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Šťastné a veselé
Jindřich Balík

Letošní Vánoce nebudou jiné,
než byly loni.
Vánočka na plechu v teploučku kyne,
cukroví vanilkou voní.
U dárků pod stromkem sejdou se
známí a přátelé –
letošní Vánoce budou zas šťastné
a veselé!

advent se již přehoupl do své druhé
poloviny, přesto se mi stále nedaří naladit
se na blížící se svátky, které u někoho již
něžně klepou na prokřehlé okenní tabule.
V tomto předvánočním čase obvykle
žehráme na dlouhé večery, které konec
kalendářního roku provázejí, i na nevlídné
počasí. Žehráme i na předvánoční shon.
Koho by před sto lety napadlo, že adventní
období bude jedním z nejhektičtějších
v roce. Tedy pokud je někdo zaměstnán.
V jakékoli firmě musí nutně do konce roku
stihnout vše vyfakturovat, dokončit práce,
provést inventarizaci, připravit rozpočet,
uzávěrku, odeslat výplaty a další a další...
A kde je shánění dárků, stromečku, kapra,
pečení cukroví.... Také se všichni před
koncem roku různě loučíme, posezení stíhá
večírek či koncert. Zkrátka volnou chvilku
aby v tom adventu člověk pohledal.
Přitom dlouhé večery by nám mohly
(a měly) dopřát i dostatek času k zamyšlení. Nemám tím na mysli bilanci
pracovních úspěchů či řešení každodenních problémů. Těch máme plnou hlavu
po většinu svého života a odkládáme je
pouze tehdy, když se nám něco nemilého
přihodí. Když ztratíme pevné body, o které
jsme zvyklí se denně opírat a které
považujeme za neměnné a trvalé. To se pak
s překvapením zastavíme a pátráme po
smyslu života. Hledáme duchovní útěchu

a uvědomujeme si křehkost, velikost i
ohromující úžasnost daru, který nám byl
dán. Život je vskutku krásný. Najednou
jsou všechny spory malicherné, lpění na
materiálních věcech se zdá v porovnání
s nekonečným vesmírem směšné...
V té souvislosti mě napadá, že je
mnohem lepší svobodně hloubat nad
smyslem života v období, které je
k rozjímání jako stvořené, než být
k zamyšlení donucen ztrátou svých pevných
bodů.
Vážení občané, dovolte, abych vám
jménem naší obce popřál pokud možno
klidné, pohodové a ničím nerušené vánoční
svátky.
Jan Michálek
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Střípky ze Zastupitelstva

-

Od vydání posledních Listů zasedali naši
zastupitelé poprvé 10. září 2019. Mimo jiné
nepřijali tato usnesení:
- ZO kladně projednalo předloženou Žádost
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
obce Dolní Hbity na vybudování domovní
čistírny odpadních vod v Nepřejově.
- Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy
mezi obcí Dolní Hbity a provozovatelem
čistíren odpadních vod 1. SčV, a. s.,
o likvidaci dovážených odpadních vod na
čistírně odpadních vod v Příbrami.
- ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi obcí Dolní Hbity a společností ČEZ Distribuce, a. s. – el. přípojka
pro nově budovaný RD v k. ú. Jelence.
- Zastupitelstvo schválilo prodej obecních
pozemků parc. č. 27/9 část d o výměře
99 m2 a parc. č. 27/8 část b o výměře
79 m2, oba v k. ú. Káciň. Zastupitelstvo
dále stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 150,- Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel.
- ZO projednalo žádost o přivedení obecní
kanalizační přípojky k pozemku parc. č. st.
150 v k. ú. Dolní Hbity - příslib vybudování

-

-
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kanalizačního řadu, ale až po zahájení stavby
rodinného domu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od 9. 7.
2019 do 3. 9. 2019.
ZO vyslechlo informaci starosty o průběhu
stavby Vybudování odborných učeben v ZŠ
Dolní Hbity v rámci projektu IROP č.:
CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_063/0003396.
ZO vyslechlo informaci starosty o obdržení
dotace 1 008 034,- Kč (Registrace akce)
Klidová zóna pro komunitní centrum
v Dolních Hbitech z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019 od
poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj
– v rámci tohoto programu bude upravena
zahrada u komunitního centra.
ZO kladně projednalo předložený návrh
dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní mezi
obcí Dolní Hbity a ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY, s. r. o. (na základě této smlouvy
obec platí autobusové linky, které zajíždějí
do jednotlivých částí obce).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 06/2019 ze dne 11. 7. 2019.
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity č.
07/2019 ze dne 28. 8. 2019.
Zastupitelstvo stanovilo starostovi zaslat
objednávku firmě STAVEKO na provedení
rekonstrukce tarasu u zahrady pro čp. 92
v Dolních Hbitech.
ZO schválilo předložený Plán investic do
vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Dolní Hbity.
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku
firmy STAVEKO, spol. s r. o., na dodatečně
požadovanou sádrokartonovou příčku vč.
výmalby + osazení prken s háčky pro čp. 92
v Dolních
Hbitech.
Z důvodu,
že
v komunitním centru bude umístěna na rok
školní družina z důvodu nevyhovujících
prostor,
je
nezbytné
vybudovat
sádrokartonovou příčku, aby se mohly
vytvořit prostory pro věšáky na dětské
oblečení.
- Zastupitelstvo kladně projednalo návrh
Dodatku č. 4 ke smlouvě 80007 mezi obcí
Dolní Hbity a organizací Technické služby
města Příbram, příspěvková organizace,
o rozšíření svozu tříděného odpadu na rok
2019. Jedná se o zvýšení frekvence svozu
plastů ve žlutých popelnicích, které byly
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rozdány do domácností za účelem lepšího
třídění plastů.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity č.
08/2019 bez připomínek.
ZO projednalo předložený návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IE12-6009143/VB/01 Káciň – celková
obnova nízkého napětí mezi obcí Dolní
Hbity a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly. Jedná se o kompletní
rekonstrukci el. vedení v Kácini, kdy
některé části vedení budou umístěny
v zemi. Rekonstrukce vyvolá investici obce,
jejíž rozsah zatím nelze odhadnout. Bude
muset dojít k sejmutí lamp veřejného
osvětlení
z některých
vyměňovaných
sloupů, v některých případech bude obec
muset místo odstraněných betonových
sloupů pořizovat svoje sloupy na veřejné
osvětlení a obec také čeká vybudování části
vedení veřejného osvětlení v zemi. Tyto
náklady budou poměrně vysoké. Obec by
proto využila institutu věcného břemene a
alespoň za umístění sloupu na obecní
pozemek a za uložení kabele v obecním
pozemku požadovat náhradu – 1 000,- Kč
za sloup, 200,- Kč za 1 m uloženého
kabelu.
ZO vyslechlo informaci o projektovém
řešení parkovacích stání a zpevněné plochy
před KD Jelence na pozemku parc. č. 45/2
v k. ú. Jelence a stanovilo Radě realizovat
potřebné kroky v souladu s předloženým
projektem.
ZO se zabývalo požadavkem ředitele ZŠ a
MŠ Dolní Hbity na zajištění nového
vodorovného značení „Pozor děti“, které by
bylo umístěno na silnici před vjezdem do
Dolních Hbit nad kostelem a před
autobusovou zastávkou ve směru od
Jelenců. Důvodem je fakt, že odpoledne
budou děti navštěvovat družinu nově
umístěnou v komunitním centru.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
změnového listu č. 5 a Dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo mezi obcí Dolní Hbity
a firmou STAVEKO, spol. s r. o., na
zakázku „Obecní dům Dolní Hbity –
Komunitní centrum“ a „Obecní dům Dolní
Hbity – Sociální byty“.

Další zasedání ZO proběhlo 26. září 2019:
-

-

-
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ZO schválilo? koupit nemovitost, rodinný
dům čp. 4 v Dolních Hbitech na pozemku
parc. č. st. 16/1 v k. ú. Dolní Hbity, včetně
pozemku parc. č. st. 16/1 v k. ú. Dolní
Hbity o výměře 449 m2, pozemku parc. č.
36/2 v k. ú. Dolní Hbity o výměře 910 m2
a pozemku parc. č. 36/5 v k. ú. Dolní Hbity
o výměře 523 m2 vše za částku 2 500 000,Kč.
ZO schválilo předložený návrh dodatku č.
10 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.
Zastupitelstvo stanovilo zaslat objednávku
na provedení výměny oken, dveří a předělání výlohy na stěnu s okny v budově čp.
13 v Nepřejově, a to firmě ProFicio 33,
s. r. o. Práce a dodávky budou provedeny
na základě předložené cenové nabídky
firmy ve výši 155 164,- Kč bez DPH
(187 749,- Kč vč. DPH). Záruka na dílo
bude po dobu 3 let.
ZO schválilo předložený návrh Dodatku č.
11 ke smlouvě o zabezpečení sociálních
služeb mezi obcí Dolní Hbity a Farní
charitou Starý Knín, se sídlem nám. Jiřího
z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín, ze dne
9. 4. 2009, který stanovuje poskytnout pro
rok 2020 na činnost Farní charity na území
obce Dolní Hbity částku 80.000,- Kč.
Zastupitelstvo
vzalo
na
vědomí
předloženou Zprávu starosty o činnosti
Rady od 3. 9. 2019 do 20. 9. 2019.

Další zasedání ZO proběhlo dne 5. listopadu
2019:
- ZO vzalo na vědomí informaci finančního
výboru o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ
Dolní Hbity za období 1/2019 – 6/2019.
Provedenou kontrolou nebyla zjištěna
pochybení při hospodaření s majetkem ani
v hospodaření s veřejnými prostředky.
- Zastupitelstvo vyhovělo žádosti Okresního
soudu v Příbrami o prodloužení volebního
období
přísedící
Okresního
soudu
v Příbrami.
- ZO schválilo předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace na vybudování domovní čistírny
odpadních vod - Horní Líšnice. Účelová
dotace je pro tento účel 50 000,- Kč.
- Zastupitelstvo pro rok 2020 stanovilo cenu
stočného pro občany ve výši 34,90 Kč bez
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DPH (38,39 Kč s DPH) za 1 m3 a dále
stanovuje pro rok 2020 cenu vodného pro
občany ve výši 43,- Kč bez DPH (47,30
Kč s DPH) za 1 m3 s tím, že se obec bude
podílet na krytí ztráty provozovatele
vodovodu Nepřejov (odhad ztrátovosti cca
30 000,- Kč).
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity zároveň
stanovuje i nadále za dodanou vodu
odběratelům s trvalým pobytem v obci
Dolní Hbity kompenzovat cenu vodného
tak, aby celková výše za dodanou vodu pro
tyto odběratele činila maximálně 35,- Kč
včetně DPH za 1 m3 dodané vody. Tato
kompenzace se vztahuje na odběratele
napojené na vodovod Nepřejov, na
odběratele upravené vody v bytovém domě
čp. 66 a čp. 92 v Dolních Hbitech a čp. 45
v Jelencích.
ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o dílo mezi obcí Dolní Hbity a firmou Jiří
Koloušek na provedení rekonstrukce
kanalizačního potrubí odvodňujícího oblast
u KD v Dolních Hbitech po soukromém
pozemku parc. č. st. 9 v k. ú. Dolní Hbity.
Cenová nabídka je ve výši 110 923,35 Kč
bez DPH (134 217,25 Kč včetně
DPH).Odkanalizování bylo zaústěno do
potrubí, které vede přes dvůr čp. 17
v Dolních Hbitech. Kamerovou zkouškou
bylo zjištěno, že potrubí ve dvoře je zcela
poškozené a neprůchodné (zazeměné,
rozlámané) – je zde svedena veškerá voda
z asfaltové plochy před KD v Dolních
Hbitech i za KD. Tato cenová nabídka se
týká výměny betonového potrubí za
plastové tak, aby byl vyřešen bezproblémový odvod vody z citovaných
pozemků a nebyl ohrožen pozemek
zahrady a dvora.
Zastupitelstvo
vzalo
na
vědomí
předloženou Zprávu starosty o činnosti
Rady od 8. 10. 2019 do 22. 10. 2019.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty
o průběhu stavby Vybudování odborných
učeben v ZŠ Dolní Hbity - projekt IROP
č. CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_063/0003396.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 09/2019 ze dne 1. 10. 2019.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity č.
10/2019 bez připomínek.
ZO stanovilo podpořit trvale žijící občany
obce Dolní Hbity kompenzací svozovým

-
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firmám, které budou vyvážet odpadní vody
ze soukromých jímek odpadních vod na
ČOV Příbram. Dotace je omezena na
vývoz odpadních vod za kalendářní rok
a osobu ve výši maximálně 36 m3. Dotace
bude proplácena svozové firmě ve výši
200,- Kč za 1 fyzicky vyvezený m3
splaškových vod, který bude uložen na
čistírnu odpadních vod s platností od
dnešního dne.
ZO kladně projednalo předloženou
cenovou
nabídku
na
vypracování
projektové dokumentace (do fáze projektu
pro provedení stavby) pro vybudování
přírodního hřiště ve svahu areálu mateřské
školy v Dolních Hbitech na pozemcích
parc. č. 59/10 a 59/35, oba v k. ú. Dolní
Hbity. Základní škola o úpravu areálu
dvora školky velmi stojí – ideální by byla
úprava, spojená s vybudováním přírodního
hřiště. Na Ministerstvu životního prostředí
v rámci Národního programu Životního
prostředí se chystá Výzva č. 7/2019:
Přírodní zahrady, do které by bylo možno
podat projekt úprav dvora v areálu MŠ
včetně té části meze, která patří obci.
Dotace je poskytována do výše 500 000,Kč. Celkovou hodnotu projektu lze
odhadnout na 800 000,- Kč.
ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o řízení projektu v době udržitelnosti mezi
obcí Dolní Hbity a společností LK
Advisory, s. r. o., se sídlem Kubánské
náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 –
Vršovice, pro projekt „Obecní dům Dolní
Hbity – Sociální byty“, č. projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003022.

Další zasedání ZO proběhlo dne 10. prosince
2019:
- ZO schválilo předložený návrh rozpočtu
obce Dolní Hbity pro rok 2020. Příjmy ve
výši 26 061 200,-Kč, výdaje ve výši 26
061 200,-Kč.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Střednědobého výhledu obce Dolní Hbity
na léta 2021 – 2024 bez připomínek.
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy – Základní školy a Mateřské
školy, okres Příbram, mezi obcí Dolní
Hbity, obcí Jablonná a obcí Smolotely.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
obecně závazné vyhlášky obce Dolní Hbity
č. 01/2019, kterou se stanoví část
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společného školského obvodu Základní
školy a Mateřské školy, bez připomínek.
ZO schválilo předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Dolní Hbity
č. 02/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce bez připomínek.
ZO schválilo výši poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstra-ňování
komunálních odpadů pro rok 2020 ve výši
540,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
dodatku č. 5 ke smlouvě
o
zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů mezi obcí Dolní Hbity
a Technickými službami města Příbrami.
Celková cena za svoz komunálního
odpadu činí 426 929,- Kč bez DPH (490
968,35 Kč vč. 15 % DPH), svoz
plastového odpadu 150 548,- Kč bez DPH
(173 130,20 Kč vč. DPH) a svoz
nebezpečného odpadu 15 081,- Kč bez
DPH (18 248,01 Kč vč. DPH).
ZO schválilo předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Dolní Hbity č.
03/2019, kterou se stanoví místní
poplatky, bez připomínek.
Zastupitelstvo
vzalo
na
vědomí
předloženou Zprávu starosty o činnosti
Rady z 11. 12. 2018.
ZO
schválilo
předložený
návrh
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace na vybudování domovní
čistírny odpadních vod – Nepřejov.
ZO vydalo Změnu č. 2 Územního plánu
Dolní Hbity.
ZO stanovilo odměnu členkám kulturní
komise.
ZO stanovilo odměnu starostovi obce.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
ve vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č.
940/1 díl „a“ v k. ú. Nepřejov o výměře
15 m2. Zastupitelstvo dále stanovuje cenu
za 1 m2 prodávaného pozemku ve výši
150,- Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku hradí žadatelka.
ZO stanovilo na základě předložené
cenové nabídky zaslat objednávku firmě
PIK Vítek, s. r. o., na vypracování
projektové dokumentace pro společné
povolení stavby kanalizačních stok A-1

-
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(kanalizace nad bývalým obchodem) a A2
(kanalizace
pro
chaty
podél
Vápenického potoka). Cenová nabídka je
v celkové výši 60 000,- Kč
(72
600,- Kč vč. DPH). Součástí nabídky není
geodetické zaměření ani inženýrská
činnost.
Zastupitelstvo na základě předložené
cenové
nabídky
stanovilo
zaslat
objednávku firmě PIK Vítek, s. r. o.,
projektová a inženýrská kancelář, na
vypracování, podání a projednání bez
závad žádosti o podporu pro stavbu
rozšíření ČOV – Žádost o podporu
z programu Státního fondu životního
prostředí. Cenová nabídka je ve výši
30 000,- Kč (36 300,- Kč vč. DPH).
ZO stanovilo výši cenové hladiny
požadovaných náhrad za omezení
vlastnického práva (věcná břemena) pro
liniové stavby (rozvodné závody,
telekomunikace....),
které
budou
zasahovat na pozemky ve vlastnictví obce
Dolní Hbity, a to ve výši 200,- Kč za
uložení 1 běžného metru kabelu a 1 000,Kč za umístění 1 ks pilíře.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 11/2019 ze dne 13. 11. 2019.
ZO
schválilo
předložený
návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 12/2019 bez připomínek.
Zastupitelstvo
stanovilo
starostovi
podepsat návrh nově upravené pojistné
smlouvy č. 86034888350 mezi obcí Dolní
Hbity a Kooperativa pojiš-ťovnou, a. s.,
ve které se navyšuje částka pojištěných
budov na 90 118 000,- Kč a movitých
věcí na 5 864 000,- Kč (nově zahrnuje
budovu čp. 92 v Dolních Hbitech, budovu
čp. 4 v Dolních Hbitech, navýšení
pojistky budovy základní školy čp. 44
v Dolních Hbitech z důvodu rekonstrukce podkroví a budovu KD Dolní
Hbity čp. 106 v Dolních Hbitech). Roční
výše pojistného je 70 176,- Kč.
Jan Michálek
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Vánoční koncert
Kulturní komise děkuje všem, kdo pomohli
uklidit a svátečně nazdobit náš kostel na
vánoční koncert. Srdečně zveme všechny
na sobotu 21. 12. 2019, aby se přišli
podívat. Krátké zastavení v předvánočním
shonu, poslech příjemných tónů, podání
ruky známým, které jsme celý rok neviděli,
a dobré občerstvení je vše, co vám
můžeme nabídnout.

INFORMACE PRO OBČANY
OD 20. 12. 2019 DO 3. 1. 2020
BUDE OBECNÍ ÚŘAD
PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN

Hana Procházková




Pozvánka na adventní koncert

Pozvání na vánoční bohoslužby
Půlnoční 24. 12. ve 20.00 h
Svátek Svaté Rodiny 29. 12. ve 12.45 h
Římskokatolická farnost Krásná Hora nad
Vltavou přeje pokojný advent a požehnané
Vánoce i celý následující rok.
P. Zbigniew Grzyb


Kulturní komise
Plán kulturní komise na rok 2020
Únor - divadlo
Březen - setkání důchodců
Květen - vítání občánků
Červen - Noc kostelů
Září - vítání občánků
Říjen - divadlo
Prosinec - vánoční koncert



Únorový zájezd do divadla
První sobotu v únoru jedeme do Divadla
Radka Brzobohatého v Praze. Navštívíme
muzikálovou parodii 50 odstínů. Lístky
byly rozebrány během 14 dnů. Odjezd
autobusu bude včas upřesněn. Přejeme
příjemný kulturní zážitek.

Poděkování
Obec Dolní Hbity
děkuje manželům Pelichovským
za zaslání finančního daru
na pořádání vánočního koncertu.
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Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům
Od posledního vydání Dolnohbitských
listů se v naší obci narodil Sebastiánek
Oberfalcer z Kácině.
Blahopřejeme rodičům a malému
Sebíkovi přejeme, aby ho v životě provázelo
jen to nejlepší.

Emička Buraltová

(VM)


Vítání občánků
Dne 5. října 2019 byly
slavnostně přivítány tyto dětičky:

Matyášek Vymětal

Matyášek Kromka

Barunka Žáková

Zdeněček Trnka

Josefínka Báječná
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Přejeme, ať děťátkům sudičky jen vše
dobré dají, ať pro ně hodně lásky, zdraví, štěstí
mají 


Nikolka Hovorková

VESELÉ A POHODOVÉ VÁNOCE,
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE
PŘEJÍ VŠEM ZÁKAZNÍKŮM
DOLNOHBITSKÉ PRODEJNY COOP
Zdeňka Fejtová, Radka Velasová
a Jitka Volfová


Janinka Hovorková

Okénko základní školy
Milí čtenáři,
jak jste si všimli, celý článek má název
Okénko ZŠ. V této době mi to přijde velmi
příznačné, neboť naše škola dostává úplně
novou podobu, zcela se mění její vzhled. Jsou
to právě okna, která nově „vykukují“ ze
střechy. A nejen okna, celá půda se nám
doslova mění před očima. Slovy klasika: „Co
to ale zhltne materiálu – to máte beton, cihly,
malta, dráty, trubky, vata, sádrokarton…“. Ale
když člověk vidí, jak se to rýsuje, začínáme se
opravdu moc těšit. Jsme také rádi, že máme ve
škole teplo. Nové kondenzační kotle fungují
výborně.
Začali jsme ale připravovat i projekt
nový – rekonstrukci střechy nad družinou, kde
by do budoucna měla vzniknout učebna, kterou
budeme využívat pro kroužky a školní družinu.
Jsme sice na začátku, ale první plány jsou už
na světě.
A do třetice jsme rozjeli projekt na
vytvoření přírodního hřiště ve svahu v naší
mateřské škole. Tento projekt by měl být
spolufinancován ze SZIF a pomůže nám
konečně konstruktivně využít dvůr ve školce.

Klaudinka Búthová

Monička Smítková
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Na realizaci by se měla podílet i veřejnost,
takže doufáme v hojnou účast při brigádách,
které budeme vyhlašovat.
Z akcí, které proběhly ve škole, stojí
jistě za zmínku následující. Projektový den
evropských jazyků proběhl v říjnu. První
stupeň si připravoval zajímavosti o jednotlivých státech Evropy a tyto zajímavosti potom
děti prezentovaly svým starším kamarádům
z druhého stupně. Ti je na oplátku pozvali
k sobě do třídy, kde pro ně připravili hry
a rébusy na téma evropských států. Pracovali
ve skupinách a úžasně si osvojovali
komunikační dovednosti. V závěru dne
proběhla ještě prezentace účastníků výjezdů
v rámci projektů Erasmus+, kterých se
zúčastnili i naši žáci.
Žáci 1. stupně mají za sebou krásný
kulturní zážitek. V příbramském divadle je
velmi zaujalo představení Čarodějův učeň.
Na tematický zájezd jsme vyrazili
hned dvakrát z důvodu plánované odstávky
elektrické energie. První stupeň si vyrazil do
Čapího hnízda, starší žáci si byli prověřit své
přírodovědné znalosti v plzeňské Techmanii.
Oba stupně společně zhlédly další den filmové
představení „Zpívej“ a zakončily vše
procházkou historickou Příbramí.
Naši nejstarší žáci procházejí nyní
důležitou životní etapou, rozhodují o svém
budoucím povolání. Snažíme se jim pomoci,
proto navštívili v průběhu října a listopadu
některé důležité instituce (SPŠ Příbram, OA
a VOŠ Příbram, Úřad práce Příbram, firmu
CVP Galvanika Příbram).
I v letošním roce pracují děti ve škole
v různých kroužcích, podílejí se na chodu
školy v žákovském parlamentu a navštěvují
školní družinu, v níž se věnují rozmanitým
aktivitám. A ti nejmenší zde dokonce strávili
celou jednu noc. To vše máme již za sebou, ale
čeká nás toho mnoho dalšího - vánoční
bruslení, vánoční besídka, lyžařský kurz,
návštěvy Knihovny Jana Drdy v Příbrami
a spoustu dalších. Moc se těšíme na nové
zážitky.
Jsem rád, že v Dolních Hbitech vznikla
jedna nová tradice - společný Ples obce a školy
Dolní Hbity. Díky bohatému programu,
perfektní připravenosti a hojné účasti mohl být
předán škole a školce úžasný dárek (12 500
Kč), za který pořídí sportovní a vzdělávací
pomůcky. Na tomto místě bych chtěl
poděkovat
všem
organizátorům
plesu
a účinkujícím. Hlavně díky nim byla na plese

příjemná rodinná atmosféra a každý, kdo se
účastnil, nešetřil chválou.
Další tradice je již léty prověřená.
Vánoční jarmark ve škole zase po roce
provoněl celé Dolní Hbity. Opět nás potěšila
hojná účast. Věříme, že si zde každý nalezl to
své a odnesl si domů hezký výrobek, nebo
něco dobrého, anebo příjemný zážitek
z vystoupení. A víte, co potěšilo nejvíce mě?
Že se škola stala jakýmsi zvláštním kouzelným
místem, kde se potkávají celé generace lidí
a o tom by přece Vánoce měly být především.
Proto vám přeji za celý kolektiv dětí,
žáků a zaměstnanců školy krásné vánoční
svátky a ať na vás v novém roce 2020 čekají
pouze „samé jedničky“.
Mgr. Ondřej Buralt

Zima
Tereza Boháčová
Nastal krásný zimní čas,
venku nám lehce sněží.
Po roce vyndáme sáňky zas,
tatínek pro ně už běží.
Mráz ozdobí každý keř,
nosy červené hned budou,
do krmelců chodí zvěř,
děti do přírody půjdou.


Okénko mateřské školy
Tak jako každým rokem ve
vánočním vydání listů hledám originální
způsob, jak začít se svým příspěvkem.
Bohužel ani letos mě nic nového nenapadá.
Dne 2. 11. 2019 se konal 2. ročník plesu
ZŠ a MŠ Dolní Hbity a OÚ Dolní Hbity.
Ples se vydařil. Výtěžek 12.500 Kč byl
věnován naší ZŠ a MŠ. Každý subjekt se
podělil stejným dílem. Byla jsem na obou
stranách této akce – jako pořadatel i jako
obdarovaný. Proto chci poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci plesu. Velký
dík také patří všem, kteří se přišli pobavit.
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který nám věnovala paní Eliška Štichová,
a zapálili první adventní svíčku. Za účasti živé
hudby Astoria Brass a přednesu vánočních
koled se všichni výborně bavili. Jako už
tradičně jsme zajistili i občerstvení.
Na závěr děkuji členům za reprezentaci sboru na soutěžích. Všem za pomoc na
akcích, které pořádáme. Našim rodinám za
trpělivost a podporu. Nám všem spoluobčanům, našim příznivcům, sponzorům
a zastupitelům obce v čele se starostou Ing.
Janem Michálkem přejeme klidné a spokojené
prožití svátků vánočních a do nového roku
2020 pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Letos v únoru se stal náš dlouholetý
člen Václav Hotový mistrem republiky
v Motoskijöringu. Blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci.

Již teď se těšíme na další, v pořadí třetí,
tematicky zaměřený ples.
A protože je tu konec roku a s ním i
Vánoce, přeji všem hezké a poklidné
prožití vánočních svátků. V novém roce
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a radost
z
pracovních úspěchů i rodinné
spokojenosti.
Vladimíra Pražáková


UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY,
ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ ZIMNÍCH PRÁZDNIN

Tímto vás také srdečně zveme na tradiční
hasičský ples dne 25. ledna 2020.

V době vánočních prázdnin
od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 budou
školní družina a mateřská škola
uzavřeny.

Miroslav Pácalt


Okénko SDH Jelence



Vážení spoluobčané, rádi bychom vám
popřáli krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.
Roman Trkovský



Okénko SDH Dolní Hbity

Okénko SDH Káciň

Vážení spoluobčané,
čert s Mikulášem zvoní u dveří, končí
rok 2019 a já vás seznámím s činností sboru.
Dne 9. září jsme pořádali brigádu na železný
šrot. V sobotu 14. září pořádal OSH Příbram
v Bezděkově pod Třemšínem 16. ročník
v požárním sportu „O putovní pohár vedoucího
odborné rady represe mužů nad 35 let“. Naše
družstvo skončilo na krásném druhém místě.
Dne 25. října jsme pořádali den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici pro děti z naší školy,
kde byla představena technika a vybavení naší
JSDHO Dolní Hbity.
Posledního listopadu jsme za hojné
účasti spoluobčanů rozsvítili vánoční strom,

Nejprve bych rád pozval všechny
členy SDH Káciň na výroční valnou hromadu,
která se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020 od
18:00 v hospodě.
Členům a členkám děkuji za
vykonanou práci při brigádách a akcích
pořádaných SDH Káciň a také za reprezentaci
při soutěžích. Právě končící rok 2019 patřil
z pohledu našeho sboru k těm kulturně
aktivním. Na konci zimy jsme pořádali tradiční
masopustní průvod. Na jaře jsme se zúčastnili
okrskové soutěže. V létě byl vydařenou akcí
13. ročník káciňského fotbalového turnaje,
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který se nám podařilo potřetí za sebou vyhrát.
Na konci roku jsme v obci společně zahájili
adventní čas rozsvícením stromku na návsi.
V příštím roce oslaví náš sbor 115 let
svého založení a kromě tradičně pořádaných
akcí určitě najdeme čas i k připomenutí této
významné události.
Závěrem přeji všem klidné a bezstarostné vánoční svátky a vydařený vstup do
nového roku 2020.

Okénko SDH Nepřejov
Výroční
valná
hromada
SDH
Nepřejov se uskuteční v sobotu 28. prosince
2019 od 18 hodin. Tímto bych rád pozval
všechny naše členy k hojné účasti.
Všem přeji krásné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v novém
roce.
Ing. Roman Vopička

Richard Horký ml.




Okénko SDH Luhy

Informace
TJ Sokol Dolní Hbity

Sbor dobrovolných hasičů v Luhách
zve na výroční valnou hromadu našeho sboru,
která se bude konat v hasičárně v sobotu 4. 1.
2020 od 17.00 hodin. Proběhne volba nového
výboru SDH. Srdečně zvu všechny členy
k účasti.
Všem našim členům, jejich rodinám
a všem občanům obce bych chtěl jménem
sboru v Luhách popřát klidně Vánoce a hodně
zdraví do nového roku 2020.

TJ Sokol Dolní Hbity děkuje všem
příznivcům fotbalu za podporu
v uplynulém roce.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce,
hodně štěstí a zdraví v roce 2020

Jaromír Jechort

Václav Kofroň


Okénko FK Spart Luhy
Vážení spoluobčané,
v podzimní části fotbalového ročníku
2019/2020 se našemu mužstvu příliš nedařilo.
Ze 13 zápasů jsme vyhráli 4, jeden po
penaltách, dva po penaltách prohráli a 6 jsme
prohráli v normálním čase. Na vině je nejspíš
slabší výkonnost, také jsme přišli o oba
útočníky, proto dáváme i méně gólů, a tudíž
nevyhráváme! V současnosti se nacházíme na
12. místě okresního přeboru. I přesto, že je
zimní přestávka, naši hráči chodí trénovat do
sálu v Dolních Hbitech. Brzy po Novém roce
opět naskočíme do tréninkového procesu, kdy
doplní obecní sál spining v Oxygenu
s kondičními výběhy a sobotními tréninky.
V plánu jsou také 3 přípravné zápasy,
o kterých jednáme.

Zdobení vánočního stromku a zahájení adventu
v Luhách proběhlo 30. 11. 2019
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Ale nebylo na podzim zase úplně
špatně. Důkazem toho jsou hráči našeho klubu,
kteří si pod hlavičkou FK Sparta Luhy založili
tým malé kopané a hned při své premiéře ve 2.
lize příbramského okresu celou soutěž ovládli
a postoupili do 1. ligy. Nádherný úspěch!
Nutno podotknout, že jim pomohlo i několik
hráčů z okolních klubů.
Na závěr bych vás chtěl seznámit
s plány na začátek roku 2020.
Dne 1. 1. si opět půjdeme zahrát novoroční
fotbal na naše hřiště. Počínaje sobotou 11. 1.
začínáme se zimní přípravou na hřišti a okolí.
Nyní ještě budeme 2x ve středu využívat
obecní sál a ve středách budeme pokračovat i
po Novém roce.
Výroční valná hromada je naplánována
na sobotu 25. 1. v hasičárně v Luhách.
Tradiční soustředění máme zamluveno
od 26. 2. do 1. 3. opět na Javorníku na
Šumavě.
Maškarní průvod naší obcí projde 7. 3.,
ještě ten večer proběhne v hospodě a sále
v Luhách maškarní zábava se skupinou Axiom.
Doufám, že se s vámi setkáme na výše
zmíněných akcích, s hráči na všech
a s ostatními zvláště na těch kulturních!
Přeji všem spoluobčanům krásné
prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a
úspěšný vstup do nového roku.

Chcete být informováni
o aktualitách
z našeho webu?
Chcete mít
k dispozici důležité informace
z obce ve svém chytrém telefonu?
Představujeme službu pro občany naší obce –
mobilní aplikace V OBRAZE. Aplikace vám
přináší přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte
se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce.
Co je potřeba k jejímu stažení?
- mít chytrý telefon s operačním
systémem Android či iOS
- přístup na internet
- místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?

Václav Rys ml.


Umístění nových sběrných nádob
na jedlé oleje a tuky a hliník



Od nového roku budou přidány nové sběrné
nádoby na stanoviště u obchodu v Dolních
Hbitech. Jedna zelená plastová popelnice
bude určena na jedlé oleje a tuky. Do
popelnice budete moci odkládat použité
kuchyňské oleje a tuky v uzavřených pet
lahvích. Druhá červená plastová popelnice je
určena pro sběr hliníku. Do této popelnice
můžete vhazovat víčka od jogurtů, sešlápnuté
obaly od plechovkových nápojů, apod.
Nádoba na hliník bude umístěna také za
budovou školy.

SBĚR ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH
PRO NAŠE OBČANY
KAŽDOU 1. SOBOTU V MĚSÍCI
od 9.30 do 11.30 hodin
a
KAŽDOU STŘEDU
od 8.00 do 9.00 hodin

Monika Volfová
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Termíny svozu žlutých popelnic
na plasty v I. pololetí 2020
Vývoz žlutých popelnic a kontejnerů na
plasty na veřejných prostranstvích bude ve
frekvenci 1x za 3 týdny vždy v pátek a bude
v těchto termínech:

Česko zpívá koledy i v Luhách

10. 1.
31. 1.
21. 2.
13. 3.
3. 4.
24. 4.
15. 5.
5. 6.
26. 6.

Letos poprvé se i obec Luhy připojila
k celostátní tradiční předvánoční akci „Česko
zpívá koledy“.
V letošním roce se konala tato akce již
po deváté. Její kouzlo spočívá v tom, že ve
stejný moment zpívají lidé v celé zemi i za
jejími hranicemi několik stejných koled.
Přihlášeno bylo 940 míst.
V Luhách se sešla početná skupina
zpívajících (65 osob) u místní hasičárny a za
doprovodu dvou kytar se odzpívalo šest
předepsaných koled a po poslední vánoční
písni „Vánoce, Vánoce, přicházejí…“ byli již
všichni tak rozezpíváni a naladění že by dali
všechny písně klidně ještě jednou.
Hasiči
připravili
pro
všechny
zúčastněné teplé občerstvení – pro zahřátí
hlasivek výborný svařáček a k zakousnutí
klobásky. Sousedé se sešli, zazpívali si,
poklábosili
a na chvíli se odpoutali od
všedního předvánočního shonu.
První luhovský ročník se velmi vydařil
a většina se shodla na tom, že příští rok by se
tato akce mohla opět zopakovat.


INFORMACE
O POPLATCÍCH - ZMĚNA
Od 1. 1. 2020 vejde v platnost nová
vyhláška o poplatcích
Poplatek za odpady
zůstává pro rok 2020 ve stejné výši jako
dosud – 540,- Kč za osobu s trvalým
pobytem v obci a 540,- Kč za rekreační
objekt.
Poplatek ze psů
Dochází ke změně: za prvního psa činí
poplatek 150,- Kč a za každého dalšího
225,- Kč. Cena je platná pro všechny bez
výjimek – veškeré osvobození a úlevy se
ruší.
Stočné
Je zvýšeno na 34,90 Kč bez DPH (s DPH
38,39) za 1m3 a vodné zůstává ve stejné
výši 43,- Kč bez DPH (49,45 Kč s DPH).

Monika Volfová

OÚ Dolní Hbity
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Kupodivu ne v Jeruzalémě, pane. Ale za
kopcem, v Betlémě. Takové malé, v podstatě
bezvýznamné město. Ale to víte, Hospodin.
Vždycky znova dává šance hlavně těm, kdo
jsou až na dně.

Čtení na konec
Vánoční příběh
(zdroj: Gabriela Horáková, Lupa.cz)

Tomu Herodes moc nerozuměl. Hm, hm,
podrbal se na bradě, tajně si dal povolat
mudrce a na všechno se jich vyptal. Pak je
poslal do Betléma a pověřil je misí dítě najít,
vrátit se a udat souřadnice pobytu. Aby se mu
mohl také poklonit, přece.

Z celého vánočního příběhu dneska známe
hlavně obrázek stáje s jesličkami, Marií,
Josefem, volem, oslem a Třemi králi. A tak
možná není na škodu připomenout si další
detaily.

Za Jeruzalémem mudrci znovu zvedli hlavu
a hvězda je dovedla až do domu, kde našli dítě
s Marií. Velmi se zaradovali, poklonili se dítěti
jako králi a obdarovali ho tím, co měli sami
nejvzácnějšího (tehdy zlatem, kadidlem a
myrhou). Dítě Herodovi neudali. Domů se
vrátili jinou cestou, než kterou přišli.

Podle
biblických
vyprávění
římský
císař Oktavián Augustus došel k názoru, že by
bylo vhodné zjistit majetkové poměry
obyvatelstva císařství – nakonec, co je doma,
to se počítá. A tak z důvodů, které pochopí
snad jenom státní úředník, se musel každý
vydat do místa svého trvalého bydliště (po
dvou tisících letech v éře počítačů se situace
moc nezlepšila), aby se zaregistroval pro
daňové účely na příslušném úřadě. Také Josef
se svou těhotnou snoubenkou Marií proto
vyrazil z Nazareta na jih do Betléma (dneska
po dálnici něco přes 70 km), protože z Betléma
pocházela jeho rodina. Minuli Jeruzalém, kde
vládl Herodes, později zvaný Veliký, proslulý
architekt a paranoik, který dal odpravit
každého, koho podezříval ze spiknutí proti
svému majestátu.

Tolik svodka biblických vyprávění o narození
Ježíše Krista. Ta hvězda, kterou mudrci
rozpoznali jako královskou, je dovedla ne
k Herodovi, který se dostal ke svému kralování
pomocí intrik a konexí, ale ke Kristu, který, jak
se později ukázalo, naplnil právě ty hodnoty,
které od krále čekáme: spravedlnost,
milosrdenství, lásku, důvěru, naději a pokoj.
Vánoční příběh nám ukazuje, že tyto
královské hodnoty přišly do tohoto našeho
světa a má smysl je hledat. Nejsou ovšem
spojeny s vnější mocí a postavením, nedosáhne
se jich pomocí konexí a intrik. K lásce, důvěře
a naději neexistují žádné široké a dobře
značené dálnice, daleko spíš je to cesta
hledání. Může se stát, že narazíme na slepou
uličku (jako mudrci v Jeruzalémě), že potkáme
pokrytce, fanatiky moci nebo vlastního já
(Herodes) a že nakonec tu lásku, důvěru
a naději najdeme možná někde úplně jinde, než
jsme původně čekali. Může se stát, že nás to
hledání promění a už se stejnou cestou
nevrátíme, podobně jako se mudrci od setkání
s dítětem vrátili domů jinou cestou.

V Betlémě bylo narváno jako o Vánocích
v IKEA a lidský soucit s těhotnou ženou byl na
bodě mrazu. Dvojice nakonec skončila
v přístřešku pro dobytek, kde Marie porodila
Ježíše a položila ho do jeslí.
A tehdy se udál první startrek. Na východě
mudrci, doslova mágové (tradičně tři podle
trojice darů) uviděli na obloze hvězdu, o které
pochopili, že odkazuje ke králi a vede do
Judska. A tak vyrazili na dlouhou cestu do
Jeruzaléma, královského města, aby se tady
(kde jinde) na toho nového krále vyptali.
Představa jiného krále pochopitelně vznítila
Herodovu paranoiu, a tak si dal zavolat
velekněze a zákoníky, znalce židovského
zákona, proroků a spisů, aby se vyptal na
situaci.
A kde že se má ten Mesiáš (Kristus)
narodit?

Navenek to vypadá, že Vánoce jsou jen zmatek,
napětí, nákupy, jídlo a zábava. Ale někde pod
tím, za tím nebo snad nad tím je láska, důvěra,
naděje, pokoj a radost. Má cenu hledat je,
nedat se odradit a vytrvat. Přejeme všem
čtenářům radostné Vánoce.
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Obec Dolní Hbity
přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
v novém roce 2020.


Vánoční omalovánky pro nejmenší☺
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K U L T U R N Í

21.12.2019

K A L E N D Á Ř

Vánoční koncert v kostele +
ohňostroj

Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

11.01.2020

Ples Obce Višňová

KD Dolní Hbity

Pořádá: Obec Višňová

18.01.2020

Myslivecký ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Jablonná

25.01.2020

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

01.02.2020

Zájezd do divadla na „Padesát
odstínů“

Praha

Pořádá: kulturní komise Dolní Hbity

15.02.2020

Hasičský ples

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

22.02.2020

Maškarní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: Ženy Drásov

29.02.2020

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Stěžov

07.03.2020

Dětský maškarní bál

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

07.03.2020

Masopust

Luhy

Pořádá: FK Sparta Luhy

14.03.2020

Sportovní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity

21.03.2020

Taneční zábava, hraje skupina
Odyssea-Rock

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

28.03.2020

Setkání pro důchodce, hraje Toulavá
kapela

KD Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

18.04.2020

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Š. Králíčková

05.06.2020

Noc kostelů

Dolní Hbity

Pořádá: kulturní komise Dolní Hbity
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