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*****
Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradě je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.

*****

Vážení spoluobčané,
letos se pokusím vynechat klasické
věty jarního úvodníku, že příroda je
v rozpuku a všichni už se nemůžeme
dočkat, až to pravé jaro propukne i v naší
zeměpisné šířce.
Přejdu tedy rovnou k věci a problému, který nejvíce tíží občany, jež nejsou
napojeni na kanalizaci a nemohou si
pořídit ani domovní čistírnu odpadních
vod.
V současné době je nadpoloviční
většina občanů naší obce napojena na
veřejný kanalizační řad a splaškové vody
jsou sváděny do ČOV v Dolních Hbitech.
Obec má záměr dále vybudovat splaškovou
kanalizaci v Luhách a v ostatních částech
obce podporovat výstavbu domovních
čistíren odpadních vod. To by celkem
fungovalo, kdyby se nesešlo několik
problémů najednou. Ještě před 4 lety měla
ČOV v Dolních Hbitech dostatečnou
kapacitu, že by dokázala zvládnout i
čerpání splašků z Luhů. To se nejlépe
pozná z rozborů odpadních vod na výtoku
z ČOV, které se musí povinně provádět
v určených časových intervalech. Během
času se však kapacita ČOV v Dolních
Hbitech postupně snižovala a v současné
době je tak na hranici únosnosti pro
napojené Jelence a Dolní Hbity. Jinými
slovy, není možné na ni navážet další
odpadní vody fekálními vozy. Zastupitelé
proto intenzivně jednají o možnostech
intenzifikace stávající čistírny. Je to však
běh na dlouhou trať.
Další problém připravila legistativa. Splaškové vody požaduje navážet na

stávající čistírny odpadních vod. Nechme
stranou to, že kdyby všichni majitelé jímek
v České republice vzali legislativní návrh
za své a začali navážet na stávající
čistírny, tak by zřejmě došlo ke zhoršení
čištění odpadních vod, neb většina čističek
by takový nápor neunesla.
Jsme si vědomi, že nastala svízelná
situace pro všechny, kteří vlastní jímky
odpadních vod a musejí vyvážet. V Kácini,
Nepřejově, Třtí nebo Kalištích je možné
požádat o domovní ČOV, ale ne u všech
žadatelů je možné stavbu čističky povolit.
Potom stejně jako v Luhách nezbývá, než
vyvážet.
Jak již bylo řečeno, řešením je
intenzifikace ČOV v Dolních Hbitech tak,
aby se na ni nechalo navážet odpadní
vody. Co ale než se ČOV vybuduje?
Obec pro tento případ nabízí dotaci
na domovní čističky. Také jsme oslovili
sousední obce s čistírnami odpadních vod,
zda by na ně našim občanům neumožnili
navážet odpadní vody fekálem. Malé
množství odpadních vod by přijali jak
v Jablonné, tak i ve Zduchovicích. Tímto
bych rád sousedům poděkoval za
vstřícnost. Podmínkou však je, že splašky
budou čerstvé, to znamená, že vývoz jímky
musí probíhat v intervalech ne delších než
jeden měsíc.
Protože takto uspokojíme jen velmi
málo zájemců, obec jednala i se
soukromými firmami, které zajišťují svoz
splaškových vod na velké čistírny do
Příbrami a Březnice. Telefonní čísla a kontakty je možné získat na obecním úřadě.
Z důvodu reklamy je v článku neuveřejňuji.
Přece jen bychom však v úvodníku měli
skončit něčím pozitivním, a tak se tradičně
vrátím k blížícímu se jaru.
Vážení spoluobčané, přeji vám
všem, abyste po zimě načerpali tak jako
v jiných létech novou jarní energii. Ať vám
rozkvetlá jarní příroda dodá potřebnou
sílu a radost.
Příjemné jaro a také dostatek
potřebné vláhy pro přírodu přeje

*****
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedalo
Zastupitelstvo v již novém složení dne
20. prosince 2018, kdy přijali mimo jiné
následující usnesení:
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 14/2018 bez připomínek.
ZO
schválilo
předložený
návrh
schodkového rozpočtu obce Dolní Hbity
pro rok 2019:
- příjmy rozpočtu obce Dolní Hbity pro
rok 2019 ve výši 26 628 000,- Kč,
- výdaje rozpočtu obce Dolní Hbity pro
rok 2019 ve výši 28 028 000,- Kč,
schodek rozpočtu ve výši 1 400 000,Kč bude kompenzován z úspor.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Střednědobého výhledu obce Dolní Hbity
na léta 2020–2023.
- ZO schválilo předložený návrh Dodatku
č. 3 ke smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mezi
Technickými službami města Příbrami,
příspěvkovou organizací, a obcí Dolní
Hbity ze dne 15. 3. 2017. Celková cena za
svoz odpadu činí 447 026,- Kč bez DPH
(548 580,- Kč vč. DPH).
- Zastupitelstvo projednalo výši poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019
– poplatek je ve výši 540,- Kč.
- ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady z 11. 12. 2018.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 5 ke smlouvě o svozu
a likvidaci tříděného odpadu mezi
AMT, s. r. o., a obcí Dolní Hbity.
- ZO na základě posouzení získaných
cenových nabídek zadalo vypracování
vodohospodářské a koncepční studie
„Luhy, kanalizace a ČOV – studie
likvidace splaškových vod“ – porovnání
variant umístění ČOV v Luhách nebo
výtlak do Dolních Hbit.
- Zastupitelstvo přijalo dotaci Středočeského kraje ve výši 699 352,- Kč na
akci „Oprava MK Horní Líšnice II. etapa
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– konec výmolů
cyklostezce“.

na

mezinárodní

-

Další zasedání Zastupitelstva obce Dolní Hbity
se konalo dne 26. února 2019:
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 01/2019 ze dne 29. 1. 2019.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 02/2019 bez připomínek.
ZO
vzalo na
vědomí
výsledky
inventarizace dle předložené přehledové
tabulky – Inventurní soupis majetku obce
Dolní Hbity – přírůstky, úbytky ke dni
31. 12. 2018. Majetek obce celkem:
152 154 969,74 Kč. Zůstatek běžného
účtu u KB: 6 334 986,97 Kč. Zůstatek
běžného účtu u ČNB: 1 555 225,02 Kč,
zůstatek účtu u KB – fond oprav ČOV
a kanalizace: 316 000,- Kč.
Z toho
budovy a stavby v celkové hodnotě
100 781 365,27
Kč
a
pozemky
15 405 387,90 Kč o celkové výměře
1 053 767,00 m2.
Zastupitelstvo pořídilo novou myčku
nádobí do školní kuchyně (model NT 102
P) včetně potřebného dovybavení (vstupní
stůl k myčce, sprcha, výstupní stůl
k myčce, drtič odpadů, náhradní koše na
talíře, příbory a skleničky).
ZO schválilo vydání Změny č. 1
Územního plánu Dolní Hbity.
Zastupitelstvo schválilo žádost o zařazení
pozemku parc. č. 17/3 v k. ú. Třtí do
územního plánu z důvodu výstavby
rodinného domu a rozhodlo o pořízení
Změny č. 2 Územního plánu Dolní Hbity.
ZO schválilo prodej pozemku ve
vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. st.
59/2 v k. ú. Jelence o výměře 16 m2
a stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 175,- Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel o odkoupení.
Zastupitelstvo
stanovilo
pronajmout
prostor obchodu v Jelencích Jeleneckému
ženskému klubu Ježek, a to do doby, než
se najde zájemce o provozování obchodu.
Bývalá klubovna Jeleneckého ženského
klubu Ježek bude upravena jako volební
a zasedací místnost. SDH Jelence bude
i nadále využívat prostory zasedací
místnosti.

-

-

-

-

-

-
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ZO projednalo žádost o informaci, jak
obec uvažuje o napojení lokality pro
výstavbu rodinných domů v Dolních
Hbitech směrem k Luhům na kanalizaci.
ZO nevidí jako správné přispívat v dané
lokalitě na vybudování domovních ČOV,
proto stanovuje svolat jednání s vlastníky
pozemků a na něm projednat možné
varianty odkanalizování lokality na
pozemcích parc. č. 68/..DOPLNIT v k. ú.
Dolní Hbity. Zastupitelstvo obce Dolní
Hbity je v citované lokalitě ochotno
zainvestovat gravitační kanalizační řad
v délce cca 200 m a vybudovat
přečerpávací stanici, pokud by nebyla
budována
v rámci
kanalizačního
přivaděče z Luhů do Dolních Hbit.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
žádosti o dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova. Dotace se týká úprav
venkovního prostředí u čp. 92 v Dolních
Hbitech.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity vzalo na
vědomí předloženou Zprávu starosty
o činnosti Rady od 20. 12. 2018 do 19. 2.
2019.
ZO
projednalo
cenovou
nabídku
Technických služeb města Příbram, p. o.,
na svoz plastů od domu pro obec Dolní
Hbity. Jedná se o nový způsob likvidace
plastového odpadu, o kterém již
Zastupitelstvo pracovně jednalo.
Zastupitelstvo odsouhlasilo proplacení
faktury firmy Staveko, spol. s r. o., za
přeložku kanalizace u objektu čp. 92
v Dolních Hbitech, který je ve výši
236 726,- Kč bez DPH.
ZO schválilo předložený návrh Dodatku
č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve vnitrostátní linkové osobní dopravě ze
dne 22. 12. 2008 mezi obcí Dolní Hbity
a společností ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY, s. r. o. – jedná se placení
autobusů, které zajíždějí do Dolních Hbit.
Zastupitelstvo se zabývalo otázkou
zabezpečení likvidace odpadních vod
v obci a stanovilo starostovi:
1) prověřit kapacitu ČOV v okolních
obcích (Březnice, Příbram, Kamýk nad
Vltavou, Jablonná, Obory, Višňová,
Obořiště...) zda by přijímaly vývoz jímek
z naší obce,

-

-

2) oslovit pana Milana Fejta, zda by
neměl zájem vyvážet splaškové vody
z jímek odpadních vod na smluvené ČOV
v okolí,
3) svolat jednání s MěÚ Příbram –
Odborem životního prostředí a hydrologem ohledně řešení likvidace splaškových
vod v Kácini.
ZO
stanovilo
zadat
vypracování
projektové dokumentace pro rozšíření
školní družiny při ZŠ a MŠ Dolní Hbity
společnosti APART, s. r. o., ve výši
95 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo
vzalo
na
vědomí
předložené zprávy finančního výboru č.
01/2019 a 02/2019.

-

-

Poslední zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Hbity se konalo dne 2. dubna 2019:
- ZO schválilo prodej pozemků ve
vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. 535/5
o výměře 80 m2 a parc. č. 536/12
o výměře 8 m2 oba v k. ú. Luhy vzniklých
na základě geometrického plánu č. 32234/2018. Zastupitelstvo dále stanovuje
cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve
výši 175,- Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku hradí žadatel
o odkoupení.
- Zastupitelstvo předběžně schválilo prodej
částí pozemků ve vlastnictví obce Dolní
Hbity parc. č. 27/9 o výměře cca 98 m2
a parc. č. 27/8 o výměře cca 108 m2, oba
v k. ú. Káčin. Zastupitelstvo dále
stanovuje cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 150,- Kč. Geometrický
plán potřebný k oddělení pozemků
a veškeré poplatky spojené s nákupem
a prodejem pozemků hradí žadatelka
o odkoupení.
- ZO schválilo prodej pozemků ve
vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. 351/5
o výměře 10 757 m2 a parc. č. 353/1
o výměře 8 196 m2, oba v k. ú. Káciň
vzniklých na základě geometrického
plánu č. 265-105/2018 za cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 13,50 Kč.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku hradí žadatel o odkoupení.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity zároveň
schválilo předložený návrh kupní
smlouvy, kde kupující prohlašuje, že
vlastnictví přijímá, jak stojí a leží, včetně
bývalé
skládky
odpadu.
Kupující

-

-

-

-

-

-
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podpisem této kupní smlouvy na sebe
přebírá veškerá práva a povinnosti
související s uvedenou skládkou odpadu.
Zastupitelstvo schválilo nákup pozemku
parc. č. 75 v k. ú. Dolní Hbity o výměře
5 847 m2 a pozemků parc. č. 339/4
o výměře 5 525 m2 a 352/1 o výměře
481 m2, vše v k. ú. Luhy. Zastupitelstvo
dále stanovuje cenu za 1 m2 kupovaného
pozemku ve výši 20,- Kč.
ZO schválilo prodej pozemků ve
vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. 351/6
o výměře 78 m2 a parc. č. 351/1 o výměře
1 157 m2, oba v k. ú. Káciň vzniklých na
základě geometrického plánu č. 265105/2018. Zastupitelstvo dále stanovilo
cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve
výši 35,- Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku hradí žadatel
o odkoupení.
Zastupitelstvo rozhodlo o způsobu
pořízení změny č. 2 územního plánu (ÚP)
Dolní Hbity. Pořizovatelem bude Obecní
úřad Dolní Hbity, který v souladu s § 6
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) zajistí splnění kvalifikačních
požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti prostřednictvím fyzické osoby.
ZO přijalo nové členy do Jednotky SDH
Dolní Hbity.
Zastupitelstvo stanovilo výši odměn
u členů Jednotky SDH Dolní Hbity.
ZO
stanovilo
realizovat
rozšíření
kanalizace v Dolních Hbitech po etapách.
Pro tento rok řešit úsek 40,5 m a 15,83 m
v Dolních Hbitech. Část rozšíření
v Jelencích nechat na další období.
Zastupitelstvo přijalo dotaci na projekt
„Vybudování odborných učeben v ZŠ
Dolní Hbity“ z prostředků EU ve výši
11 086 539,80 Kč.
ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 26. 2. 2019 do
19. 3. 2019.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 03/2019 bez připomínek.
ZO schválilo návrh kupní smlouvy na
dodání vybavení interiérů komunitního
centra budovy čp. 95 v Dolních Hbitech,
která je předložena na základě výsledku
výběrového řízení k veřejné zakázce

-

s názvem „Obecní dům Dolní Hbity –
Komunitní centrum – vybavení interiéru“.
Kupní cena za dodané zboží činí
331 068,70 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo schválilo návrhy Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové
dotace na vybudování domovní čistírny
odpadních vod mezi obcí Dolní Hbity
(2 x 50 000,- Kč).

*****
V prvním pololetí letošního roku
oslavili nebo oslaví významná
výročí tito naši spoluobčané:

(JM)

*****
VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
se budou konat ve dnech
- pátek 24. května 2019 14,00 – 22,00 h,
- sobota 25.května 2019 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).

*****
Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2019 se opět
uskutečnila Tříkrálová sbírka. Koledníci se
zapečetěnými pokladničkami prošli tyto obce:
Krásnou Horu nad Vltavou, Svatý Jan,
Řadovy, Hrabří a Dolní Hbity, Jelence, Luhy a
Káciň.
Celkově bylo vybráno 42.523,- Kč.
Velký dík všem dárcům i koledníkům.

Dolní Hbity:
Přívora Tomáš
Havlíček Václav
Procházková Pavlína
Procházka Otokar
Vogeltanzová Růžena
Weiner Evžen
Dědina Josef
Popková Vlasta
Spilková Marie
Zvolenský Milan
Procházka David
Volf Roman
Peteřík Jiří
Kubíčková Jiřina
Spilka František
Popek Pavel
Lukešová Marta
Gondášová Jiřina
Kočí Karel
Marek Milan
Burianová Jiřina

Káciň:
Kopáček Alois
Černý Jaroslav
Buraltová Marie
Maříková Miloslava

Jelence:
Hovorková Marie
Žáková Marie
Mandíková Věra
Linhartová Eva
Bouška Karel
Valtová Pavla

Nepřejov:
Vopičková Věra
Kočí Josef
Chýlová Jarmila

Kaliště:
Buchalová Helena
Řehořová Miluše

Luhy:
Kout Miroslav
Pražáková Vladimíra
Bonková Jaroslava
Jechortová Božena
Bonk Jiří
Procházka Bohumil
Stenczelová Vlasta
Junová Hana
Cintulová Marta
Velková Vlasta
Broumová Marta
Volfová Anna
Staňková Jindřiška
Slepičková Marcela
Krůta Miloslav

Třtí:
Dědinová Jiřina
Bartošová Miloslava
Vondrová Marie

*****
VESELÉ VELIKONOCE, BOHATOU
POMLÁZKU A HODNĚ SLUNÍČKA
přejí svým zákazníkům
zaměstnankyně prodejny
v Dolních Hbitech.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)

Zdeňka Fejtová, Radka Velasová,
Jitka Volfová

*****
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Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům
Od posledního vydání Dolnohbitských
listů se v naší obci narodili tito noví občánci:
Sárinka Prokešová z Jelenců, Malvínka
Volfová z Dolních Hbit, Valérie Petrásková
z Luhů, Vítek Volf z Jelenců, Matyášek
Kromka z Kácině a Emička Buraltová
z Kácině.
Obec Dolní Hbity blahopřeje rodičům
k narození dětiček a našim malým občánkům
přejeme, aby je v jejich životě provázelo jen to
nejlepší.
(VM)

*****
Informace kulturní komise
Změny v kulturní komisi
Od ledna tohoto roku se změnila
sestava kulturní komise. Po dlouholetém
členství
odcházejí
paní
Vladimíra
Pražáková a paní Hana Melichárková.
Místo nich se na kulturních akcích budete
potkávat s paní Květou Krüger z Kácině
a paní Ivanou Válovou z Dolních Hbit.
Vlaďce a Hance děkujeme za činnost
v kulturní komisi a přejeme jim hodně
štěstí v osobním životě.

Vítání občánků
Poslední
dubnovou
sobotu
proběhne na obecním úřadě v Dolních
Hbitech přivítání našich malých občánků.
Doufáme, že všichni rodiče přijmou
pozvání a zúčastní se se svými dětmi
slavnostního obřadu. Už se na všechny
moc těšíme.

Vánoční koncert
Chtěli bychom poděkovat všem,
kdo nám chodí pravidelně pomáhat
s přípravou. Doufáme, že s vámi můžeme
počítat i při letošním koncertu, který se
samozřejmě už také připravuje.

Zájezd na představení Divadélka Radka
Brzobohatého
V sobotu 18. května 2019 pořádá
kulturní komise zájezd do Strašnického
divadla na představení Přísně tajné, aneb
za vším hledej ženu. Podrobné informace
o představení najdete na plakátech.
Neváhejte, ještě máme pár volných
vstupenek.

Setkání s Toulavou kapelou
Letošní setkání se dle našeho
názoru velmi vydařilo. Pobavit se přišli
lidé ze všech našich obcí a dokonce jich
bylo i více než vloni. Všichni se společně
bavili, tančili a smáli. Prostě dobrá nálada.
Takže za rok zase na shledanou.

Noc kostelů
Letošní Noc kostelů připadá na
pátek 24. května. O kulturní zážitek
u příležitosti této akce se postará březnický
sbor sv. Ignáce, který jste u nás mohli
přivítat už před dvěma lety. Ten, kdo se
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tehdy zúčastnil, si určitě vzpomene na
nádherné vystoupení březnických dětí ze
sboru. Byl to úžasný zážitek. Tímto vás na
letošní Noc kostelů srdečně zveme
a doufáme, že se přijdete podívat.

*****
SPLATNOST MÍSTNÍCH
POPLATKŮ

Hana Procházková

Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili
poplatek za odpady, aby tak neprodleně
učinili, neboť poplatek byl dle vyhlášky
obce Dolní Hbity splatný do 31. března.
Poplatek ze psů je splatný do 31. 5.
(VM)

*****

CHCETE MÍT HEZKOU OBEC?
Neodkládejte odpad mimo vyhrazená místa.
Při pohledu po obci jsou vidět
obložené kontejnery, oházené odpadky
kolem hřiště, hromádky větví kolem
komunikace, uměle vytvořenou malou
skládku před vraty či dokonce ohrnutou
drátěnku shora i zdola u sběrného místa,
aby šel odpad házet přes plot. Sběrné místo
má otevřeno každou první sobotu v měsíci,
potřebu uložení odpadu mimo tyto dny je
možno předem domluvit s obsluhou dvora.
Již několikrát jsme tuto prosbu psali
v našich Listech, přesto se nám tento
„nešvar“ nedaří vyhnat z našeho místa pro
život!
Vždyť to děláme všichni pro sebe!!

*****
Informace z knihovny
Opět máme nové knihy! Dne 20. 3.
2019 dorazily nové soubory knih z výměnného
fondu Knihovny Jana Drdy Příbram.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
(MV)

*****
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Kontejner na BIO odpad
v Dolních Hbitech

*****

Jako první vlaštovka je umístění
kontejneru na bio odpad na veřejně
přístupném místě v Dolních Hbitech
u čističky odpadních vod. Zde mohou
občané odkládat biologicky rozložitelný
odpad a drobné větve o průměru
maximálně 2 cm. Postupně chceme najít
vhodná místa na kontejnery do dalších
částí obce.

Komunitní centrum bude
dokončeno koncem června
Koncem června t. r. by mělo být
dokončeno i komunitní centrum v budově
čp. 92 v Dolních Hbitech. Obec si jeho
rekonstrukcí, na kterou z 90 % přispěla
EU, pomohla ke kompletně opravenému
domu ve svém vlastnictví. Opět zde platí,
že komunitní centrum bude muset obec
využívat podle pravidel EU. Po dobu
těchto pěti let do komunitního centra
přesuneme knihovnu, aby starší občané
nemuseli stoupat do schodů, jak je tomu
nyní na obecním úřadě. Místnosti mohou
být využity pro různé přednášky
a setkávání občanů. Přechodně do nich lze
umístit například třídu MŠ (při potřebě
vyšší kapacity) nebo například družinu.
Mohou se zde setkávat naše děti například
na školních kroužcích. Místnosti budou
využity i pro sociální šetření a jako pomoc
maminkám samoživitelkám.
Stavba je řešena tak, že kdyby po pěti
letech vyvstala potřeba rozšířit MŠ (vláda
uvažovala i o povinném přijímání dvouletých dětí do MŠ), mohly by tyto
místnosti sloužit i pro jednu rozšířenou
třídu MŠ. V budoucnu lze prostory využít
i komerčně pro poskytování masáží,
pedikúry či kadeřnictví.
Obec se také v letošním roce pokusila
podat dotaci na zahradu, která je kolem
domu čp. 92.

*****
Stále platí:
KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI PROBÍHÁ SBĚR
ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH
od 9.30 do 11.30 hodin.
(MV)

*****
Sociální byty jsou dokončené
Obci se začátkem února podařilo
zkolaudovat sedm nových bytů (tři
v Dolních Hbitech a čtyři v kulturním
domě v Jelencích). Stavba bytů pomohla
zvelebit zejména budovy, kde probíhala.
Kulturní dům v Jelencích tak získal nově
zrekonstruované
žulové
schodiště
u vchodu, nově se řešila kanalizace.
Opravila se i chodba před vstupem do
pohostinství, schodiště k bytům a střecha
mezi budovou sálu a pohostinství, kam
léta zatékalo. Budova čp. 92 na návsi
v Dolních Hbitech je také z velké části
díky bytům opravena. Obec na byty
čerpala dotaci EU ve výši 90 %, což je
velmi výhodné. Pět let však budeme
muset využívat byty podle pravidel EU.
Ta striktně určují, kdo má na přidělení
bytu nárok. Byty jsou velice pěkné a pět
let uteče jak voda. Po této takzvané době
udržitelnosti projektu je obec může
využívat již podle svého.

(JM)

*****
Oprava mostu
v Luhách
V obci Luhy byla započata
rekonstrukce mostu u Myškova mlýna.
Most převádí komunikaci III/11817 přes
Vápenický potok. Stávající mostní objekt
byl v nevyhovujícím stavebním stavu. Celá

(JM)
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stávající konstrukce bude odstraněna
a nahrazena železobetonovým polorámem
o jednom poli. Výška bude zachována,
bude zvětšena šířka vozovky, před
a za mostem se nově navržená komunikace
směrově i šířkově napojí na stávající užší
komunikaci. Investorem rekonstrukce
je KSÚS Středočeského kraje a stavbu
provádí firmy STARMOSTY.
Rekonstrukce
mostu
bude
provedena za vyloučeného provozu
od 8. 4. 2019 do 8. 10. 2019. Doprava
je vedena po objízdné trase po silnicích
II. a III. třídy: Dolní Hbity sil. II/2018 –
Zduchovice – Kamýk nad Vltavou – sil.
II/102. Pro pěší je zřízena lávka.
Autobusová doprava je odkloněna,
omezený provoz linky 300046 (D46) bude
v Luhách, Třtí bude bez autobusového
spojení.
Těšíme se, že při čtení podzimního
vydání Dolnohbitských listů se již budeme
radovat z nového mostu .

o zážitcích při poznávání zvěře. Dále
pracujeme na eTwinningové hře „Demokracie
u nás“ s cílem podpořit povědomí žáků
o činnosti Evropského parlamentu a fungování
principů zastupitelské demokracie. Ve
spolupráci s OA a VOŠ Příbram jsme se
zapojili do projektu „Be smart, be eco“ –
Erasmus+. Projekt o ekologii se uskuteční
v Polsku ve městě Goldop.
V dubnu nás čekají 2 projektové dny.
V rámci Dne Země navštívíme Domov fauny
v Hrachově a uklidíme naši krásnou obec.
Znalosti budeme utužovat také během Dne
dopravní výchovy. Dále bychom chtěli pozvat
všechny občany na tradiční akci - Vítání jara,
která se koná 12. dubna od 16.00 h. Žáky
2. stupně čeká v květnu tematický zájezd do
Koněpruských jeskyní v rámci projektu Voda fenomén v životě lidstva.
Ve školní družině se také nezahálelo.
Konaly se tam dvě velké akce - maškarní bál
a turnaj v Dámě. Stále probíhá Rekordiáda.
V měsíci květnu si žáci poměří síly s ostatními
školami v turnaji ve vybíjené.
Přejeme všem krásné a pohodové dny plné
sluníčka a dobré nálady…

(VM)

Mgr. Jana Vršecká

*****
Okénko základní školy
Je tu konečně doba, kdy zima předává vládu
jaru. Nese se ve znamení nových začátků,
optimismu a dobré nálady. Užíváme si venku
prvních slunečních paprsků, ale také se ve
škole nadále vzděláváme, tvoříme, hrajeme si
a těšíme se z každého nového dne.
V měsíci lednu se žáci 2. stupně zúčastnili
lyžařského výcviku. Přivezli si sportovní
nadšení a spoustu zážitků.
Žákovský parlament připravil pěknou akci
pro žáky a zaměstnance naší školy - maškarní
den. Celý den jsme si moc užili. Některé
masky byly opravdu kouzelné, na chodbách
jste mohli spatřit jeptišku, čarodějnice, včelku,
fotbalistu nebo paní doktorku.
Naše škola se pravidelně zapojuje do
různých soutěží a projektů. Dětská myslivecká
soutěž „Mé toulky za zvěří“ je první z nich.
Děti zpracovaly vlastní báseň pojednávající

Jaro
Václav Větrovský
Je to krásné roční období,
příroda všechno kolem provoní.
Vyjdu ven, slunce na svět svítí,
na zahrádce voní první kvítí.
Zvířátka také vylézají ven,
setkávají se ráda se sluncem.
Jaro už konečně dorazilo k nám,
ještě že ho tak rád mám.
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Zápis nových dětí do mateřské školy
proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 13.00
do 15:30 h v budově MŠ. Tiskopisy (žádost
o přijetí a evidenční list s vyjádřením od
dětského lékaře) si vyzvedněte v MŠ a k zápisu
je přineste vyplněné.

ZŠ a MŠ Dolní Hbity
vás zve na

*****

VÍTÁNÍ JARA

Obec získala dotaci
na rekonstrukci podkroví
základní školy

12. dubna 2019
od 16 hodin

Projekt je nazván „Vybudování odborných
učeben v ZŠ Dolní Hbity“ a je opět
financován z prostředků EU z 90 procent.
Škola si jeho realizací pomůže nejen
k počítačové a biologicko-chemické laboratoři se zázemím, ale učitelé získají i tolik
potřebné kabinety, kde budou moci uložit
své učební pomůcky. Žáci díky projektu
také budou využívat nové vybavení
v hodnotě téměř 3 000 000,- Kč, které
zahrnuje mikroskopy, binokuláry, počítače
a mnoho dalších učebních pomůcek do
předmětů biologie, chemie či výpočetní
techniky.
V rámci projektu se obci také podaří
rekonstruovat kotelnu, která je po 23 letech
na hraně své životnosti.

Program:
vystoupení dětí a žáků
prodej výrobků
občerstvení
plackohraní

*****
Okénko mateřské školy
Ačkoliv se může mnohým z vás zdát,
že je v zimě režim ve školce klidnější než
v jiných měsících, opak je pravdou. Na
počátku ledna nás navštívily děti z 1. třídy.
Také proběhla přednáška o grafomotorice
s paní Veselou. Přijelo k nám divadlo
„Letadlo“
s pohádkou
„Průzkumníci
v Austrálii“. V pohádce se děti seznámily se
zvířaty žijícími na tomto kontinentě. V únoru
k nám zavítala fyzioterapeutka paní Ptáčková.
Vyšetřila děti a rodičům doporučila další
postupy a cviky pro správný vývoj stavby těla.
Ve spolupráci s rodiči bylo i masopustní
tvořivé odpoledne. S kytaristkou Lenkou
Hamajdovou jsme si v „Pohádce s písničkou“
zazpívali známé lidové písně. O masopustním
dopoledni rejdily ve školce pohádkové postavy
a různé bytosti. Co nás ještě čeká v blízké
době? Divadlo „A šmytec“, návštěva Hornické
chalupy v Příbrami, zápis dětí do ZŠ,
velikonoční trhy v ZŠ, oslavy Velikonoc
a zápis do MŠ.
Přejeme všem krásné jarní dny plné sluníčka
a pohody.
Vladimíra Pražáková

(JM)

*****
Obec získala dotaci
na vodovod v Jelencích
Po mnoha letech pokusů se obci podařilo
získat dotaci na výstavbu vodovodu
v Jelencích. Projektová dokumentace je již
zastaralá (z roku 2005). Budeme ji muset
zrevidovat. V současné době se ještě
prováděly čerpací zkoušky z vrtu nad
rybníčkem, abychom zjistili, zda se
nějakým způsobem nezměnila za tu dobu
vydatnost vodního zdroje. Výsledky zatím
nejsou k dispozici. Nově se uskutečnily
i rozbory kvality vody. Pokud bychom si
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odmysleli vysokou hladinu manganu,
kterou budeme upravovat v úpravně vody
ve vodojemu, jedná se téměř o kojeneckou
vodu.
Předpokládaný termín zahájení výstavby je
pravděpodobně v příštím roce.
Zkoušky vydatnosti vodního zdroje byly
zrealizovány i v Dolních Hbitech u čp. 92,
kde je naděje na silný pramen.
(JM)

*****

*****

Malé jubileum
Tradiční vánoční koncerty pořádané
obecním úřadem jsou ve svém závěru vždy
ukončeny ohňostrojem. Firma SOPTÍK již
řadu let zajišťuje dodávku těchto sestav
ohňostroje. Zdánlivě jednoduchá činnost nese
s sebou řadu rizik včetně možnosti vzniku
požáru, zranění či ohrožení okolí. Vše se proto
řídí báňským zákonem a prováděcími
předpisy. Úspěšnost akce je na bedrech
"pyrotechnika" - odpalovače. Loňský ohňostroj
byl v pořadí již patnáctý. Skoro každoročně
hodnoceno diváky velice kladně. Za zdarem
akce stojí bývalý člen rady a zastupitelstva
Ing. Ladislav Dorčák z Luhů. Popřejme proto
v novém roce kulturní komisi OÚ úspěšné
pokračování v této pěkné tradici.

Okénko o. s. Ježek
Jak se vítá jaro, kdopak ví?
Úsměvem přece. Pojďme si říci, že se
nebudeme mračit a každý den se na sebe
upřímně a hezky usmějeme. Svět nezmění tvar
nebo směr rotace, jen se bude zdát milejším
místem pro život.
Elán a chuť dodržovat tradice a i dělat
něco nového nás neopustil, tak si vás
dovolujeme srdečně pozvat na akce
nadcházející.
4. 5. Country bál se skupinou Bonanza
2. 6. MDD s Upírem
15. 12. Jelenecké vánoční setkání
31. 12. Ježkův silvestrovský výšlap

*****

S vědomím, že se vše jednou okouká,
připravujeme oživení našich aktivit. Máte se na
co těšit. To slibuji.
Zachovejte nám přízeň a těšíme se na vaše
usměvavé tváře.

Okénko SDH Dolní Hbity

Za Ježek a duše spřízněné Jana Stuchlíková

Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do
roku 2019 a rádi bychom vás informovali
o činnosti SDH Dolní Hbity.
Dne 22. prosince pořádala kulturní
komise obecního úřadu tradiční koncert
v kostele, a jako každý rok jsme pomáhali při
organizaci koncertu a zajišťovali průjezd obcí
při ohňostroji.
Dne 6. ledna jsme odstraňovali
vánoční strom. Na konci ledna jsme pořádali
hasičský ples, kde hudbu zajištovala kapela
Signál. Ples se velmi vydařil a všichni se dobře
bavili. Tímto děkujeme našim členům
a sponzorům za dary.
Během měsíců února a března se
zúčastnili členové Jednotky SDH Dolní Hbity
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školení velitelů (Spilka M., Dědina Vl.),
strojníků (Dědina P., Kostínek B., Kopecký R.)
a nosičů dýchací techniky (Spilka M., Humňal L., Vála P.). V prvním čtvrtletí měla
jednotka 7 výjezdů. Posledního výjezdu se
zúčastnila obě naše zásahová vozidla, bylo to
při silném větru a bylo potřeba velké nasazení
sil a prostředků. Novými členy jednotky byli
přijati Pavel Vála, Miloš Tesař, Petr Roček,
Vladislav Humňal a David Fejt.
Dne 9. března se konalo školení
velitelů okrsků a rozhodčích požárního sportu,
kterého se zúčastnili Miroslav Pácalt a Slávek
Hochman, který udělal zkoušky a stal se
rozhodčím požárního sportu.
Dne 13. 3. jsme prořezávali stromy na
návsi a před školou ve Hbitech.
V sobotu 16. 3. jsme pořádali dětský
maškarní karneval za hojné účasti dětí
a rodičů. Hudbu zajišťoval Karel Němeček
a letos se o bohatý program a zábavu postarali
dokonce 2 klauni.
Dne 3. dubna se konala brigáda na sběr
kamene pro ZD Dublovice.

Dětský karneval v Dolních Hbitech

*****

V nejbližší době náš čeká:
Dne 4. května v 18.00 h se bude konat
valná hromada sboru spojená s oslavou svatého
Floriána, 11. května účast na okrskové soutěži
v Luhách. Dále v sobotu 1. června budeme
pořádat dětský den.
Následující sobotu 8. června bude soutěž
„O putovní pohár starosty SDH Dolní Hbity“.
Jako každý rok plánujeme hasičský
zájezd, tentokrát jednodenní výlet do Tábora
do muzea čokolády a lega. Další informace
budou na nástěnce nebo u Slávka Hochmana.
Děkujeme všem členům za účast
a organizaci výše uvedených akcí a přejeme
všem krásné a poklidné jarní období.

Pálení čarodějnic
v Dolních Hbitech nebude
V letošním roce pálení čarodějnic u hřbitova
v Dolních Hbitech neproběhne. V loňském
roce to bylo kvůli silnému větru. Ani letos se
nebude u hřbitova zapalovat hranice. Důvod je
prostý, nikdo nemá zájem oheň hlídat až do
konce a každý míří hned k občerstvovně. Malý
oheň bude tedy pouze před pohostinstvím.
(SDH DH)

*****
Informace
TJ Sokol Dolní Hbity

Miroslav Pácalt

Zima je za námi a fotbalová sezóna se
pomalu ale jistě rozbíhá. První soutěžní utkání
jara zatím odehrálo pouze mužstvo dospělých.
Mládežníci mají naplánované zahájení soutěží
až na duben. Všechny aktuální výsledky
a informace o klubu najdete ve vývěsce
u prodejny COOP v Dolních Hbitech.
Nyní se ale vraťme k zimní přestávce,
kterou opět můžeme rozdělit na sportovní
a společenskou. V lednu jsme uspořádali
Sportovní ples, hrála skupina Signál a celou
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akci můžeme hodnotit jako velice povedenou.
Dne 23. února prošel obcí masopustní průvod
opět za velkého zájmu místních občanů.
Tradiční předsezónní akcí bývá valná hromada,
tu jsme letos posunuli až na sobotu 15. června
jako součást plánovaných oslav 50. výročí
fotbalu v Dolních Hbitech.

Na našem hřišti jsme uvítali ve
čtvrtfinále okresního poháru Rosovice
a prohráli 3:5.
V prvním mistrovském zápase jsme
doma podlehli lídrovi z Nové Vsi gólem
z poslední minuty 1:0.
Ve druhém mistrovském utkání
vezeme bod z Pičína za remízu 2:2 a prohru na
penalty. Věřím, že se mužstvo výsledkově
zvedne a v klidu udrží okresní přebor pro příští
sezónu. Kádr na to máme!
A nyní mi dovolte pozvat vás na
plánované akce v tomto roce. Týden po
skončení mistrovských soutěží, přesněji tedy
22. 6., proběhne na našem hřišti memoriál
Pavla Pilíka starých gard, kterou ukončí
diskotéka DJ Tomáše.
Vrcholem tohoto roku by měla být
akce výročí 50 let kopané v Luhách. K vidění
budou nejen 2 utkání - staré gardy a "A" týmu
Luhů s věhlasnými soupeři, ale také 2 koncerty
různých
žánrových
kapel a
spousta
doprovodných akcí. Všechny vás tedy zveme
na 13. 7., doufejme, že nás nezklame počasí.
Další akcí poté bude memoriál
Bohouše Sirotka v sobotu 10. 8.
Věříme, že se vám tyto akce budou
líbit, pobaví vás a budete na ně mít ty nejlepší
vzpomínky! A vo tom to je!
Závěrem bych vám chtěl popřát veselé
Velikonoce, bohatou pomlázku a mnoho
skvělých zážitků nejen při fenoménu zvaném
fotbal.

Přes zimu jsme určitě nezapomněli na
sportovní aktivity. Hráči opět měli možnost
využít k tréninkům tělocvičnu v Dolních
Hbitech. Pokud to dovolilo počasí, nabírali
hráči fyzičku i venku. Na konci zimní přípravy
proběhlo soustředění, letos poprvé v Rožmberku nad Vltavou.
Kromě fotbalu nás na jaře čeká již
zmíněná oslava 50. výročí fotbalu. V sobotu
15. června bude kromě soutěžního zápasu
dospělých sehráno ještě přátelské utkání
bývalých hráčů naší TJ. Oslavy 50 let fotbalu
budou pokračovat i v příštím roce, kdy máme
k výročí otevření hřiště naplánovaný zápas
s „jedenáctkou“ českých internacionálů.
Přejeme všem našim fotbalistům
hodně štěstí v jarní sezóně 2019 a našim
fanouškům krásné fotbalové zážitky.
Václav Kofroň

*****

V. Rys ml.

*****

Okénko FK Sparta Luhy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v několika větách
seznámil s kulturním a sportovním děním
v našem malém klubu.
Nový rok jsme zahájili opět fotbálkem.
Koncem ledna jsme zahájili přípravu na jarní
sezónu a po prvním tréninku jsme se sešli na
výroční valné hromadě. Ve druhé polovině
února jsme se soustředili v Lesní chatě
na Javorníku na Šumavě, kde jsme se věnovali
převážně běžkování.
V únoru též prošel naší obcí tradiční
maškarní průvod.
Odehráli jsme 2 přípravné zápasy,
s Tochovicemi "A" jsme prohráli 2:6, se
Sedlčany "C" vyhráli 3:2.
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K U L T U R N Í
04.05.2019

K A L E N D Á Ř

Country bál s Bonanzou

Jelence

Pořádá: Ježek

11.05.2019

Okrsková soutěž v hasičském sportu

Luhy

18.05. 2019

Zájezd do divadla Přísně tajné aneb
Za vším hledej ženu Pořádá: kult. komise

Praha

24.05.2019

Noc kostelů 2019

Kostel Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

25.05.2019

Dětský den

Luhy

Pořádá: Luhovské maminky

08.06.2019

O pohár starosty SDH Dolní Hbity

Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

01.06.2019

Dětský den

Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

09.06.2019

MDD

Jelence

Pořádá: Ježek

22.06.2019

Memoriál P. Pilíka, fotbalový turnaj

Luhy

Pořádá: FK Sparta Luhy + rodina Pilíkova

30.06.2019

POUŤ DOLNÍ HBITY

Dolní Hbity

13.07.2019

Oslavy 50 let založení fotbalového
oddílu v Luhách Pořádá: FK Sparta Luhy

Luhy

10.08.2019

Memoriál B. Sirotka, fotbalový turnaj Luhy
Pořádá: FK Sparta Luhy + r. Broumova a Cintulova

20.07.2019

Memoriál B. Králíčka, hasičská soutěž

Jelence

28.09. 2019

Posvícenská zábava, hraje SIGNÁL

Jelence

Pořádá: SDH Jelence

Pořádá: SDH Jelence

29.09.2019

POSVÍCENÍ DOLNÍ HBITY

Dolní Hbity

12.10.2019

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Š. Králíčková

19.10. 2019

Posvícenská zábava, hraje BRUTUS

Jelence

Pořádá: SDH Jelence

02.11.2019

Ples obce a školy Dolní Hbity

KD Dolní Hbity

Pořádá: Obec a ZŠ Dolní Hbity

15.12.2019

Vánoční setkání

Jelence

Pořádá: Ježek

21.12.2019

Vánoční koncert v kostele, ohňostroj
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

Dolní Hbity

