Dolnohbitské listy
ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí

-----------------------------------------------------------------------------Ročník XIX. číslo 3
Odpovědný redaktor: Jan Michálek
Jazyková úprava: Jitka Buraltová

prosinec 2020

zdarma

webové stránky: www.dolni-hbity.cz

Obrázek nakreslil Jonatánek Resl
ze Třtí (5 let 7 měsíců)


Mrazík
Mrazík cení zoubky,
chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme.
Dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně zvenku
bílé květy na okénku.

Vážení spoluobčané,
každoročně řeším otázku, jaké zvolit téma
pro úvodník předvánočních Dolnohbitských
listů. Rychle zatlačuji zpátky někam na
okraj myšlenku, která lahodí mému línému

já: „Co takhle použít nějaký starší
úvodník?“ Možná by to šlo, přemítám,
vždyť si to čtenáři jistě nebudou pamatovat.
Ne, to by nebylo fér, ozve se mé lepší já. A
navíc, když se nad tím skutečně zamyslím,
nebylo by to ani možné. Život je velmi
dynamická záležitost. Nejen život jednotlivce se neustále vyvíjí a mění, ale
i celá příroda, naši společnost nevyjímaje.
Mění se i obec, Česká republika
a vlastně celý svět. Jsou období, kdy vše
probíhá v nepatrném tempu, pozvolna
a klidně. V poslední době je však rychlost
nezměrná, místy se zdá, že nezůstává kámen
na kameni. To ostatně můžeme sledovat
téměř v přímém přenosu jako reální
účastníci každodenních událostí. Zprávy
jsou plné různých opatření a situace není
růžová. Náš mozek není na tak rychlé změny
uvyklý, a tak se v nás mísí různé nepříjemné
pocity a strachy. Koho by před rokem
napadlo, co letošek přinese, že bez roušky
nejsme schopni ani nakoupit. Používání
roušek je jen nepatrná, i když viditelná
maličkost. Další změny probíhají v ekonomickém prostředí. Mnoho podniků je na
pokraji bankrotu, mění se výrazně systém
daní, který bude mít zcela zásadní vliv i na
rozpočty obcí. Nic z toho však nevyváží
případnou ztrátu našich blízkých, které jsme
měli rádi.
Jsem založením spíš optimista
a nechtěl bych, aby úvodník působil
pesimisticky, proto podotýkám, že jsem
přesvědčený, že ekonomika a společnost se
brzy oklepe a vzpamatuje, že i ten
zpropadený virus nějakým způsobem

odstraníme ze svých životů. Jsme národem
pracovitých a chytrých lidí a určitě bude již
brzy lépe.
Adventní doba každoročně vybízí
k zastavení a k zamyšlení. Pojďme negativní
myšlenky alespoň částečně v tomto období
vytěsnit. Vím, že to úplně nejde. Přesto,
položme si na pomyslnou misku vah to, co
je skutečně důležité, co vlastně člověk
potřebuje k životu, a uberme tempo,
abychom se v novém roce mohli znovu
posilněni nadechnout...
Rád bych také poděkoval prostřednictvím Listů vám všem, kteří obci
jakýmkoli způsobem pomáháte, všem
zaměstnancům, zastupitelům i vám, kteří se
nezištně staráte o veřejné blaho.
Přeji vám dnes i v novém roce pevné
zdraví a klidné, radostné a pohodové prožití
vánočních svátků.
Jan Michálek

-


Střípky ze Zastupitelstva
-

Od vydání posledních Listů zasedali naši
zastupitelé poprvé 15. října 2020. Mimo jiné
byla schválena následující usnesení:
- ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o řízení projektu v době udržitelnosti mezi
obcí Dolní Hbity a společností LK
Advisory pro projekt „Obecní dům Dolní
Hbity – Komunitní centrum“.
- Zastupitelstvo schválilo předložené návrhy
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí
účelové dotace za vybudování domovní
čistírny odpadních vod v Kácini a ve Třtí.
Účelová dotace je pro každou nově
postavenou domovní čistírnu odpadních
vod ve výši 50 000 Kč.
- ZO schválilo prodej obecního pozemku
parc. č. 36/6 o výměře 214 m2 v k. ú. Dolní
Hbity, který vznikl na základě geometrického plánu, a stanovilo cenu za
1 m2 prodávaného pozemku ve výši
200Kč.
- ZO schválilo prodej obecního pozemku
parc. č. 59/57 o výměře 343 m2 v k. ú.
Dolní Hbity, který vznikl na základě

-

-
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geometrického plánu, za cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 200 Kč.
Zastupitelstvo ke dni 15. 10. 2020
schválilo nové ocenění pozemků v majetku
obce Dolní Hbity určených k prodeji:
pozemky s výměrou nad 400 m2 určené
územním plánem obce k zastavění
(nezasíťované nové celé parcely): 500 Kč
za 1 m2 pozemku, pozemky s výměrou
do 400 m2 v současně zastavěném území
obce včetně pozemků navazujících na současně zastavěné území obce: 300 Kč za
1 m2 pozemku, lesní a zemědělské
pozemky mimo současně zastavěné území
obce a nenavazující na něj 20 Kč za 1 m2
pozemku, ostatní pozemky mimo
současně zastavěné území obce a nenavazující na něj 30 Kč za 1 m2 pozemku.
V případě žadatelů o odkoupení obecních
pozemků, o jejichž ceně bylo již
rozhodnuto před schválením nového
„Ocenění pozemků v majetku obce Dolní
Hbity určených k prodeji“, ZO stanovilo
lhůtu, do které musí být podepsána kupní
smlouva o odkoupení pozemku, a to do
31. 3. 2021. Po vypršení této lhůty bude
prodejní cena prodávaných pozemků
posuzována podle nového „Ocenění
pozemků v majetku Obce Dolní Hbity
určených k prodeji“.
ZO schválilo předložený návrh dohody
o provedení práce na rok 2020 mezi obcí
Dolní Hbity a zastupitelem panem
Davidem Horkým. Dohoda je zjednána na
provádění truhlářských a stavebních prací
dle požadavku obce.
Zastupitelstvo obce s platností od 1. 1.
2021 stanovuje 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 vč.
DPH za 1 m3 dodané vody. Tato
kompenzace se vztahuje na odběratele
napojené na vodovod Nepřejov a na
budoucí odběratele vody z vodovodu
Jelence. Kompenzaci Zastupitelstvo obce
Dolní Hbity omezuje do výše 36 m3 za
osobu a rok, veškerá voda, která bude
občanem s trvalým pobytem v obci Dolní
Hbity spotřebována nad tento limit, bude
hrazena ve výši stanoveného vodného pro
jednotlivý kalendářní rok.
ZO dále stanovilo s platností od 1. 1. 2021
cenu vodného pro nájemníky bytových

-

-

-

-

-

-

-

-

domů v majetku obce Dolní Hbity ve výši
35 Kč vč. DPH za 1 m3 dodané vody.
ZO vyslechlo zprávu starosty o činnosti
Rady od 8. 9. 2020 do 22. 9. 2020.
ZO schválilo provedení opravy fasády KD
Jelence – byla provedena první etapa
v hodnotě 185 360 Kč.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
mandátní smlouvy mezi obcí Dolní Hbity
a firmou Stavební poradna, spol. s r. o., na
provedení
výběrového
řízení
pro
zhotovitele stavby Dolní Hbity - rozšíření
ČOV a kanalizace Luhy. Cenová nabídka
je ve výši 75 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schválilo
předložený návrh rozpočtového opatření
obce Dolní Hbity č. 09/2020 bez
připomínek.
ZO
stanovilo
starostovi
podepsat
souhlasné prohlášení s nově upravenou
hranicí pozemku parc. č. st. 103 v k. ú.
Káciň.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o řízení projektu v době
udržitelnosti mezi obcí Dolní Hbity
a společností LK Advisory, s. r. o., pro
projekt „Vodovod Jelence“.
ZO schválilo předložený návrh Dodatku
č. 12 ke smlouvě o zabezpečení sociálních
služeb mezi obcí Dolní Hbity a Charitou
Starý Knín.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o likvidaci
odpadních vod č. 5/2019 mezi obcí Dolní
Hbity (dovozce) a 1. SčV, a. s. Jedná se
o možnost prodloužení doby navážení
odpadních vod na ČOV do Příbrami.
ZO stanovilo na základě předložené
cenové nabídky zaslat objednávku firmě
Šindler, důlní a stavební spol. s r. o. na
realizaci prodloužení výtlačného řadu
z bodu VB55 na ČOV Dolní Hbity v délce
28 m. Cenová nabídka je ve výši 80 899 Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo přijalo dotaci Ministerstva
zemědělství, Odboru vodovodů a kanalizací na akci „Vodovod Jelence“.
Účast státního rozpočtu/dotace (max.)
6 650 000 Kč, vlastní zdroje (min.)
4 433 000 Kč, celkem 11 083 000 Kč.
ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi obcí Dolní Hbity (budoucí povinná)
a ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu č.:

IE-12_6008641/VB/01 9615) Nepřejov –
výměna TS a NN z PB_3017.

Podruhé zasedali naši zastupitelé dne 8. 12.
2020:
-

-

-

-

-

-
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ZO schválilo návrh vyrovnaného rozpočtu
obce Dolní Hbity pro rok 2021. Příjmy
rozpočtu obce Dolní Hbity pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schvaluje
ve výši 32 030 025 Kč, výdaje rozpočtu
obce Dolní Hbity pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schvaluje
ve výši 45 039 800 Kč, financování ve výši
13 009 775 Kč bude hrazeno z úspor
(oproti jiným rokům jsou částky v rozpočtu
výrazně vyšší – navíc zahrnují jak získané
dotace, tak i vyšší výdaje za stavby
vodovodu Jelence, kanalizace Luhy
a intenzifikace ČOV Dolní Hbity,
rekonstrukce budovy školní družiny,
vybudování přírodní zahrady v areálu
MŠ).
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schválilo
předložený návrh Střednědobého výhledu
obce Dolní Hbity na léta 2022–2025 bez
připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo cenovou
nabídku Technických služeb města
Příbrami, příspěvkové organizace, na svoz
odpadu pro obec Dolní Hbity na rok 2021,
včetně Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Celková cena za svoz komunálního odpadu
činí 481 561 Kč bez DPH (553 795,15 Kč
vč. 15 % DPH), svoz plastového odpadu
167 664 Kč bez DPH (192 813,60 Kč vč.
DPH) a svoz nebezpečného odpadu
15 081 Kč bez DPH (18 248,01 Kč vč.
DPH).
Zastupitelstvo určilo nově sazbu poplatku
za zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro poplatníka ve výši 600 Kč.
ZO stanovilo odměnu členkám kulturní
komise, starostovi a místostarostovi za
práci odvedenou v průběhu roku 2020.
Zastupitelstvo projednalo dohody o provedení práce na rok 2021 mezi obcí Dolní
Hbity a zastupiteli, kteří budou pro obec
vykonávat odbornou činnost.
ZO předběžně schválilo prodej části
obecního pozemku parc. č. 252/1 v k. ú.

-

-

-

-

-

-

-
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-
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Jelence o výměře cca 30 m2 v ceně za 1 m2
300 Kč.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
parc. č. st. 163 v k. ú. Jelence o výměře
1 m2 v ceně za 1 m2 prodávaného pozemku
ve výši 300 Kč.
ZO schválilo odkoupení pozemku parc. č.
353/2 v k. ú. Nepřejov o výměře 106 m2
v ceně za 1 m2 kupovaného pozemku
ve výši 20 Kč.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
ve vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č.
625/2 v k. ú. Dolní Hbity o výměře 60 m2
a parc. č. 536/13 v k. ú. Luhy o výměře
26 m2 vzniklých na základě geometrického
plánu č. 333-417-124/2020.
ZO schválilo odkoupení pozemku parc. č.
44/4 v k. ú. Luhy o výměře 67 m2
vzniklého na základě geometrického plánu
č. 333-417-124/2020.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
parc. č. 36/7 v k. ú. Dolní Hbity o výměře
81 m2 vzniklého na základě geometrického
plánu č. 423-164/2020.
ZO stanovilo cenu stočného v roce 2021
pro občany ve výši 36,10 Kč bez DPH
(39,71 Kč s DPH) za 1 m3 a dále stanovilo
pro rok 2021 cenu vodného pro občany
ve výši 43 Kč bez DPH (47,30 Kč s DPH)
za 1 m3.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 11 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 (zajištění dopravní obslužnosti
autobusy).
ZO schválilo předložený návrh zadávací
dokumentace a kvalifikační dokumentace
stavby „Dolní Hbity – rozšíření ČOV
a kanalizace Luhy“ vypracovaný firmou
Stavební poradna, spol. s r. o., včetně
návrhu jmenování členů komise pro
posouzení a hodnocení nabídek a návrhu
smlouvy o dílo pro stavbu „Dolní Hbity –
rozšíření ČOV a kanalizace Luhy“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
předloženou Zprávu starosty o činnosti
Rady z období 13. 10. 2020 až 1. 12. 2020.
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity č.
10/2020 ze dne 3. 11. 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený
návrh rozpočtového opatření obce Dolní
Hbity č. 11/2020 bez připomínek.

-

ZO vyhovělo žádosti ředitele ZŠ a MŠ
Dolní Hbity a stanovilo navýšit příspěvek
obce Dolní Hbity pro Základní školu
a Mateřskou školu Dolní Hbity o částku
122 354,21 Kč.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schválilo
podání žádosti o dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj na vybudování parkoviště
před MŠ v Dolních Hbitech. Dotace je
poskytována do výše 80 % skutečně
vynaložených nákladů. Hlavní částí je
vytvoření zpevněných parkovacích ploch
ze zatravňovacích tvárnic v prostoru před
bytovkou a v horní části parku. Projekt dále
zahrnuje položení nového živičného
povrchu od příjezdové komunikace ke
školce včetně přilehlých ploch, rozšíření
příjezdové komunikace o jeden metr,
opravu vylámaných obrub a propadlých
kanalizačních vpustí.
Jan Michálek



Milí čtenáři zpravodaje, milí farníci,
prožíváme čas, který je na naší severní
polokouli obdobím dlouhých nocí, a tak je
atmosféra adventu a Vánoc dokreslována
úchvatnou hrou světla a tmy. Advent je spjat se
smířením ducha, příslibem a nadějí. Je časem
očekávání a příprav, kdy se celá církev
připravuje na oslavy příchodu Krista na tento
svět (adventus = příchod), a také vyhlíží jeho
příchod na konci věků.
Asi si kladete otázku, jak se na takový příchod
Krista připravit. Nebudu se dlouze rozepisovat,
nebudu vám dávat tisíce rad. Jen připojím
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modlitbu sv. Františka, která přesně vystihuje,
kam bychom mohli směřovat své kroky ke
změně postojů, nálad, myšlení a chování,
abychom mohli tento příchod očekávat
s upřímnou radostí…

Jelence – stavba
vodovodu zahájena!

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje,
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Závěrečné kroky příprav nakonec nabraly
poměrně rychlý spád a stavba mohla být
zahájena ještě letos. Předání staveniště
zhotoviteli proběhlo 30. 10. 2020 a firma
Novadus, spol. s r. o., zahájila práce. Směr
postupu prací je stanoven od místa
budoucího vodojemu (pozemek parc. č. 70
v k. ú. Jelence) směrem do vesnice po
jednotlivých řadech. V první fázi dojde
k vybudování hlavních rozvodných řadů.
Jednotlivé přípojky k nemovitostem budou
řešeny až následně v další fázi stavby.
Během stavby samozřejmě nastanou
krátkodobá dopravní omezení - nebude
možné zajet do určité ulice či k nemovitosti.
Buďte prosím shovívaví, vše je o vzájemné
domluvě. Stavební firma se zavázala, že její
zaměstnanci budou v předstihu informovat
všechny občany, kterých se bude stavba
v danou chvíli přímo dotýkat. Případně se
neváhejte zeptat pracovníků zhotovitele
přímo na místě o aktuálním postupu.

Přejeme vám všem pokojné a požehnané
Vánoce.
Aby vaše životy byly plné lásky, pochopení,
pokory, zdraví a štěstí.
Aby vaše každodenní cesty bez ohledu na ujeté
vzdálenosti byly zakončeny jen a jen šťastnými
dojezdy.
Aby všude vládl smích a dobrá nálada.
Aby byl mír.
Aby bylo prostě dobře.
Římskokatolická farnost



(FP)


Pozvání na vánoční bohoslužby
Dokončení nové studny
pro vodovod Nepřejov

Jsou plánované tyto bohoslužby:
půlnoční
1. svátek vánoční
Svátek Svaté Rodiny

V průběhu podzimu pokračovaly práce na
dokončení nové studny pro vodovod
v Nepřejově. Jednalo se z převážné části
o zemní práce, kdy bylo provedeno samotné
těleso studny, uložení vodovodní přípojky
do nezámrzné hloubky a přepojení
elektroinstalace. Stavební práce jsou již
dokončeny a provozovatel vodovodu VaK
Beroun vyhodnocuje řadu rozborů vody, na
jejich základě probíhá seřizování a ladění
technologie úpravny.

24. 12. ve 20.00 h
25. 12. ve 12.45 h
27. 12. ve 12.45 h

Vše se bude konat dle aktuálních
epidemiologických opatření, informace
budou zveřejněny na kostele.
Římskokatolická farnost Krásná Hora
nad Vltavou přeje pokojný advent a požehnané
Vánoce i celý následující rok.

František Pražák

P. Zbigniew Grzyb
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Kompletní rekonstrukce
veřejného osvětlení v Kácini

Nová fasáda KD Jelence

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., provádí
v Kácini rekonstrukci a obnovu vedení NN.
Stávající vzdušné vedení je z velké části
ukládáno do země a sloupy budou
odstraněny. Na těchto sloupech však měla
obec rovněž umístěné kabely a světla
veřejného osvětlení. Z těchto důvodů jsme
museli přistoupit k rekonstrukci veřejného
osvětlení ve větší části obce. Celou stavbu
pro nás zajišťuje firma Cihelka Elektromontáže. Práce jsou rozděleny do dvou
samostatných celků, ten první a větší (celá
severozápadní část obce od státní silnice) je
aktuálně dokončen. Druhý úsek (ulice
kolem Broumových) bude realizován
začátkem příštího roku.

Kulturní dům v Jelencích získává nový
kabát. Fasáda celého domu byla po různých
stavebních zásazích v průběhu let poškozená a po částečných lokálních opravách
působila velice roztříštěně a neutěšeně.
Práce probíhaly v říjnu a listopadu
a podařilo se dokončit fasádní omítku na
polovině stavby. Z pláště budovy byly
zároveň odstraněny nefunkční nebo
nepotřebné prvky, jako jsou zbytky
elektroinstalací nebo mříže v oknech po
bývalém obchodu. Celá budova rázem
,,prokoukla“.
Po nástupu zimy je aktuálně realizace přerušena. Po zlepšení klimatických
podmínek v jarních měsících se práce opět
rozběhnou a bude končena celá fasáda
kulturního domu.

(FP)

(FP)


Obnova a doplnění
veřejného osvětlení v Luhách
Během podzimu bylo realizováno několik
úprav veřejného osvětlení v Luhách.
Jednalo se o tři samostatné úseky. První
úsek zahrnoval výměnu původních
dosluhujících lamp za nové, směrem
k fotbalovému hřišti. V druhém úseku bylo
doplněno několik lamp ve Chvojné. Jako
poslední je právě dokončený úsek od
rybníka směrem k autobusové zastávce.
Ten posledně zmiňovaný je dlouhodobě
nejproblematičtější. Několikrát došlo ke
stržení kabelu vzdušného vedení projíždějícími stroji zemědělské techniky
a podobně. Ve snaze předejít obdobným
komplikacím a následným opravám bude
kabel nově uložen pod zemí.


Rok 2021 v ZŠ Dolní Hbity
opět ve znamení stavebního ruchu
Základní škola v Dolních Hbitech si od
stavebních prací neodpočine ani v příštím
roce. V budově stávající družiny plánujeme
přistavět podkroví, které žákům přinese
nové prostory pro zájmovou a neformální
činnost, které v současné době škole chybí.

(FP)
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Zahájení výstavby v rámci projektu
pod názvem Učebna zájmového a neformálního vzdělávání – nástavba ZŠ a MŠ Dolní
Hbity je naplánováno na únor 2021. Vlastní
stavba by měla trvat maximálně 7 měsíců.
Finanční prostředky ve výši
1 899 985 Kč obdrží obec na základě Výzvy
č. 04 IROP vyhlašované MAS Sedlčansko,
o. p. s. Předpokládaná hodnota zakázky je
2 846 500 Kč bez DPH. V současné době
probíhá výběr dodavatele.
Cílovou skupinou jsou žáci Základní
školy a Mateřské školy Dolní Hbity, jejíž
spádovost zasahuje i do Horních Hbit,
Jablonné, Jelenců, Luhů, Solenic, Větrova,
Nepřejova, Kácině a Smolotel. Další
cílovou skupinou jsou rovněž pedagogičtí
pracovníci, kteří si ve vazbě na realizaci
aktivit zvýší svoje kompetence a budou
moci rozšířit možnosti výuky pro žáky.
Od projektu si slibujeme zabezpečení dostupné a kvalitní infrastruktury,
včetně zabezpečení rovného přístupu pro
zájmové a neformální vzdělávání na území
obce. Vedení školy v nových prostorech
plánuje výuku zájmových kroužků
(keramika, myslivost, ochrana přírody, cizí
jazyky či procvičování v oblasti technických a řemeslných oborů, i práce
s digitálními technologiemi). To vše
navazuje na Rámcový vzdělávací program
a Školní vzdělávací program.
Nové učebny budou rovněž
okrajově využívány pro potřeby školní
družiny.

bytovkou a úpravu komunikací. Pokud se
nám podaří získat finanční prostředky
z některého dotačního titulu, rádi bychom
realizovali stavbu hned v příštím roce.
(FP)


Problematika chodníku
v Jelencích
Jak to bude s chodníkem? To je dotaz, který
od Jeleneckých často dostáváme. Celá
situace kolem chodníku je ale složitější.
Pokusím se shrnout ve zkratce pár
nejdůležitějších bodů.
O myšlence postavit v Jelencích
chodník se diskutuje dlouho, i ta představa
je poměrně jasná a jednoduchá. Již bylo
zpracováno několik studií a projektů, ale
žádný nakonec nezískal kladná stanoviska
dotčených orgánů a byl zamítnut.
Komplikované je zejména umístění autobusových zastávek, aby byly zachovány
dostatečné rozhledové vzdálenosti. Dalším
důležitým faktorem je limitní šířka
komunikace, která bude chodníkem v horní
části znatelně zúžená. Bylo tedy jasné, že
bez radikální změny celé koncepce nemá
projekt chodníku šanci na úspěch. Opětovné
umístění autobusové zastávky na stávající
místo totiž žádný z dotčených úřadů
nepovolí. Jediné možné řešení je posunutí
autobusové zastávky ve směru na
Višňovou, a to až na kopec za odbočku
k hospodě, prakticky na kraj obce. To je
jediné místo, které splňuje požadované
podmínky, a to ještě s ,,odřenýma ušima“.
Dalším nutným krokem by bylo pokácení
vzrostlého javoru u kapličky.
Po zpracování dokumentace s výše
uvedeným řešením to nyní vypadá, že
máme v rukách projekt, který má potenciál
získat kladná stanoviska dotčených orgánů.
Bohužel, neobejde se to bez ústupků
místních obyvatel, zkrátka všechno má své
pro a proti. Proto nás zajímá zpětný ohlas
Jeleneckých na toto řešení.

(JM)


Parkoviště pro mateřskou školu
v Dolních Hbitech
Uvědomujeme si, že situace
s parkováním v blízkosti mateřské školy je
dlouhodobě nevyhovující a nepříjemná, to
jak pro rodiče dětí navštěvujících MŠ, tak
pro občany v přilehlé bytovce. Proto
aktuálně
dokončujeme
projekt
na
vybudování zpevněných ploch před
7



V současné době probíhá proces
odjímání dotčených pozemků ze ZPF
a doplňování podkladů pro následné územní
a stavební řízení.

Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům

(FP)



Od posledního vydání Dolnohbitských listů se
v naší obci narodili Tomášek Polívka z Jelenců
a Matýsek Červenka z Kácině.
Blahopřejeme rodičům a klučíkům
přejeme, aby je v životě provázelo jen to
nejlepší.
Monika Volfová

INFORMACE PRO OBČANY
Od 18. 12. 2020 do 4. 1. 2021
bude obecní úřad pro veřejnost



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


Kulturní komise

Zdeňka Fejtová, Radka Velasová
a Jitka Volfová

Pohodové Vánoce a šťastný, veselý nový
rok. Toto vám všem přejí členky kulturní
komise.
Poprvé po sedmnácti úspěšných
ročnících se letos nesetkáme při vánočním
koncertu. Věřte, že je nám to moc líto. O to
více se těšíme na příští rok a doufáme, že se
situace uklidní a my se budeme moci chovat
stejně před rokem 2020, kdy pro nás bylo
samozřejmé jít do kina, divadla, na ples.
Obejmout své známé a podat si ruku. Víme,
že i vám se po těchto chvílích moc stýská.
Vždyť ani děti narozené v roce 2020 jsme
zatím nepřivítali. Plánovaná divadelní
představení jsou také odložena.
Všem přejeme hlavně zdraví.
Vykročte vesele, byť zodpovědně do
nového roku. To, jak bude tato situace trvat
dlouho, záleží na každém z nás.



Okénko základní školy
Milí čtenáři,
adventní doba nás ve škole zasáhla zcela jinak,
než jsme byli zvyklí.
Když jsme v září otevřeli školu, začali
jsme se intenzivně připravovat na to, že nás
zasáhne druhá vlna pandemie nemoci covid-19.
Měli jsme velké problémy dostat kvalitní
internet do školy, hned poté jsme převedli
doménu a začali vytvářet nové účty. Při první
vlně jsme až na ojedinělé výjimky pouze
zadávali úkoly na internetové stránky. Proto
jsme se rozhodli, že sjednotíme komunikační
platformu a k distanční výuce začneme

Hana Procházková
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využívat program Microsoft Teams. Když vláda
rozhodla, že 14. 10. uzavře všechny školy, byli
jsme ve fázi příprav, ale přes počáteční
problémy se nám postupně dařilo vychytávat
mouchy. Na začátku jsme dvěma lekcemi
proškolili celý pedagogický sbor a teprve potom
jsme se postupně začali scházet v online třídách,
učili s mikrofonem a sluchátky a děti mohly
vidět kamaráda ze třídy pouze v případě, že měl
doma webovou kameru. Veliké poděkování
patří všem učitelkám, které učily a vlastně se
samy učily. Každá online hodina je mnohem
náročnější než normální prezenční hodina.
Všem nám chyběl osobní kontakt s žáky.
Každému pedagogovi jsme pořídili notebook,
což se podařilo pouze s přispěním státu (tzv.
„covidové peníze do škol“). Poděkování ale
také patří rodičům nebo prarodičům, kteří
velkou měrou pomáhali zejména žákům na
prvním stupni s distanční výukou. Rodinám, ve
kterých se vyskytl problém s technikou, jsme
dokázali snadno pomoci tím, že jsme jim
zapůjčili školní tablet. Přišlo mi až neuvěřitelné,
jak rychle se někteří žáci naučili pracovat
v novém online prostředí – v nové online škole.
Všichni jsme také přišli na to, že škola není jen
„místo, kam chodí děti, aby se vzdělávaly.“ Je
to samozřejmě místo vzdělání, místo, kde dětem
předáváme vědomosti, aby se toho více
dozvěděly o konkrétních tématech. My ale
víme, že škola v sobě skrývá mnohem více.
Škola je místem, kde vznikají přátelství žáků
i učitelů, místem smíchu, místem, kde se hraje
a běhá, kde se třeba jen jeden o druhého opře
a něco si společně povídají. Školou zní hudba
a zpěv. Ve škole vznikají první lásky
a nejpevnější kamarádství bývají právě ta ze
školy.
Během uzavření jsme učili buď
z domova, nebo z prázdných učeben školy,
a bylo zvláštní vidět školu bez toho, co
potřebuje nejvíc, bez žáků. Když jsme
18. listopadu přivítali zpátky prvňáky, druháky
a čtvrťáky a od 30. listopadu i zbytek prvního
stupně s devátou třídu a ostatní třídy druhého
stupně střídavě ob týden, získali jsme svou
školu zpět.
Samozřejmě jsou tu opatření, která
musíme respektovat - nošení roušek, upravený
rozvrh, omezený pohyb, zvýšená hygiena,
zákaz zpěvu, zákaz cvičení. A bohužel
nebudeme moci uskutečnit naše vyhlášené
vánoční trhy. Nicméně s návratem žáků to tu
konečně zase vypadá jako ve škole. Vidím

a cítím, že zvládneme jakákoliv omezení, ale
hlavně, že jsme zase spolu.
Chci ještě touto cestou poděkovat
našemu zřizovateli – obci Dolní Hbity. Děkuji
jim za to, jak moc nás podporují. Jsme rádi, že
jim záleží na tom, v jakém prostředí se
vzdělávají jejich děti. Na půdě se ještě nestihl
usadit stavební prach a my rozjíždíme další
projekt – přístavbu družiny. Družina by tak
měla mít obě oddělení ve své budově. A o dvoře
v mateřské škole ani nemluvím, začíná se totiž
měnit v kouzelné přírodní hřiště. Řekněte sami,
co si můžeme přát více? Snad jen klidné svátky
a hodně zdraví. A ještě vám přeji, ať jste stále
pozitivní a zůstáváte negativní.
Ondřej Buralt



Obrázek nakreslil Kubíček Čech
z Luhů (5 let 8 měsíců)
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Okénko mateřské školy
Letošní rok je pro nás všechny jiný. Kvůli
epidemii nemoci covid-19 došlo na jaře
k úplnému zastavení ekonomiky.
K podobnému scénáři se schylovalo i na
podzim. Naštěstí lockdown nepřišel, přesto
se zavřely všechny typy škol. Otevřené
zůstaly pouze mateřské školy. Naše
mateřská škola tuto nelehkou dobu ustála.
Velké díky patří rodičům, kteří měli
možnost si své děti nechat doma a tím
eliminovat riziko nákazy. Adventní doba
patří k nejkrásnějšímu období v roce. Je
spojena se spoustou akcí a tradic. Letos si
tyto akce užíváme bez našich blízkých,
pouze v areálu MŠ. Nebyli jsme ochuzeni o
Mikulášskou nadílku, pekli jsme cukroví,
zdobili stromek, užili si sváteční svačinu a
spoustu dárků. Vánoční pásmo o narození
Ježíška prokládané koledami jsme rodičům
natočili na video. Bohužel se nemůžeme
účastnit každoroční koledy po vesnici.
I přes všechna opatření, která musíme
dodržovat, zní z oken a zahrady naší školky
křik a smích spokojených dětí. Přejeme vám
všem krásné a pohodové Vánoce a šťastný
rok 2021 plný štěstí, lásky a hlavně pevného
zdraví . Ať je příští rok lepší než ten končící
letošní.

Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o další činnosti
SDH Dolní Hbity v tomto roce.
Stejně jako na jaře se i nyní v naší
republice zastavila prakticky veškerá činnost.
Stejně tak to je i u našeho sboru.
Přesto se nám ve spolupráci s paní Lucií
Neužilovou podařilo uspořádat 1. ročník poznávacího Svatováclavského pochodu okolím
Dolnohbitska. Letos vedla trasa pochodu přes
Černé vrchy. Byly připraveny dvě trasy, jedna
kratší a jedna delší. Tato akce byla velmi
zdařilá. Přestože se jednalo o první ročník, byla
účast i při nepřízni počasí velmi hojná,
zúčastnilo se 85 lidí a 3 psi. Tato akce proběhla
28. 9. 2020 ještě v době, kdy jsme již byli
povinni nosit roušky ve vnitřním prostředí, ale
ještě nebyl vyhlášen nouzový stav. Bohužel
další akce již proběhnout nemohly.
Přesto všechno naši členové nezaháleli
a po chvilkách se v omezeném počtu scházeli
v hasičárně, kde prováděli úklid a přestěhování
garáže, a hlavně rekonstrukci kuchyňky.
V rámci této rekonstrukce byla instalována
nová kuchyňská linka, myčka nádobí, ohřívač
vody a další úpravy, včetně zednických
a malířských prací. Za tuto provedenou práci
patří všem velký dík.
V této předvánoční době jsme každý
rok připravovali zahájení adventu, kdy jsme
rozsvítili strom, Mikuláš přinesl dětem balíčky,
zapálili jsme první svíčku na adventním věnci,
dali jsme si klobásku a svařák, a dále jsme se
scházeli u věnce každou neděli. Všem je nám
velmi líto, že letos nemůžeme naše spoluobčany
a hlavně děti na tato předvánoční setkání
pozvat. Navzdory současné situaci naši hasiči
alespoň instalovali na návsi vánoční strom,
který nám tuto vánoční atmosféru připomíná.
Stejně jako minulé dva roky věnovala strom
paní Eliška Štichová. Pokud se povede

Vladimíra Pražáková

Obrázek nakreslila Barunka Michálková
z Dolních Hbit (5 let 4 měsíce)

10



a opatření budou rozvolněna, určitě vás všechny
rádi přivítáme při rozsvícení dalších svíček na
našem věnci.
Vždy druhou sobotu v prosinci se
konala výroční valná hromada SDH. Druhá
sobota je 12. 12. 2020, kdy ještě platí nouzový
stav, a tudíž již vzhledem k počtu lidí, kteří
mohou být pohromadě, do konce letošního roku
tato valná hromada neproběhne.
Bohužel stejně jako všechny akce, je
v ohrožení i hasičský ples, který se měl konat
16. 1. 2021.
Závěrem nám nezbývá než všem
členům a spoluobčanům popřát pevné zdraví,
hodně štěstí v roce 2021 a doufat, že tato
nepříjemná situace již opravdu brzy pomine
a budeme se opět moci vrátit ke své činnosti.
Karel Němeček

Okénko SDH Luhy
Vážení přátelé, situace v letošním roce
společenskému životu nepřeje. Slavnostní
zdobení vánočního stromku jsme se rozhodli
pro letošní rok zrušit. Pořádání výroční valné
hromady stále odkládáme a čekáme, jaký bude
aktuální vývoj situace.
Chceme všem našim členům a příznivcům popřát krásné vánoční svátky a hlavně
mnoho sil a pevného zdraví do roku
nadcházejícího.
Doufáme, že se všichni zase brzo
společně setkáme, tak jako dřív.
Výbor SDH Luhy


Okénko SDH Káciň



Za běžných okolností bych v úvodu tohoto
článku pozval všechny členy SDH Káciň na
výroční valnou hromadu ke zhodnocení naší
činnosti v roce 2020. Ale… Výroční valnou
hromadu v příštím roce nejspíš uspořádáme,
ovšem tradiční lednový termín není
pravděpodobný. Členy našeho sboru budeme
včas informovat.
I přes komplikovanosti tohoto roku
a jeho neočekávaný vývoj se nám podařilo
uspořádat
většinu naplánovaných
akcí
a činností. Členům a členkám tedy děkuji
za vykonanou práci při brigádách a akcích
pořádaných SDH Káciň. Když prozatím
alespoň zde shrnu činnosti během roku 2020,
podařilo se nám uspořádat: výroční valnou
hromadu, masopustní průvod, fotbalový turnaj,
oslavu 115. výročí založení našeho sboru, ale
i několik brigád. Dále jsme měli v plánu účast
na okrskové soutěži, pořádání dětského dne
a tradiční zahájení adventu, nicméně i přes to
můžeme z pohledu činnosti našeho sboru tento
rok hodnotit pozitivně. Troufám si, ale tvrdit, že
málokdo bude litovat jeho konce a všichni
doufáme, že bude co nejdřív lépe.
Závěrem přeji všem klidné a bezstarostné vánoční svátky a vydařený vstup do
nového roku 2021.
Richard Horký ml.

Informace
TJ Sokol Dolní Hbity
Vážení a milí sportovní přátelé,
přejeme vám všem v době předvánoční hlavně
pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody.
Ať se vám v nastávajícím roce splní
všechna pracovní i osobní předsevzetí tak,
abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2021 byl
pro vás i vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Našim fotbalistům navíc přejeme brzký návrat
na hřiště a hodně sportovních úspěchů.
Václav Kofroň


Okénko FK Sparta Luhy
FK Sparta Luhy přeje všem spoluobčanům, aby
se všichni ve zdraví sešli u štědrovečerní večeře,
prožili v klidu a míru vánoční svátky, oslavili
příchod nového roku a rok 2021 pro ně byl
úspěšný, klidný a bezstarostný, plný lásky
a štěstí.
Václav Rys ml.
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Třídění odpadu



Musíme zde upozornit na nedbalost při třídění
odpadů do sběrných nádob.
Na stanovišti u obchodu v Dolních
Hbitech se nachází zelená plastová popelnice
určená na jedlé oleje a tuky. Do popelnice lze
odkládat použité kuchyňské oleje a tuky v dobře
uzavřených plastových lahvích. Při vhození
nedovřené či skleněné nádoby dochází k vylití
oleje!
Červená plastová popelnice je určena
pro sběr hliníku. Do této popelnice můžete
vhazovat víčka od jogurtů, sešlápnuté obaly od
plechovkových nápojů, apod. Druhá nádoba na
hliník je umístěna za budovou školy.
Kontejner na textil u obchodu je často
plný, proto byl nově umístěn druhý na
parkoviště za budovou školy. Neodkládejte,
prosím, tašky s oblečením kolem jednoho
kontejneru, ale zajděte ke druhému. Položením
venku na zem textil ztrácí naději na další
využití.
Žluté popelnice jsou určené opravdu
pouze na plast. Ačkoli si myslíme, že jsme již
v třídění mistři, zpětná vazba od pracovníků
z třídící linky říká něco jiného. Nádoby na plast
často obsahují směsný odpad, stavební odpad či
dokonce odpad nebezpečný…
Třiďte odpad, má to smysl.

Okénko JEŽKA



(VM)

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
duben až září:
od 16.00 do 17.00 hodin
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Pokyny pro platbu poplatků bezhotovostním
převodem:

Termíny svozu žlutých popelnic
na plasty v I. pololetí 2021

Poplatky uhraďte na účet č. 3623211/0100,
vyberte příslušný variabilní symbol:
poplatek za odpad 1340, poplatek za psa 1341.
Specifický symbol uvádějte ve tvaru:
(.xx = číslo domu)
- obyvatelé v části Dolní Hbity
1xx
- obyvatelé v části Luhy
2xx
- obyvatelé v části Jelence
3xx
- obyvatelé v části Káciň
4xx
- obyvatelé v části Nepřejov
5xx
- obyvatelé v části Horní Líšnice
6xx
- obyvatelé v části Kaliště
7xx
- obyvatelé v části Třtí
8xx

Vývoz žlutých popelnic bude ve frekvenci 1x
za 3 týdny (s výjimkou velikonočních
svátků), a to vždy v pátek. Pro I. pololetí
2021 platí tyto termíny:

8. 1.
29. 1.
19. 2.
12. 3.
26. 3.
23. 4.
14. 5.
4. 6.
25. 6.

(VM)


INFORMACE
O VÝŠI STOČNÉHO
V ROCE 2021



Stočné je stanoveno na 36,10 Kč bez DPH
(s DPH 39,71) za 1m3 a vodné ve výši
43 Kč bez DPH (47,30 Kč s DPH).
OÚ Dolní Hbity

Místní poplatky na rok 2021
Od 1. 1. 2021 začne platit nový Dodatek č. 1
k vyhlášce č. 03/2019 o místních poplatcích



Výše poplatků na rok 2021 činí:
POPLATEK ZA ODPADY:
600 Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci,
600 Kč za rekreační objekt.
POPLATEK ZE PSŮ:
150 Kč za prvního psa,
225 Kč za každého dalšího psa.
Poplatky je možné platit od začátku roku 2021.
U úhrady poplatků prosíme o upřednostnění platby
převodem bezhotovostně na účet. Známky budou
k vyzvednutí na obecním úřadě během února,
vyvážení popelnic na starou známku bude probíhat
do 31. 3. 2021.
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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
vyvěšené na úřední desce.

dokumenty

Jablko se překrojí příčně v půli (ne od stopky k
„bubákovi“!) a poté se zkoumá, zda je ve středu
hvězdička – ta prý předznamenává zdraví
v příštím roce. Neblahým znamením je naopak
červík či jádřinec ve tvaru kříže.
Jablečná jadérka prozradí počasí v příštím
roce
Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky
s vodou – kolik jich vyplave na hladinu, tolik
bude v příštím roce suchých měsíců. Jablka by
měla být tuzemská.
Pantofel přinese ženicha
Házení pantoflem či botou bylo osvědčeným
prostředkem, jak zjistit, zda nebude nadcházející rok pro nezadanou dámu rokem, který
jí přinese partnera. Žena by se v takovém
případě měla postavit zády ke dveřím, do pravé
ruky vzít botku a hodit ji za sebe. Pokud bota
míří špičkou ke dveřím, bude svatba!
V opačném případě se vdavek nedočká.
Černý ořech černou budoucnost značí!
Podobně jako z jablíček můžeme věštit také
z vlašských ořechů. Každý člen rodiny si vezme
jeden ořech a rozlouskne ho. Černý vnitřek
předznamenává neštěstí a smutek, zdravý oříšek
naopak štěstí a radost.
Lodičky z ořechů nás dovezou k rodinné
pohodě
Do celých skořápek od vlašských ořechů
přilepte tekutým voskem malé svíčky. Počet
lodiček odpovídá počtu členů rodiny. Svíčky
zapalte a lodičky dejte do umyvadla plného
vody. Pokud se lodičky drží u sebe, bude rodina
pohromadě. Jestliže se nějaká vzdálí, vydá se
její majitel do světa.
S medem na tvářích na vás budou druzí
„medoví“
Tento obyčej bude bavit zejména nejmenší! Na
Štědrý den bychom si měli namazat tváře
medem, jen tímto způsobem zaručíme to, že nás
budou mít druzí rádi!
Roztavte olovo, popusťte fantazii
Sady k lití olova lze již běžně zakoupit, a to
včetně návodu a často i nápovědy, co by který
tvar měl předurčovat. Pokud nemáte „odborné
instrukce“, je jen na vás a vaší fantazii, co vám
ve vodě ztuhlé tvary prozradí o vaší
budoucnosti. Nemáte-li olovo, lijte do vody
vosk!
Vánočka a hrášek štěstí
Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, jiný
výhradně na Štědrý den. Ať tak či
onak, nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko
suchého hrachu, kdo jej najde, bude mít celý rok
štěstí!

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?


Čtení na konec
10 nejkrásnějších českých vánočních
zvyků. Dodržujete je také?
(zdroj: maminka.cz)

Už naši předkové věděli, že Vánoce jsou
magickým časem, který zjeví mnohá tajemství.
Pojďme společně s dětmi oprášit 10
nejkrásnějších vánočních zvyků a možná
i nahlédnout do budoucnosti.
Znáte všechny kouzelné české tradice? Chceteli se svými dětmi nasát vůni časů našich babiček
a prababiček, dotknout se našich kořenů
a ukázat svým dětem krásné české zvyky – hurá
na to! Mezi nejznámější vánoční zvyky, které se
dodržují téměř ve všech rodinách, patří zdobení
stromečku, rozkrajování jablka a vkládání
šupinky do peněženky. Vánočních tradic je však
mnohem více.
Hvězdička v jablku přinese zdraví
Nejznámějším a technicky naprosto nenáročným vánočním obyčejem je krájení jablíček.
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Vánočka tvarem připomíná Ježíška v povijanu,
byla proto symbolem nového života a plodnosti,
a tak nesměla chybět v žádném štědrovečerním
menu. Navíc se věřilo, že její křížové pletení
ochrání lidi u stolu před zlými silami.
Proplétání copů vánočky má totiž symbolický
význam – spodní nejsilnější prameny
představují zemi, slunce, vodu a vzduch. V
prostředním jsou spleteny rozum, vůle a cit.
Vrchní dva zapletené prameny symbolizují
vědění a lásku.
Šupinky z kapra se vyplatí!
V žádném případě nezapomeňte schovávat do
peněženky šupinu z vánočního kapříka, ta vám
zajistí dostatek financí pro příští rok! Při
štědrovečerní večeři se dávají šupiny pod talíř,
aby tak přinášely po celý rok dostatek peněz.

Dříve to bývalo ještě spojeno s hojností úrody
a sklizně.
Darujte jmelí, darujte štěstí
Darovali jste svým blízkým jmelí? Ne? Ještě to
můžete napravit. Darované jmelí ochraňuje
před nemocemi a přináší do domu spokojenost
a štěstí. Rovněž se také traduje, že žena, která
má u sebe kousek jmelí, snadněji otěhotní. Jmelí
se v Čechách obvykle zavěšuje mezi dveře nebo
nad jídelní stůl. Spolu s ním se v domě usídlí
také štěstí a odvaha.
Adventní věnec
Tradičním symbolem adventu je také adventní
věnec, který má v různých oblastech odlišnou
podobu. Věděli jste, že každá svíčka má své
jméno? První je tzv. svíce proroků, druhá je
betlémská, třetí pastýřská a čtvrtá andělská.



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

K A L E N D Á Ř ,

ANEB NEVÍME, CO BUDE, ALE PLÁNOVAT SE MUSÍ 😊
02.01.2021

Pingpongový turnaj

KD Dolní Hbity

Pořádá: P. Roček

09.01.2021

Ples Obce Višňová

KD Dolní Hbity

Pořádá: Obec Višňová

16.01.2021

Ples Obce Višňová

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

23.01.2021

Myslivecký ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Jablonná

30.01.2021

Sportovní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity

13.02.2021

Hasičský ples

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

20.02.2021

Maškarní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: Ženy Drásov

27.02.2021

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Stěžov

17.03.2021

Dětské maškarní

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

21.04.2021

Taneční zábava, hraje skupina Odyssea
Rock

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence



Obec Dolní Hbity
přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2021 hodně štěstí,
pohody, osobní spokojenosti
a hlavně hodně zdraví.

