposlední řadě děkuji i všem
zastupitelům za velice dobrou spolupráci,
slušnost, poctivý přístup i přátelské
prostředí, které po celou dobu volebního
období při jednáních panovalo.
Samozřejmě také děkuji vám
občanům, že jste k nám byli shovívaví
a měli pro různé věci pochopení. Bez
takového přístupu by se práce na rozvoji
obce stala daleko těžší. Rád jsem se s vámi
v tomto volebním období potkával, byla to
téměř vždy příjemná a inspirativní setkání.
Vážení spoluobčané, doufám, že
končící volební období pro vás bylo
šťastným časem, že se vám dařilo jak ve
vztazích, v rodinách, tak i v práci.

Dovolte, abych vám popřál do
dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a štěstí v osobním životě. Přeji všem, aby
mohli
prožívat
harmonické
vztahy
v krásné, fungující a upravené obci
Jan Michálek

*****
Modlitba /žáka/ na začátku
školního roku
Dobrý Bože, dnes začíná po prázdninách znovu škola.
Je pro nás těžké vracet se po krásných
prázdninách znovu do školní budovy.
Požehnej následujícím týdnům školní
docházky, abychom dokázali využít příležitosti
naučit se něco pro život, a položit mu tak
dobrý základ do budoucna.
Otevři nás pro to, co se nám učitelé
budou snažit předat.
Požehnej celé naší třídě, abychom
spolu dovedli dobře vycházet a abychom
nikoho nevylučovali ze svého společenství.
Požehnej všem spolužákům, aby se
s námi cítili dobře a aby se i oni rádi učili
tomu, co potřebují pro život.
Požehnej našemu učení, abychom byli
stále moudřejší a abychom dosáhli cíle, který
jsme si stanovili pro život.
Ať využijeme příležitosti učit se a stále
lépe se připravovat na život.
(Anselm Grün: Moje modlitební kniha)
P. Zbigniew Grzyb

*****
Přeji všem hezké podzimní dny a obracím
se na vás s prosbou.
Prosím dobrovolnice a dobrovolníky, kteří
by mohli pomoci s úklidem našeho kostela
a s drobnými opravami. I sebemenší pomoc je
vítána. Děkujeme vám.
Marie Víšková
mobil 776 295 814

*****
-2-

Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 24. dubna 2018, kdy přijali
mimo jiné následující usnesení:
- Zastupitelstvo
stanovilo
pokračovat
v obdobném projektu Adopce na dálku
Arcidiecézní charity Praha, (podpora
dívky z Ugandy Dorothy Nakalanzi letos
skončila, Dorothy ukončila své vzdělání
a vydala se na svoji cestu životem. Získat
vzdělání v africké Ugandě není vůbec
samozřejmostí, myslím, že můžeme být
hrdí, že se něco takového podařilo. Nově
obec vybrala k podpoře dívku Jackie
Muduwa - rovněž z Ugandy).
- ZO vzalo na vědomí informaci finančního
výboru o projednání Rozvahy, Výkazu
zisku a ztráty a Přílohy subjektu ZŠ a MŠ
Dolní Hbity k 31. 12. 2017. Konečné
výsledky jsou úměrné minulému období.
Škola hospodaří dobře.
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
ve vlastnictví obce Dolní Hbity parc.
č. 27/4 v k. ú. Káciň o výměře 38 m2
a pozemku parc. č. 27/25 v k. ú. Káciň
o výměře 136 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č.: 262-35/2016
vyhotovený geodetkou Jiřinou Novotnou
v ceně za 1 m2 prodávaného pozemku ve
výši 150,- Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku hradí žadatel
o odkoupení.
- ZO schválilo předložený záměr na bezúplatné zřízení služebnosti – práva chůze
a jízdy pro část obecního pozemku parc.
č. 27/1 v k. ú. Káciň vyznačenou
v geometrickém plánu č.: 262-35/2016
vyhotoveném geodetkou Jiřinou Novotnou
ve prospěch majitelů pozemků parc.
č. 27/21, 27/17, st. 27, 32 a st. 26 v k. ú.
Káciň a nově vzniklého pozemku parc. č.
27/25 v k. ú. Káciň dle geometrického
plánu č.: 262-35/2016 vyhotoveného
geodetkou Jiřinou Novotnou.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 4/2018 bez připomínek.
- ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 3. 4. 2018
do 17. 4. 2018.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
starosty o problematice přípravy stavby
bytů v čp. 45 v Jelencích a stavby bytů
a komunitního centra v čp. 92 v Dolních

-

-

-

-

-
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Hbitech (výběrové řízení i vlastní
příprava) a kroků z toho vyplývajících na
vědomí.
Zastupitelstvo
stanovilo
pokračovat v obou dotačních projektech
(Obecní dům Dolní Hbity – Komunitní
centrum a Obecní dům Dolní Hbity –
Sociální byty) zahájit vlastní stavbu a ve
vyhotovení elektrických přípojek pro
objekty čp. 92 v Dolních Hbitech a čp. 45
v Jelencích, které budou financovány nad
rámec rozpočtů jednotlivých staveb.
ZO pověřilo starostu podepsáním
předloženého návrhu smlouvy o dílo
a Rozhodnutí a oznámení o výběru
dodavatele – společnosti STAVEKO, spol.
s r. o., výše nabídkové ceny 13 687 122,Kč bez DPH.
ZO
vyslechlo
informaci
starosty
o výsledku výběrového řízení na
rekonstrukci místní komunikace v Horní
Líšnici. Nejnižší nabídka: STRABAG,
a. s., – výše nabídkové ceny: 1 501 257,20
Kč bez DPH (1 816 521,20 Kč vč. DPH).
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity stanovilo
starostovi podepsat předložený návrh
smlouvy o dílo a rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je společnost
STRABAG, a. s.
ZO schválilo předložený návrh příkazní
smlouvy o zajištění výkonu koordinátora
BOZP mezi obcí Dolní Hbity a firmou
Barbora Jurčovská na akce: Obecní dům
Dolní Hbity – Komunitní centrum
a Obecní dům Dolní Hbity – Sociální byty.
ZO stanovilo uzavřít pojistnou smlouvu
pro členy Jednotky SDH Dolní Hbity
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IP-12-6010956/1mezi
obcí Dolní Hbity (budoucí povinná)
a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupenou ELPRO-DELICIA, a. s.,
(budoucí oprávněná).
ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
(věcného břemene) pro pozemek parc.
č. 648/3 v k. ú. Dolní Hbity mezi obcí
Dolní Hbity (budoucí oprávněný) a Lesy
České republiky, s. p., 500 08 Hradec
Králové (budoucí obtížený). Služebnost je
zřizována za jednorázovou úplatu ve výši
10 000,- Kč.

Následně se konalo jednání zastupitelstva dne
19. června 2018:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 5/2018 ze dne 2. 5. 2018 bez
připomínek.
- ZO
schválilo
předložený
návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 6/2018 bez připomínek.
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
Závěrečný účet obce Dolní Hbity za rok
2017
bez
výhrad.
Zastupitelstvo
projednalo a schválilo jako součást
Závěrečného účtu Zprávu auditora
o přezkoumání hospodaření obce Dolní
Hbity za rok 2017, které se uskutečnilo ve
dnech 25. 10. 2017 a 24. 4. 2018. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
- ZO projednalo a schválilo účetní závěrku
sestavenou k 31. 12. 2017 bez výhrad.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve vnitrostátní linkové
osobní dopravě ze dne 22. 12. 2008 mezi
obcí Dolní Hbity a ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY, s. r. o. Jedná se o navýšení
dopravního výkonu o 1,50 Kč/1 km
z důvodu navýšení platů řidičů autobusů.
- ZO vyhovělo žádosti ředitele Základní
školy a Mateřské školy Dolní Hbity, okres
Příbram,
o
rozdělení
zlepšeného
hospodářského výsledku a schvaluje
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozdělení
konečného
zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2017.
- Zastupitelstvo stanovilo proplatit fakturu
společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s., se sídlem Mostníkovská 255,
266 41 Beroun 3, za zvýšené provozní
náklady vodovodu Nepřejov ve výši
30 000,- Kč + DPH.
- ZO stanovilo, že pro nadcházející volební
období 2018–2022 bude pro obec Dolní
Hbity
počet
členů
zastupitelstva
nezměněn, tj. bude mít 15 členů.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o řízení projektu v době
udržitelnosti „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku SDH Dolní
Hbity“ mezi obcí Dolní Hbity a LK
Advisory, s. r. o.

ZO se vyjádřilo pro preferování varianty
řešení pozemkového problému v Luhách,
kdy by došlo ke směně pozemku parc.
č. 850/14 v k. ú. Nepřejov o výměře
2 000 m2,, který je v osobním vlastnictví,
za část pozemku parc. č. 226/9 v k. ú.
Luhy o výměře cca 390 m2, který je
ve vlastnictví obce Dolní Hbity.
- Zastupitelstvo
obce
se
zabývalo
posouzením činnosti kulturní komise
v prvním pololetí roku 2018.
- ZO projednalo návrh místostarosty na
odměnu starostovi za první pololetí roku
2018.
- ZO projednalo konečné umístění nově
zakoupené autobusové čekárny v Dolních
Hbitech, výběr autobusové čekárny. Do
tohoto jednání měli zastupitelé úkol
prověřit, zda by bylo možno umístit novou
autobusovou čekárnu na pozemku parc. č.
607/5 v k. ú. Dolní Hbity v místě vývěsek
před obchodem nebo zda zůstane stávající
místo. Zastupitelstvo obce Dolní Hbity
stanovilo umístit zakoupenou čekárnu
nově na pozemku parc. č. 607/5 v k. ú.
Dolní Hbity před obchodem místo vývěsek
TJ Sokol Dolní Hbity a SDH Dolní Hbity.
- ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 9. 5. 2018
do 5. 6. 2018.
- Zastupitelstvo
vyslechlo
informaci
zastupitele pana Václava Rysa o průběhu
stavby Obecní dům Dolní Hbity – Sociální
byty a vzalo ji na vědomí.
- Zastupitelstvo obce Dolní Hbity vyslechlo
informaci zastupitele pana Václava Rysa
o průběhu stavby Obecní dům Dolní Hbity
– Komunitní centrum a vzalo ji na vědomí.
- Zastupitelstvo
schválilo
předložené
návrhy
Veřejnoprávních
smluv
o poskytnutí účelové dotace na
vybudování domovní čistírny odpadních
vod mezi obcí Dolní Hbity a panem Ing.
Zdenkem
Dubským,
paní
Hanou
Kuchařovou a paní JUDr. Simonou
Horáčkovou. Účelová dotace je ve všech
výše citovaných případech 50 000,- Kč).
Další zasedání ZO se konalo 24. července
2018:
- ZO vzalo na vědomí informaci finančního
výboru – výsledovka ZŠ za 1. čtvrtletí
2018. Konečné hospodářské výsledky jsou
lepší než v minulém období.
-
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Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 7/2018 bez připomínek.
- ZO schválilo předložený návrh dohody
o provedení práce mezi obcí Dolní Hbity
a zastupitelem panem Jiřím Žákem
na zbudování elektrického připojení
ke zvonění kapličky v Kácini.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o prodeji vozidla Tatra 148
CAS 32 mezi obcí Dolní Hbity a obcí
Hluboš. Automobil se prodává za cenu
99 000,- Kč.
- ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č.: IE-126008641/VB/01 (9615) NEPŘEJOV –
výměna TS a NN z PB_3017 mezi obcí
Dolní Hbity a ČEZ Distribuce, a. s.
(v Nepřejově proběhne kompletní výměna
elektrického vedení).
- Zastupitelstvo stanovilo zakoupit pro
potřeby školní jídelny konvektomat
RETIGO B1011 + propojení a příslušenství v ceně 293 389,- Kč vč. DPH
a kotel BI-90/100E o objemu 100 l v ceně
122 767,21 Kč vč. DPH.
- ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 26. 6. 2018
do 17. 7. 2018.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
starosty o průběhu stavby Obecní dům
Dolní Hbity – Sociální byty a stanovilo
řešit problematiku podlahy v bývalém bytě
KD Jelence stejně, jako je navržena
v ostatních částech projektu v souladu
s předloženým souhrnným listem stavby,
který řeší změnu řešení podlah v bytech
č. 1 a č. 4 a společné chodby Kulturního
domu. Výsledná cena je ve výši
205 191,42 Kč vč. DPH.
- ZO
vyslechlo
informaci
starosty
o průběhu stavby Obecní dům Dolní Hbity
– Komunitní centrum a vzalo ji na vědomí.
Poslední zasedání ZO se konalo 4. září 2018:
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 8/2018 ze dne 8. 8. 2018 bez
připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 9/2018 bez připomínek.
-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo dlouhodobě řeší prodej
pozemků
pod
bývalou
skládkou
komunálního odpadu v Kácini.
ZO schválilo prodej pozemku ve
vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č.
164/12 v k. ú. Dolní Hbity o výměře 27 m2
a stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 200,- Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel o odkoupení.
Zastupitelstvo vzalo předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 24. 7. 2018
do 14. 8. 2018 na vědomí.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty
o průběhu stavby Obecní dům Dolní Hbity
– Sociální byty. Zastupitelstvo předběžně
souhlasí
s budoucím
napojením
nemovitosti čp. 4 na úpravnu vody, která
bude
instalována
v rekonstruované
budově čp. 92 v Dolních Hbitech. ZO
schválilo předložený Dodatek č. 1 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., se sídlem Zdabořská 24,
261 01 Příbram V, IČ: 45145580.
Dodatek navyšuje rozpočet stavby bytů
v KD Jelence o částku 169 580,- Kč bez
DPH (195 017,- Kč vč. DPH).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
starosty o průběhu stavby Obecní dům
Dolní Hbity – Komunitní centrum.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty
o stavu příprav oslav 100. výročí od
vzniku Československa v Dolních Hbitech
a
stanovilo
finančně
podpořit
připravovanou knihu Josefa Lantory
Dolnohbitsko 100.
Zastupitelstvo
vyslechlo
informaci
starosty o možnostech čerpat dotaci na
připravený projekt „Vodovod Jelence“
a stanovilo zadat vyhotovení nového
rozpočtu
k projektové
dokumentaci
„Vodovod Jelence“.
ZO
vyslechlo
informaci
starosty
o obdržení dotace MMR ČR z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018
na místní komunikaci v Horní Líšnici
a bere ji na vědomí. – výše dotace?
(JM)
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případnému novému nájemci. Velký zájem zde
ale nepředpokládáme. Z tohoto důvodu
jednáme o možnosti, aby do Jelenců zajížděla
pojízdná prodejna (v jednání je možnost od
středy 19. září, kdy by prodejna stavěla někde
u kapličky). Informaci potvrdíme a upřesníme
na plakátech. Chtěli bychom tak zajistit starším
a nemohoucím občanům, aby si alespoň jednou
týdně mohli nakoupit. Další možností pro
občany je oslovení Farní charity Starý Knín, se
kterou obec dlouhodobě spolupracuje. Pokud
by někdo z občanů měl pocit, že situaci
nezvládá, je možné se obrátit na charitu přímo
nebo prostřednictvím obce.

*****
Kaplička v Kácini
má konečně nový kabát
Trvalo to dlouho, než se obci podařilo
získat dotaci na rekonstrukci kapličky
v Kácini.
Pomohl
Státní
zemědělský
intervenční fond dotačním programem Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků.
Dotace je 98 700,- Kč. Zbývající prostředky
bude hradit obec ze svých zdrojů. Zednické
práce provedla firma pana Zdeňka Horkého,
o krovy a střechu se postarala firma pana
Milana Spilky.
Obec se také rozhodla do kapličky
umístit elektrické zvonění, které by mohlo být
instalováno v průběhu letošního září. O přívod
elektřiny se zasloužil pan Jiří Žák ml.

(JM)

*****
Vážení spoluobčané,
vážení zastupitelé naší obce,

(JM)

tak jsme zase o čtyři roky „moudřejší“
(zní to určitě lépe než starší) a končí další
volební období. Sluší se, abychom občanům
složili své účty a podívali se společně, co se za
tu dobu povedlo a také co se nepodařilo ze
smělých plánů realizovat. Pokud mohu ze
svého pohledu nějakým způsobem hodnotit to,
co jsem viděl a zažil, musím konstatovat, že
naši zastupitelé či radní přistupovali ke své
funkci zodpovědně. Nebyli rozhazovační,
naopak se snažili činit kroky hospodárné a obci
a občanům prospěšné. Ne vždy to měli
jednoduché. Některá rozhodnutí byla složitá,
jiná vyžadovala kus odvahy, mnozí proto
probděli nejednu noc.
Také by vás mohlo zajímat, jak se
vyvíjela naše obec a co se za tu dobu změnilo.
Víte, kolik dětí se během tak krátkého období
narodilo?
Na
vítání
občánků
jsme
od října 2014 do konce září 2018 přivítali
celkem 31 nových občánků. Bohužel nás také
mnoho občanů opustilo. Je to smutné, budou
nám chybět…
Zajímavé je, že se za poslední čtyři
roky podařilo zkolaudovat 21 rodinných domů
(Dolní Hbity 4, Luhy 1, Jelence 9, Káciň 2,
Nepřejov 1, Horní Líšnice 3 a Třtí 1). Obec se
po malých krocích rozrůstá co do výstavby, ale
počet obyvatel za poslední čtyři roky poprvé
po delší době nezaznamenal přírůstek (k 1. 1.
2014 – 867 obyvatel, k 1. 1. 2015 - 859
obyvatel, k 1. 1. 2016 - 864 obyvatel, k 1. 1.
2017 - 863 obyvatel a k 1. 1. 2018 - 858
obyvatel).

Na přiložené fotografii provádí firma pana Zdeňka
Horkého závěrečné práce.

*****
Obchod v Jelencích skončil
Obchůdek v KD Jelence, který
provozovala paní Jitka Volfová, koncem
tohoto srpna definitivně skončil. Je téměř
nemožné v malých venkovských sídlech
krámek tohoto typu udržet. Zejména
v konkurenci velkých řetězců, kam řada z nás
míří na velké nákupy. Z důvodu porušení
hospodářské soutěže nemohou podobné
provozovny na venkově být dotovány ani
prostřednictvím obce. Rád bych paní Volfové
touto cestou poděkoval za službu pro občany
Jelenců.
Obec se v tuto chvíli rozhoduje, jak
v otázce zásobování občanů postupovat dál.
Samozřejmě prostory obchodu jsou k dispozici
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-

Rok 2014
Ustavující zasedání ZO proběhlo dne
7. 11. 2010. Do konce roku již zbývalo málo
času, přesto se ještě podařilo zorganizovat:
- čištění betonového potrubí ústícího do
rybníka v Luhách,
- zakoupení vánoční výzdoby,
- zakoupení 6 ks počítačů do ZŠ,
- úprava vodovodního potrubí v pohostinství Jelence,
- výměna vodárny v pohostinství v Kácini,
- výměna čerpadla v kotelně MŠ.

-

Obec si pořídila i nový majetek:
-

Rok 2015

-

Mimo jiné v tomto roce proběhlo:
-

-

-

-

změna ve vedení ZŠ a MŠ Dolní Hbity,
pořízení zcela nových webových stránek
pro obec a pro ZŠ a MŠ Dolní Hbity,
oslavy výročí 130 let SDH Dolní Hbity,
oslavy výročí 110 let SDH Káciň,
oslavy výročí 80 let SDH Jelence.

Byly realizovány následně
stavby či rekonstrukce:

pokládka kabelu veřejného osvětlení
k nově
připravovaným
parcelám
v Dolních Hbitech směrem na Luhy 62 331,90 Kč,
vybudování el. osvětlení v Jalovčí –
37 644 Kč,
hřiště Káciň dorovnání terénu 25 600 Kč,
asfaltová plocha Luhy k pohostinství –
306 610 Kč,
KD Jelence – 207 715 Kč.

-

uvedené

-

vybudování nové místní komunikace pro
novostavby rodinných domů v Jelencích 1 840 472 Kč (pomohla dotace Ministerstva pro místní rozvoj)
výměna aeračního systému v čistírně
odpadních vod v Dolních Hbitech 107 940 Kč,
pořízení projektu chodníku v Jelencích,
vyhotovení asfaltové plochy za KD
v Dolních Hbitech včetně odkanalizování
- 356 279 Kč,
instalace zabezpečovacího systému v KD
Dolní Hbity,
příspěvek na opravu kostela - okna 20 000
Kč, varhany 30 000 Kč,
rekonstrukce části obecní budovy
v Jelencích – obchod (plastová okna,
elektroinstalace, topení) - 207 715 Kč,
úpravy terénu na hřišti v Kácini - 42 350
Kč,
přístavba hasičské zbrojnice Dolní Hbity 154 588,80 Kč + velký kus dobrovolnické
práce členů SDH,
vybudování části kanalizačního přivaděče
(připoložení k el. vedení) - 283 817,60
Kč,

-

10 ks fotbalových míčů pro malé žáky 2 879 Kč,
hasičské uniformy pro SDH Jelence 19 496 Kč,
hasičské uniformy pro SDH Káciň 12 352 Kč,
vycházková uniforma dámská pro SDH
Jelence - 4 465 Kč,
sportovní přilba Elios pro SDH Káciň,
10 ks 10 738 Kč,
plovoucí čerpadlo pro SDH Luhy 35 000 Kč,
traktůrek na sekání trávy v obci 109 900 Kč,
Citroen Jumper pro SDH Dolní Hbity 450 000 Kč,
Citroen Jumpy pro SDH Jelence 40 000 Kč
tabule světelná pro TJ Sparta Luhy 28 366 Kč,
kamna pro SDH Káciň - 10 738 Kč,
kamna pro obchod Jelence - 15 100 Kč,
kamna pro zasedací místnost KD Jelence 12 416 Kč,
křovinořez - 19 889 Kč,
malované mapy a polykarbonát na jejich
ochranu,
2 notebooky pro TJ Sokol DH a TJ Sparta
Luhy - 17 598 Kč,
vozíky do sálu KD Dolní Hbity - 19 496,Kč,
připojovací kabel k vánočním řetězům
Jelence - 4.980 Kč.

Rok 2016
Mimo jiné v tomto roce došlo k:
-
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vyhotovení mobilní verze webových
stránek obce,
vyhotovení pasportu dopravního značení,

-

umístění turistických tabulí Malované
mapy,
ukončení činnosti v obchodě v Kácini,
změně v nakládání s bioodpadem.

-

Rok 2017

V průběhu roku byly zrealizovány
následné stavby a rekonstrukce:
-

rekonstrukce nevyhovujících hromosvodů
MŠ,
etážové topení v přístavku KD Jelence 67 947 Kč,
rekonstrukce potrubí ve sklepě KD Luhy,
výměna oken v sále KD Jelence - 144 496
Kč,
výměna oken v sále KD Luhy - 111 304
Kč,
výměna oken v kabinách TJ Sokol Dolní
Hbity - 66 629, Kč,
oprava místní komunikace Nepřejov 69 503 Kč,
projekt Káciň - rozšíření veřejného
osvětlení,
4 lampy veřejného osvětlení v Jelencích
jižně při výjezdu k Višňové - 44 141 Kč,
rekonstrukce části elektrických rozvodů
v KD Jelence - 32 589 Kč,
instalace nového dopravního značení
v celé obci - 160 696 Kč,
doplnění nemrznoucích směsí do topných
systémů v budovách obce,
oprava staticky narušené budovy hasičské
zbrojnice v Nepřejově 164 043 Kč,
úprava okolí křížku v Horní Líšnici –
18 223 Kč.

Mimo jiné bylo realizováno:
-

-

byl
vypracován
pasport
místních
komunikací - 47 190 Kč,
konalo se setkání rodáků, sousedů
a přátel Třtí.

V průběhu roku byly zrealizovány
následné stavby a rekonstrukce:
-

Nově pořízený majetek:
-

projekt na novostavbu sběrného dvora,
geometrický plán - cesta Horní Líšnice 22 000 Kč.

-

rozhlasová souprava pro TJ Sparta Luhy 7 689 Kč,
minivěž Philips do sálu KD Dolní Hbity 5 999 Kč,
dýchací přístroj Saturn pro SDH Dolní
Hbity - 8 619 Kč,
křovinořez - 19 441 Kč,
svářečka - 9 816 Kč,
insignie - 21 700 Kč,
stan 3 x 4,5 m SDH Jelence - 5 099 Kč,
závěsný vozík - 22 050 Kč,
vitrína u OÚ - úřední deska - 26 680 Kč,
vitrína u obchodu Dol. Hbity - 14 070 Kč,
hadice zásahové pro Jednotku SDH obce 19 756 Kč,
vycházková uniforma pro SDH Nepřejov
- 4 934,5 Kč,
kontejner na odpady - 39 470 Kč,

-

stavba dětského hřiště v Dolních Hbitech 624 263 Kč,
rekonstrukce komunikace za Maršálskou
v Dolních Hbitech - 71 525 Kč,
dokončení opravy staticky narušené hasičské zbrojnice v Nepřejově - 42 419 Kč,
oprava poškozeného sádrokartonového
stropu v bytě 9/66 v Dolních Hbitech,
zprovoznění
vodárny
na
hřbitově
v Dolních Hbitech – 34 583 Kč,
rekonstrukce cesty do Lipin,
instalace osvětlení a rekonstrukce elektro
v MŠ – 56 485 Kč,
vymalování sálu KD Jelence 26 800 Kč,
opravy technologie ČOV Dolní Hbity,
MŠ - technické zhodnocení (dveře do
zahrady) - 63 100 Kč,
veřejné osvětlení Káciň - 65 454 Kč,
dokončení zateplení stropu v KD Jelence
– 15 437 Kč,
oprava místní komunikace Nepřejov –
94 665 Kč,
KD Jelence – radiátory sál – 62 877 Kč,
ZŠ - šatní skříňky - 200 000 Kč,
asfaltová plocha před KD Dolní Hbity
43 037 Kč.

Obec podnikla některé další kroky:
-

provedeno odborné ošetření památného
stromu jírovce před kostelem v Dolních
Hbitech 24 300 Kč.

Nově pořízený majetek:
-
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automobil Pick up Š. Felicia - 45 224 Kč,
projekt rozšíření splaškové kanalizace
Dolní Hbity, Jelence,
nové židle ve smuteční síni na hřbitově 52 302 Kč,

-

vitríny na informace (Jelence, Luhy,
Káciň, Nepřejov) - 46 551 Kč,
pracovní stejnokroj pro SDH Káciň 10 ks
- 14 925 Kč,
nádrž na vodu pro zalévání fotbalového
hřiště - 50 000 Kč,
elektrická pánev jídelna ZŠ - 99 208 Kč,
elektrický varný kotel - 124 134 Kč,
hadice B a C pro SDH Luhy - 22 289 Kč,
křovinořez - 19 990 Kč,
sací koš a savice SDH Káciň 10 889 Kč,
3 x lavička - 12 222 Kč,
elektrické zvonění do kapličky ve Třtí 38 151 Kč,
pracovní uniformy SDH 8 ks - 12 154 Kč.

-

probíhá výstavba komunitního centra
v budově čp. 92 v Dolních Hbitech 8 868 440 Kč,

Obec podnikla některé další kroky:
-

likvidace černé skládky u Narošov,
u obchodu v Dolních Hbitech je nově
umístěn kontejner na textil,
od tohoto roku obec nově adoptovala
holčičku z Ugandy.

Obec si pořídila nový majetek:
-

Rok 2018

řetězová pila na tyči na ořez větví ve
výškách - 18 700 Kč,
plotostřih - 6 300 Kč,
průzkumný vrt Dolní Hbity - 41 140 Kč,
hasičský automobil cisternový Tatra 815 –
7 862 580 Kč.

V průběhu volebního období
-

Rok 2018 není ještě ukončen, a tak zde
uvádíme nejen dokončené akce, ale i ty,
u nichž je předpoklad, že do konce roku budou
realizovány.

-

Mimo jiné v tomto roce:

-

-

-

obec byla seznámena s potřebou provést
intenzifikaci čistírny odpadních vod
v Dolních Hbitech,
v ČR udeřilo nebývalé sucho,
obec se chystá na oslavy výročí 100 let od
vzniku samostatného Československa,
obec od 22. 5. řeší ochranu osobních
údajů v souladu s platnou legislativou
(GDPR),
obec začala poskytovat příspěvek 50 000
Kč za vybudování domovní čistírny
odpadních vod v místech, kde nepočítá se
splaškovou kanalizací,
byla pořízena změna č. 1 územního plánu.

-

-

V průběhu roku byly zrealizovány
následné stavby a rekonstrukce:
- úprava terénu povrchu bývalé skládky
TKO v Dolních Hbitech,
- rekonstrukce místní komunikace v Horní
Líšnici
v úseku
1,35
km
1 816 521 Kč,
- vybudování doskočiště pro ZŠ na dětském
hřišti,
- rekonstrukce kapličky v Kácini - 139 851
Kč,
- probíhá výstavba bytů v budově čp. 92
v Dolních Hbitech (3) a v KD Jelence (4)
- 7 336 362 Kč,

-

-

probíhaly i nadále výměny, nákupy
a prodeje různých pozemků tak, aby se
učinil pořádek ve vlastnických vztazích,
obec každoročně přispívala v částce cca
50 - 70 tis. Kč na dopravní obslužnost,
obec prováděla zimní údržbu a v létě
sekání veřejných prostranství,
obec
provádí
opravy
místních
komunikací,
obec průběžně řešila veškerou agendu
týkající se školy – od výjimky z počtu
žáků až po projednávání otázky kapacity
školní jídelny či problematiku rady školy,
obec průběžně přispívala na dětské
karnevaly, Dny dětí, podporovala různé
sportovní a kulturní akce,
obec podporuje Ochranu fauny – péči o
zraněné a hendikepované živočichy,
drobně přispívá místním včelařům,
zajišťovala vánoční výzdobu obce,
obec ve spolupráci s kulturní komisí
pokračovala v tradici vánočních koncertů
v kostele, vítání občánků, zájezdech do
divadla…,
obec se každoročně podílí významnou
částkou na provozu místní školy a školky,
příspěvek po celé volební období Farní
charitě Starý Knín částkou 50 000,- Kč
ročně na provozování sociálních služeb
pro starší a nemohoucí občany naší obce,
kompenzace vodného v Nepřejově.

Během tohoto volebního období se
podařilo získat následně uvedené
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dvě učebny (biologie a počítačová) a kabinety.
Dotaci jsme neobdrželi, ale je zde jistá šance
na její získání ze zdrojů, které se nepodařilo
vyčerpat.
A co se nám nepodařilo?
Vybudovat parkoviště u mateřské školy nebo
volejbalové a dětské hřiště v Luhách.
Na posledně jmenované jsme se pokoušeli
neúspěšně žádat dotaci, ale je možné, pokud
další vedení obce o dotaci požádá, že bude
žádosti vyhověno.

finanční prostředky nad rámec běžných
zákonných příjmů pro obec:
nákup hasičského speciálu Citroen Jumper
– dotace Středočeský kraj 427 500 Kč,
- místní komunikace Jelence – dotace
MMR 600 000 Kč,
- dětské hřiště v Dolních Hbitech – dotace
MMR 400 000 Kč
- rekonstrukce místní komunikace Horní
Líšnice – dotace Středočeský kraj 699 000
Kč,
- dotace MMR 470 000 Kč – na co?
- nákup
hasičského
cisternového
automobilu dotace 7 284 672 Kč,
- rekonstrukce kapličky v Kácini – dotace
MZe 98 700 Kč,
- výstavba bytů v KD Jelence a v čp. 92
v Dolních Hbitech – přislíbená dotace
IROP 8 178 570 Kč,
- výstavba komunitního centra – přislíbená
dotace IROP 8 446 019 Kč,
- dotace Úřadu práce 2016, 2017, 2018
379 081 Kč.
CELKEM 26 983 542 Kč
-

Na závěr něco málo statistických údajů:
Do dnešního dne hlasovali (přijali
usnesení) naši zastupitelé celkem 545x. Z toho
se k dnešnímu datu nepodařilo vyřídit pouhých
8 usnesení ZO (to je 1,5 % veškerých úkolů).
Rada za celé volební období přijala
celkem 871 usnesení. Z toho je ke dnešnímu
dni celkově nevyřízeno 12 usnesení (to je
1,4 % veškerých úkolů).
K 1. září 2018 disponovala obec na
svých účtech částkou 13 731 589 Kč (to je o
cca 10 000 000 Kč více než na začátku
volebního období).
Jan Michálek

Na získání dotace na některou z výše
uvedených akcí bylo žádáno i několikrát
opakovaně (například i z různých zdrojů).
Doba udržitelnosti (t.j. doba, po kterou musí
obec vykazovat potřebné parametry akce), je
ve většině případů 5 let. Po tuto dobu od
ukončení akce musí obec vést každoročně
agendu vztahující se k jednotlivé dotaci
a vykazovat využití finančních prostředků.
Zastupitelstvu se podařilo
konečně stavebně projednat stavbu kanalizace
v Luhách, na kterou má obec ušetřené
prostředky na spoluúčast, a získat stavební
povolení. Problém je, že byla podmíněna
intenzifikací čistírny odpadních vod v Dolních
Hbitech. V současné době proto obec nechala
zpracovat projekt na intenzifikaci. Při něm
byly zjištěny ceny za intenzifikaci, ale i za
přivaděč a za případné vybudování čistírny
v Luhách. V současné době se zpracovává
finanční studie, která by porovnala variantu
kanalizace
v Luhách
s kanalizačním
přivaděčem s variantou s druhou čistírnou
v Luhách. Porovnat se musejí i včetně
provozních nákladů. Podle výsledku se bude
moci nové zastupitelstvo rozhodnout.
Obec také podala žádost
o dotaci na plánovanou rekonstrukci podkroví
v budově základní školy, kde byly plánované

*****
VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
DOLNÍ HBITY
se budou konat ve dnech
- pátek 5. října 2018 14,00 – 22,00 h,
- sobota 6. října 2018 8,00 – 14,00 h.
Volit se bude na tradičních místech
v pěti volebních okrscích: v Dolních Hbitech
(pro občany Dolních Hbit), v Luhách
(pro občany Luhů, Kališť a Třtí), v Jelencích
(pro občany Jelenců), v Kácini (pro občany
Kácině) a v Nepřejově (pro občany Nepřejova
a Horní Líšnice).

*****
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litrů na jednoho občana by zdroj mohl sloužit
pro 2 000 obyvatel. Nerad bych však hýřil
přehnaným optimismem. Aby se tato
skutečnost potvrdila, musí ještě obec
zrealizovat takzvané zkoušky vydatnosti
vodního zdroje, které naše odhady upřesní.
Dalším cílem je i pro ostatní části obce
hledat případné vodní zdroje. Smyslem však
není najít bohatý vodní zdroj a hýřit. Všichni
víme, že bezduché plýtvání vodou povede zase
jenom k poklesu spodní hladiny vody. Proto je
potřeba přijmout opatření, která plýtvání se
spodními vodami omezí. Ti, kteří to myslí
vážně a mají nějakou zahrádku, již budují
nádrž na zadržení dešťové vody pro zalévání,
nebo o jejím vybudování uvažují.
Myslím,
že
správným
krokem
vykročili i naši fotbalisté v Dolních Hbitech,
kteří u hřiště umístili velkoobjemovou nádrž na
vodu. Pokud je dostatek vody v potoce, tak ji
naplní. Nádrž byla v jarních měsících napojena
na studnu u čp. 92, vodu z tohoto zdroje však
fotbalisté nečerpali a ani o tom nyní neuvažují.
Za dobu existence fotbalového hřiště nebyla
nikdy použita k zalévání ani studna v parku.
Sportovci využili spolupráce s hasiči, kteří jim
v rámci potřebných kondičních jízd několikrát
přivezli vodu do nádrže z řeky. U odběru vody
z řeky nebo z potoka pro naplnění nádrže na
zalévání nevidím nic špatného, je to vlastně
zadržení vody v krajině. Ta se zde opět odpaří
a neodteče pryč. To je také vysvětlení
k anonymu, který jsme na obec obdrželi.

Tento způsob léta zdá se poněkud
suchým
Letošní léto se předvedlo v pravé síle.
Nebývale hojný počet horkých dní by asi všem
milovníkům koupání a letních radovánek
vyhovoval, ale to, že byl minimální přísun
vláhy, už zaskočilo i kdejakou odolnou náturu.
Není divu, vždyť ve studnách postupně
docházela voda. Někomu i zcela došla.
Jelenecký potok zlověstně vyschl....
Obec vydala doporučení k šetření se
spodními vodami, vyzvala občany, aby
nepoužívali vodu ze studní a vrtů na zalévání
trávy a také například k mytí automobilů.
Spodní i povrchové vody jsou u nás
chráněny zákonem a nejsou předmětem
vlastnictví, jak říká vodní zákon. Každý, kdo
nakládá s povrchovými nebo podzemními
vodami, je povinen dbát o jejich ochranu
a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné
užívání. Především z těchto důvodů vydává
odbor životního prostředí povolení k odběru
vody pro domácnost. To na venkově
v některých případech zahrnuje i drobné
množství vody na zalévání zahrádky.
Při takovém přísušku, jako byl letos,
a vlastně i v několika předchozích létech, se
hladina spodní vody snižuje. Poznali to někteří
naši občané na studnách, ale i na vrtech.
Postižení situaci řešili různým způsobem, obec
umožnila odběr vody u obecní studny před
budovou OÚ. Od zkušeného hydrogeologa
vím, že plnit studnu dovezenou vodou
z cisterny nemá význam. Většinou se postupně
rozlije do širšího okolí a hladina ve studni
opětovně poklesne.
Obec se opětovně chystá podat žádost
o dotaci na výstavbu vodovodu v Jelencích,
kde je velice slušný zdroj pitné vody, který by
dokázal zásobovat nejen Jelence, ale
i například Dolní Hbity a Luhy.
Možný postup je i hledání dalšího
vhodného vodního zdroje. Dle sdělení
odborníků by v údolí Jelence, Dolní Hbity,
Luhy mělo být vody dostatek. Celé to údolí má
poměrně širokou základnu. Voda by měla být
ale hlouběji, než obvykle sahají kopané studny.
Tento názor potvrzuje i vyhotovený
pokusný vrt na pozemku u čp. 92 v Dolních
Hbitech, kde technik při provádění vrtu odhadl
vydatnost na 3 vteřinové litry. To už je značné
množství vody (180 litrů za minutu, 10 800
litrů za hodinu a necelých 260 000 litrů za
den). Při celkem předimenzované spotřebě 130

Jan Michálek

*****
Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům
Obec Dolní Hbity blahopřeje rodičům
k narození nových občánků. Od posledního
vydání Dolnohbitských listů to jsou Filípek
Hovorka z Jelenců, Pepíček Neužil z Dolních
Hbit a Josífek Resl ze Třtí.
Přejeme všem narozeným dětičkám,
aby je v jejich životě provázelo jen to nejlepší.
(VM)

*****
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Vítání občánků
Dne 23. června 2018 jsme
v Dolních Hbitech přivítali naše
nové spoluobčánky.

Představují se:
Toníček Neužil

Eliška Vrbová
Adámek Vašíček

Toníček Michálek
Vojtíšek Ošmera

Bětuška Michálková
Vojtíšek Švec
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Informace kulturní komise
Prázdniny nám otevírají druhou
polovinu roku. V období dovolených kulturní
komise žádné akce nepořádá, ale připravuje
spoustu akcí, které nás čekají v následujících
měsících. Letošní uskutečněné akce připomeneme jen krátce.
V dubnu jsme se tradičně sešli s našimi
seniory. Kdo chtěl, přišel, tančil, zpíval, bavil
se. Kdo nechtěl, zůstal doma. Tím propásl
jedinečnou příležitost potkat staré známé
a popovídat si s nimi. Doufáme, že těm, kdo
přišli, se s Toulavou kapelou líbilo a příští rok
přijdou znovu.
Při letošní Noci kostelů v květnu se
o program postarali žáci dolnohbitské školy
pod
vedením
paní
učitelky
Andrey
Boženikové.
Červnové vítání občánků bylo letos
velmi úspěšné. Ptáte se, proč se slavnostní
obřad tak vyvedl? Věřte, nevěřte, do naší
dolnohbitské obce jsme přivítali 8 dětí. Což je
za poslední léta rekord. Žádáme naše mladé
spoluobčany, aby se snažili takto vysoko
nasazenou laťku překonat, nebo alespoň
udržet. Vždyť děti jsou veliká radost a hlavně
naše budoucnost.
V dubnu jsme navštívili Divadlo
Palace, a to komedii Do ložnice vstupujte
jednotlivě. Podle reakce publika můžeme říci,
že představení bylo velice zdařilé.
Další kulturní zážitek na nás čekal
v květnu v Karlínském divadle na muzikálu
Čas růží. Tím jsme splnili sen našich věrných
návštěvníků divadla. Podívat se do Karlína
chtěla většina z nich. Písničky Karla Gotta
ocenila nejenom starší generace.
A tak můžeme zvolna přejít na
divadelní představení, která nás čekají ve
druhé polovině roku.
Dne 13. října pojedeme opět do Prahy,
a to do Divadla Hybernia na muzikál Doktor
OX. Je to úplná novinka, která bude mít v říjnu
premiéru. A už vzhledem k tomu, že se jedná o
komedii s výborným hereckým obsazením,
máme se na co těšit.
Další návštěvu divadla pro vás
připravujeme v adventním čase. Co to bude, si
pro vás necháme jako překvapení. Informace
týkající se zájezdů do divadla se včas dozvíte.
Na muzikál Doktor OX se můžete samozřejmě
přihlašovat.

Filípek Hovorka

*****
V druhém pololetí letošního roku
oslavili nebo oslaví významná
výročí tito naši spoluobčané:
Dolní Hbity:

Jelence:

Stanislav Dědina
Josef Šebek
Hana Melichárková
Marie Bendová
Miloslav Vostarek
Jaroslava Pácaltová
Věra Tesařová
Josef Kavka
Hana Štropová
Marie Bartošová
Miluše Mášová
Hana Květová
Štefan Gondáš
Václav Hotový
Marie Víšková
Josef Bartoš

Vladislav Záruba
Miroslav Míka
Marie Žáčková
Jiří Neuman
Miloslav Sádlo
Věra Mandíková
Josef Fejt
Josef Nečas
Daniela Stuchlíková
Vladimír Krejcar
Martin Kolář
Marie Frodlová
Alena Fejtová

Káciň:

Alena Spilková
Marie Stejskalová
Václav Procházka
Zdenka Slepičková
Monika Volfová

František Krůta
Marie Fiřtová
Hana Jarolímková
Zdeňka Březinová
Vladimír Kozák
Lada Horká
Anežka Žebrakovská
Stanislav Černý

Nepřejov:

Třtí:

Marie Lukešová
Petr Furch

Zdeněk Luhan
Růžena Lyachová

Luhy:

Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme.
(VM)

*****
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Další co nás čeká, je říjnové vítání
občánků. Už se na naše malé spoluobčany moc
těšíme.
Kulturní komise, která spolupracuje
s obecním úřadem, se také podílí
na přípravách oslav 100 let vzniku
samostatného Československa, a to konkrétně
v sobotu 29. září, kdy na vás čeká bohatý
program.
Již tradičně zakončíme naši celoroční
práci vánočním koncertem. Letos bude
v sobotu 22. prosince. Na jeho přípravě
pracujeme vždy celý rok. Ani letos tomu není
jinak. Doufáme, že se přijdete podívat a tím
oceníte naši práci.
Hana Procházková

Obec se rozhodla v tomto programu
pokračovat a podpořit další dítě, a dát mu tak
šanci na lepší život.

Jackie Muduwa

*****

Podporována ve vzdělávání bude nová dívka
z Ugandy Jackie Muduwa, které je nyní 7 let.
Jackie byla odložena u své babičky, která je
stará a slabá. Z toho důvodu se o ni nemohla
starat a převzala si ji do péče opatrovnice.
Roční podpora bude opět činit 7 000 Kč.

Rafanda opět nacvičuje
Na sobotu 29. září pro vás
nacvičujeme krátké divadelní představení na
motivy návštěvy prezidenta T. G. Masaryka
v Dolních Hbitech. Představení proběhne
v rámci oslav 100 let vzniku samostatného
členové souboru Rafanda
Československa.

Monika Volfová

*****

*****
Adopce na dálku
Obec Dolní Hbity podporovala dle
rozhodnutí zastupitelstva obce od roku 2006
v programu Adopce na dálku dívku z Ugandy
Dorothy Nakalanzi. Roční příspěvek 7 000 Kč
byl využit na vzdělávání, školní pomůcky,
zdravotní péči a na podporu rozvoje komunity
(např. alfabetizace pro rodiče, opatrovníky
dětí, rekonstrukce škol apod.). V tomto roce
dívka úspěšně zakončila studium a půjde
pracovat. Díky podpoře tak Nakalanzi dostala
šanci postavit svůj život na pevných základech
a šanci na změnu k lepšímu má i celá jedna
lidská komunita.

Pozvánka na představení
Podbrdského národního divadla
Podbrdské národní divadlo uvede
10. listopadu 2018
v sále Kulturního domu v Dolních Hbitech
od 19 hodin
představení Arnošta Godflama
Doma u Hitlerů
Šest minipříběhů, které spojuje postava
Adolfa Hitlera, je poněkud neortodoxním
pohledem na nejproslulejšího zločince dějin.
Goldflamovy groteskní apokryfy zřetelně
travestují současnou vlnu dokumentárních
rekonstrukcí Hitlerovy životní cesty a konce,
zbavují Hitlera jakékoli démoničnosti, vidí ho
jako zcela soukromou osobu, jejíž tužby a cíle
jsou obyčejné i bizarní, zčásti ovšem
i poněkud hrůzné.
MV

Dorothy Nakalanzi
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každou středu a v letním období (květen až
září) každou sudou středu.
Zaměstnanci obce a pracovníci
svozových firem neustále uklízí nepořádek
kolem kontejnerů, což je zdržuje při práci.
Často jsou ovšem kontejnery den po úklidu
znovu obloženy odpady. Papírové krabice jsou
odkládány mimo nádobu, přestože je prázdná.
Plastové lahve nejsou sešlápnuty, a tím je
stávající kapacita kontejnerů na plast brzy
vyčerpána. Někteří občané jsou líní dát odpady
do kontejnerů a rovnou je odkládají vedle.
Potom stanoviště kontejnerů působí odpudivě
a je příčinou oprávněných stížností obyvatel.

*****
Informace z knihovny
Obecní knihovna je otevřena pro
návštěvníky v Út 8–12, 16.30–19, ve Čt 8–12,
13–16, nebo kdykoliv po předchozí domluvě.
Seznam veškerých knih najdete na www.dolnihbity.cz. Obměna výměnného fondu proběhne
19. září 2018.
Rádi přivítáme nové čtenáře.
(MV)

*****

Stále platí:
KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI PROBÍHÁ SBĚR
ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH

Prosíme všechny, aby přispěli ke
zlepšení stavu a věnovali třídění odpadů
a pořádku ve svém okolí víc pozornosti!
Děláme to všichni pro sebe …

od 9.30 do 11.30 hodin.
(MV)

*****

*****

Nepořádek na stanovištích
kontejnerů pro tříděný odpad!

Okénko
základní školy

Opět musíme připomenout problém
s odkládáním různých odpadů u kontejnerů
na tříděný odpad.
Pro ty, kterým je třídění odpadu stále
nejasné a dělají nepořádek: kontejnery jsou
barevně rozlišeny a opatřeny popisky (plast
žlutý, papír modrý, sklo zelený a bílý, textil
bílý kontejner u obchodu v Dolních Hbitech).
Máte-li objemnější odpad, který zaplní
kontejner, nebo se do něj nevejde, odvezte
jej do sběrného dvora! Směsný komunální
odpad patří do vaší vlastní popelnice!
Odpady jsou vyváženy pravidelně.
Plasty každý týden, papír a sklo cca 1x za
měsíc nebo častěji dle naplněnosti kontejnerů
(kontrolováno pracovníky obce a svozových
firem). Popelnice na směsný odpad jsou
vyváženy v zimním období (říjen až duben)

Slovo ředitele
Milí čtenáři,
letos slavíme 100 let českého státu.
Jak moc složitých těch posledních 100 let
v české historii bylo, asi nemusím připomínat.
Jedna z nejdůležitějších událostí je ta, že po
celých sto let stojí v Dolních Hbitech škola.
Možná si řeknete, proč je to tak důležité?
Už když se podíváte do rozvrhu hodin,
nesmíte vidět jen názvy předmětů a hromadu
látky k probrání, ale i historické souvislosti.
Ukážu vám pár příkladů. Český jazyk - jaké
máme obrovské štěstí, že se můžeme učit
česky. Kolik úsilí dalo našim předkům
vybojovat si právo mluvit česky. Anglický
jazyk - děti, vzpomeňte si na své rodiče, kteří
měli v rozvrhu povinně ruštinu. Německý
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jazyk - myslím, že můžeme být rádi, že je to
jazyk pouze volitelný. Matematika - abychom
se nikdy nenechali ošidit. V minulosti jsme se
přeci už několikrát přepočítali. Zeměpis abychom věděli, kde je náš domov, že patříme
do Evropy a že se ve světě neztratíme. Dějepis
- to abychom věděli, že nic není trvalé, vše se
může změnit a že máme možnost to ovlivnit.
Výchova k občanství - máme štěstí, že se ve
škole můžeme učit, co je demokracie.
Přírodopis - nás učí, jak moc je naše krajina
krásná a že ji musíme chránit pro budoucí
generace. Hudební výchova - aby pořád
platilo, že co Čech, to muzikant. Výtvarná
výchova - od omalovánek až k plátnům plných
barev, učíme se citu. Tělesná výchova moderní hesla jako zdravý lifestyle znali už
naši předkové. Věděli, že pohyb je zdravý. To
jen v dnešní době na to občas zapomínáme.
To je jen pár důvodů, proč je důležité,
že je v Dolních Hbitech škola. Jsem rád, že si
je toho vědoma i sama obec. Děkuji proto
zastupitelům za podporu, kterou od nich škola
dostává.
Děkuji všem současným i bývalým
zaměstnancům, jejichž péčí a úsilím je škola
taková, jaká je dnes.
Děkuji i všem rodičům za spolupráci. Jsme
rádi, že stále projevují škole svou přízeň.

naladěného pianina. Přeji všem, aby stejně jako
naše pianino byli příjemně naladěni po celý
rok.
Mgr. Ondřej Buralt

V pátek 29. června 2018 proběhlo v sále
Kulturního
domu
v Dolních
Hbitech
rozloučení se žáky devátého ročníku. Přejeme
jim v další cestě hodně štěstí.

*****
Okénko mateřské školy
Léto se pomalu chýlí ke svému konci.
Je září a s ním nastávají povinnosti pro naše
děti. Začíná nový školní rok. Pro malé děti,
které nastupují do MŠ, je to zlomové období,
v němž dochází k odloučení od rodičů,
osamostatňování a poznávání svých možností
a dovedností. Snažíme se dětem v tomto
procesu co nejvíce pomáhat svým citlivým
přístupem. I přes naši veškerou snahu se
slzičkám v očích některých dětí neubráníme.
V září nás také čeká informativní
schůzka, kde se rodiče, především nově
příchozích dětí, dozví veškeré informace
týkající se chodu MŠ a další plány na školní
rok.
Na začátku října proběhne logopedické
vyšetření řeči dětí Mgr. Lucií Šťovíčkovou. Na
podzim máme objednané divadlo, které zavítá
k nám do MŠ. Akcí, do kterých se zapojíme
během školního roku, bude opět hodně. Nyní
je ale září a my se musíme plně věnovat práci
s dětmi, aby se jim u nás líbilo a cítily se
spokojené.
Hezké babí léto.

V pondělí 3. září 2018 jsme přivítali 11
nových prvňáčků. Věříme, že se jim u nás ve
škole bude líbit, najdou si tu své nové
kamarády a budou se těšit na každý nový den
ve škole, stejně jako to určitě mají letošní
deváťáci. Pro ně začíná nejtěžší rok, kdy se
budou rozhodovat, kterým směrem se budou
v budoucnu ubírat. Přejeme jim, aby se jim vše
podařilo a dostali se na jimi vybrané školy.
O prázdninách jsme zrekonstruovali
elektrické rozvody v některých učebnách
druhého stupně, ve školní jídelně a školní
družině, a osadili jsme nové osvětlení
v mateřské škole, školní družině a několika
učebnách. Za velké podpory zastupitelstva
jsme pořídili do školní jídelny nový elektrický
kotel a nový konvektomat, čímž nám naroste
kapacita, a můžeme tak nasytit další strávníky.
Vaříme totiž ještě pro soukromou základní
školu Trnka Dobříš a obecně prospěšnou
společnost ČAP Dobříš. Dále jsme vymalovali
většinu tříd, nový design dostaly i dívčí
toalety, proběhla další část rekonstrukce
kotelny a v novém školním roce 2018/2019 by
se měly celou budovou nést tóny nově

Vladimíra Pražáková

*****
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V neděli 15. dubna 2018, byl výjezd
jednotky k padlým stromům na silnici 118
Háje - Kamýk.
Vzpomínková akce u příležitosti 40 let
od požáru na Svaté Hoře se konala 28. 4. 2018.
Naši členové se zúčastnili s novou Tatrou
a praporem.
K požáru domu v Kácini vyjížděla
jednotka 30. 4. 2018.
V pátek 4. 5. 2018 začala příprava
na okrskovou soutěž hasičů, která proběhla
na hřišti TJ Sokol Dolní Hbity následující den.
V kategorii „muži“ se naši hasiči umístili
na 3. místě a „muži nad 35 let“ na 2. místě.
Další výjezd jednotky byl 8. 5. 2018
do Nepřejova. Byl to planý poplach, občan
pálil křoví a pálení nebylo ohlášeno!
Na zimním stadionu v Příbrami 9. 5.
2018 unikl čpavek. Naše jednotka se zúčastnila
zásahu v počtu 3 členů.
Hasiči spolu s obecním úřadem
pořádali 12. 5. 2018 svěcení nové cisterny
TATRA 815 CAS 30.
Brigádu na železný šrot jsme pořádali
15. června.
Soutěž „O pohár starosty hasičů“ se
konala 16. 6. 2018. Naši hasiči obsadili 1., 3.
a 7. místo.
Dne 28. června naši členové čistili
kanalizaci na návsi.
Oslavy 130. výročí založení hasičů
ve Zduchovicích se zúčastnilo 8 členů, získali
1. místo.
Jednotka SDH vyjížděla 4. července
k Nečíni, kde hořel les. Další výjezd měla
jednotka po zásahu bleskem 10. 7. - hořel
strom a pole s obilím v Dolním Třtí u křížku.
A teď trochu odpočinku po dobré
práci. Naši hasiči vyrazili 28. července na
exkurzi do Plzeňského pivovaru. Zájezd
zakončili večeří v naší hospůdce u Rysů.
V srpnu se uskutečnil ještĕ jeden
výjezd jednotky. Bylo to 17. srpna na požár
výrobní haly Ravak v Příbrami.
V dalším období nás čekají soutěže
ve Zduchovicích, na Budínku soutěž nad 35 let
a v Jablonné a dále nás čekají oslavy 100 let
vzniku republiky. Dne 15. prosince se bude
konat valná hromada.
Závěrem chci poděkovat členům
dobrovolných hasičů za práci a našim
příznivcům, kteří nás v této činnosti podporují.

Jelenecký Dětský den s Upírem!
Smích, nedočkavost a rozzářené tváře.
A kupodivu nejen ty dětské, ale i ty jejich
rodičů. Na Jelencích při letošním Dětském dni
se sešlo hned několik desítek účastníků. Ani
všichni nestačili vstřebat zážitky z již
tradičního jeleneckého dětského okruhu plného
her, hlavolamů a zkoušek dovedností, které pro
malé i větší připravily holky z Ježka, a už tu
byla zábava další.
Do jeleneckého kulturního domu totiž
dorazil známý český mim a komik Václav Upír
Krejčí a jen co stihl rozbalit na jevišti svoje
propriety a děti do sebe nacpaly poslední
zbytky párků, které letos chutnaly obzvlášť
skvěle, už se z jeviště hrnul první příval
zábavy. A jelenecký kulturák bouřil a děti
doslova řičely nadšením. A když Upír přidal ke
svým scénkám i nějaké ty hry pro děti, občas si
málem lezly po zádech, jak moc se jich chtěly
zúčastnit. „Tak skvělé publikum jsem už
dlouho neměl,“ pochvaloval si Upír krátce
poté, co absolvoval dlouhé minuty trvající
společné focení s jeleneckými dětmi a rozdal
desítky autogramů. „A holky z Ježka chválím
samozřejmě též. Móc pěkná akcička,“ dodal
mim, když balil svoje propriety a nechal se
slyšet, že za takovou atmosférou se vždycky
Roman Schuster
rád vrátí.

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Jak již mnoho z vás ví, s jarem začíná
hodně práce. My jsme začali v dubnu se
sběrem kamene na polích pro ZD Dublovice.
Naši hasiči se zúčastnili 14. 4. 2018
v Kamýku nad Vltavou svěcení nové TATRY
CAS 30.

Miroslav Pácalt
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Přijďte podpořit naše borce, sezóna je
v plném proudu.

*****

Václav Kofroň

Okénko SDH Káciň

*****

Na jaře se náš sbor tradičně zúčastnil
okrskové soutěže v požárním sportu. Dále jsme
zorganizovali stavění máje včetně následného
posezení u ohně a uspořádali brigádu na
vybudování schodů na hrací plochu hřiště.
V létě jsme 4. 8. 2018 jsme uspořádali již
12. ročník káciňského fotbalového turnaje a po
roce jsme jej znovu vyhráli. V září máme
nejprve naplánovanou brigádu na výměnu
oken v klubovně hasičské zbrojnice (15. 9.)
a týden poté v sobotu 22. 9. 2018 pořádáme
pro členy a spoluobčany autobusový zájezd
na Lipno.
Závěrem děkuji všem, kteří nás podporují,
a také členům a členkám za odváděnou práci.

Okénko FK Sparta Luhy
Vážení spoluobčané,
po jarních bojích v okresním přeboru jsme opět
přepsali historii našeho klubu! Nejen že jsme
sen našich dědů a otců, hrát okresní přebor,
udrželi již několik sezón, dokonce jsme na
konci té páté skončili na bedně. Třetí místo je
odměnou jak pro luhovské fotbalisty
s trenérem P. Pilíkem, tak i pro všechny lidi,
kteří nám fandí. Na prahu šesté sezóny
v nejvyšší okresní soutěži jsme získali další 3
nové hráče, abychom postupně doplňovali náš
sice přestárlý, ale stále výborný hráčský kádr.
Reprezentaci Luhů a ukončení hráčské kariéry
oznámil v úctyhodných skoro 45 letech Radek
Mařík, my mu děkujeme za práci odvedenou
pro klub a věříme, že se role fanouška zhostí se
stejnou vervou, jako jsme byli zvyklí na hřišti.
Týden
po
ukončení
minulého
soutěžního ročníku jsme uspořádali memoriál
Pavla Pilíka starých gard. Za účasti mužstev ze
Zduchovic a Pečic jsme nenalezli přemožitele.
Druhé místo obsadili hráči Pečic a třetí byly
Zduchovice.
Letní přípravu jsme zahájili v sobotu
28. 7. a další týden jsme si sjednali přátelák
v Třebsku, kde jsme prohráli 2:4.
V sobotu 11. 8. se konal na našem
hřišti memoriál Bohouše Sirotka v kopané
mužů. Při účasti mužstev Třebska, Višňové
a Sedlčan "C" jsme díky prohraným penaltám
se Sedlčany skončili druzí za tímto týmem.
Třetí skončila Višňová a čtvrté Třebsko. Oba
memoriály zakončily večerní Oldies diskotéky
na hřišti, kterým ovšem nepřálo počasí, na léto
byla vcelku zima.
V okresním poháru jsme přivítali hráče
Obor. Ti našim fotbalistům stačili prvních
10 minut a výsledkem byl výprask hostů
v poměru 10:0.
V neděli jsme hned ráno zavítali na
půdu Nové Vsi, která pro tento ročník silně
posílila. Také díky pomoci rozhodčích jsme
odjeli s prohrou 0:3!
Další zápas jsme hráli doma 1. 9.
v 10,30 hodin s Pičínem. Upozornil bych
fanoušky, aby sledovali náš rozpis, zápasů
v sobotu dopoledne hrajeme doma více!

Richard Horký ml.

*****
Informace TJ Sokol
Dolní Hbity
V novém ročníku okresních
fotbalových soutěží 2018/19, který odstartoval
o posledním srpnovém víkendu, máme jedno
mužstvo dospělých hrající IV. třídu a dále pak
dorost a mladší žáky, kteří hrají v okresním
přeboru. Z důvodu naplnění potřebného počtu
hráčů hrají obě mládežnická družstva
ve sloučených týmech se Zduchovicemi
a Višňovou.
Kompletní rozpis utkání včetně
aktuálních výsledků naleznete ve vývěsce TJ
Sokol u prodejny Coop v Dolních Hbitech
nebo na našich internetových stránkách
http://hbity-fotbal.webnode.cz/
Na letní přípravě hráčů se tradičně
podepsalo období dovolených a tomu také
odpovídala nízká účast na trénincích. Jediný
přípravný zápas před novou sezónou sehrálo
mužstvo dospělých v rámci Českého poháru,
kdy podlehlo Drahlínu 0:6.
Z mimosportovní činnosti bych rád
upozornil na nejdůležitější akci tohoto roku.
Díky finanční podpoře od obce se nám
podařilo vyřešit dlouhodobý problém se
zavlažováním
hřiště.
Instalovali
jsme
velkokapacitní nádrž na vodu a udělali nové
rozvody pro zavlažování hřiště.
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Přeji všem spoluobčanům krásný
a slunný nadcházející podzim, pěkné prožití
oslav vzniku republiky, které nás v obci čekají,
a mnoho příjemných zážitků na českých
fotbalových trávnících.
V. Rys ml.

Místo po bývalém kříži při silnici ze Hbit
na Jelence
- ve Hbitech bývala četnická stanice, jednomu
z nich zemřela v příbramské nemocnici mladá
žena a když šel z Příbrami se na tomto místě
zastřelil, stával tam kříž i se zahrádkou
a květinami
- četník se jmenoval Sosna

*****
Kronikář pan Vlastimil Velas pro vás
připravuje zajímavosti z historie Dolnohbitska

Žáčkovic křížek
- stojí při cestě ze Hbit na Jelence
- sedlák Žáček Jan z Jelenců tam měl kousek
lesa a zabil ho tam padající strom
- křížek zničili vandalové a dnes zbylo pouze
torzo

(neprošlo jazykovou úpravou)

Křížky
Křížek na cestě směrem ke hřbitovu
- postaven v roce 1878
- sloužil jako zastávka k modlitbě při pohřbu.
Rakev se nosila na marách a po stoupání do
kopce se u křížku odpočívalo k modlitbě

Kamenný kříž před kostelem
- na tomto místě se pohřbívali lidé, kteří už se
nevešli na hřbitov, ale ne tento dnešní a starý,
který byl na návsi
- přeloženo – Jakub Skuhrovec, 1723, Luh,
Jablonná, Nepřejov

Kříž uprostřed hřbitova
- dal jej na vlastní náklady postavit Tomáš
Bohutínský, který byl nadlesním v Jelencích,
pocházel z Dobříše, jeho manželka byla jako
jediný člověk pohřbena v kostele pod
kazatelnou, na kazatelně byla plechová
tabulka, která hlásala všechny její činy a cnosti
a byla dávána na příklad pro ženy
- na kříži byl plochý malovaný plechový
Kristus a ten byl ukraden v 70. letech

Křížek Brodce
- na křižovatce ,,Brodce‘‘ byl v roce 1874
vybudován křížek, který zde nechal postavit
Ital jménem Piáca a zvláštností bylo, že měl
Kristus skloněnou hlavu na opačnou stranu
(levou), tento Piáca byl jakýmsi mistrem při
stavbě kostela, rád popíjel v místní hospodě,
ale za peníze, které byly na kostel. Když se to
provalilo, činil pokání a postavil tento kříž
- vandaly byl zničen někdy kolem roku 1960
- byl znovu obnoven jedním naším
spoluobčanem
- v 80. letech byl při havárii automobilu znovu
poničen a obnoven již nebyl.

Kamenný kříž při silnici z Brodců do
Kamýka po pravé straně v lesíku
- postaven rodinou Velasů z Horních Hbit r.
1850
- dva roky před tím – 1848 v revolučním roce
se na poli Velasů zastavila skupina vojáků ve
vzrostlém obilí, 20-ti letý syn Velase jel
z Horních Hbit na koni a vojáci jej tam zabili
- kříž se v 80. letech zlomil a rodina Velasů jej
znovu nechala opravit a postavit.

*****
Trocha humoru na závěr ☺

Železný křížek na Křasovce nad vesnicí
- železný kovový kříž pochází z věže starého
kostela
- instalován a vysvěcen v roce 1913
- na místě odkud husité rozstříleli původní
první kostel
- traduje se, že kámen do kterého je kříž
zasazen je původní, tak veliký, který dovedli
husité střílet pomocí praků až do vzdálenosti 1
km a vzdálenost křížku od původního kostela
je asi 400 m
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K U L T U R N Í

29.09.2018

K A L E N D Á Ř

Oslavy 100 let od založení ČR

Dolní Hbity

Pořádá: Obec Dolní Hbity

30.09.2018

POSVÍCENÍ DOLNÍ HBITY

Dolní Hbity

06.10.2018

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Králíčková Š.

13.10.2018

Zájezd do divadla na „Doktor OX“
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

27.10.2018

Taneční zábava, hraje BRUTUS

Praha,
Divadlo Hybernia
KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

27.10.2018

Oslavy 100 let od založení ČR

Dolní Hbity

Pořádá: Obec Dolní Hbity

03.11.2018

Obecní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: Obec Dolní Hbity

10.11.2018

Divadelní představení
„Doma u Hitlerů“

KD Dolní Hbity

Pořádá: Podbrdské národní divadlo

24.11.2018

Zájezd do divadla na „Tři letušky
v Paříži“

Praha

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

01.12.2018

Myslivecký ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Kamýk

22.12.2018

Vánoční koncert v kostele + ohňostroj

Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

23.12.2018

Jelenecké vánoční zpívání

Jelence

Pořádá: Ježek

12.01.2019

Sportovní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity

19.01.2019

KD Dolní Hbity

Myslivecký ples
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

16.02.2019

Hasičský ples

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

20

