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Jaro ťuká na dveře,
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce.
Jaro ťuká: Ťuky, ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.
Dnes je první jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko!

Vážení spoluobčané,
vzpomínáte (samozřejmě vy dříve
narození) na trénovaný hlas kamelotů ve
stanicích pražského metra: Véééčerní
Prahááá.... Další drama … u bramboráku
… došly bramborýýý …Vichřice je při síle
… naši hokejisti takýýýý… Véééčerní
Prahááá... Šel z hospody a našli ho bosýho
ve strouzééé …
To bylo v době, kdy noviny byly
vzhledem k dnešku strohé a oplývaly ve své
většině články typu Splníme závěry XY.
sjezdu... Večerní Praha byla v té době
zábavnější než ostatní deníky. Kameloti
chtěli prodat, a tak museli své zákazníky
upoutat. Napadá mě, o čem by prodavači
Večerní Prahy informovali kolemjdoucí
dnes... Na jednom hodně aktuálním tématu
bychom se jistě shodli. Ale tím vám nechci
kazit náladu...
Raději se ohlédněme za letošní
zimou. Děti ji pravděpodobně oznámkují
jedničkou. Na Křasovce v Dolních Hbitech
to opravdu žilo. Sáňky, lyže, nacpané pytle
a spousta dětí s rodiči i bez. Někteří sjížděli
na sáňkách z prudkého svahu s výrazem
řidiče, kterému selhaly brzdy, jiní
sebevědomě „obloučkovali“ na lyžích.
Pro nás dospěláky znamenaly
sněhové nadílky komplikace. Na obci
nebyla tak velká spotřeba štěrku několik let.
Už koncem ledna došly zásoby skladového
posypového materiálu a byli jsme závislí na
dovozu. Zima nás zkoušela také tím, že

většinou začalo chumelit v úterý odpoledne
a sníh vydržel padat až do středečního rána,
kdy jezdí popeláři. Není pak v silách
nikoho, aby silnice byly dokonale upravené.
Prohrnování sněhu a aplikace posypů
probíhaly především v noci. Rád bych proto
touto cestou poděkoval všem, kteří se v zimě
o obecní komunikace starali. Také bych rád
poděkoval občanům za pochopení, ne vždy
a ne všude se popeláři po takové
chumelenici dostali na místo určení.
V současné době se obec připravuje
na novou stavební sezónu. Čekají nás velké
stavby. Začátkem zimy byla zahájena stavba
vodovodu v Jelencích, v druhé polovině
roku plánujeme intenzifikaci čistírny
odpadních
vod
v Dolních
Hbitech
a následující rok budování kanalizace
v Luhách. Touto dobou je také zahajována
přístavba na budově družiny Základní
školy. Zcela nově je v plánu stavební
rozšíření Mateřské školy. O místo ve školce
je velký zájem převyšující limity dané
hygienickými předpisy.
Vážení spoluobčané, rád bych vám
touto cestou poděkoval za odpovědný
přístup k ostatním i za práci, kterou
odvádíte ve firmách, obchodech, úřadech
i v dalších oblastech pro lidi.
Přeji všem hlavně pevné zdraví, stále
dobrou náladu a mnoho optimismu do
budoucna.
Jan Michálek
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Střípky ze zastupitelstva
Od vydání posledních Listů zasedali naši
zastupitelé dne 16. února 2021. Mimo jiné byla
schválena následná usnesení:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky
inventarizace – přírůstky, úbytky ke dni
31. 12. 2020. Majetek obce celkem:
182 414 183,90 Kč. Zůstatek běžného účtu
u KB: 2 213 336,35 Kč. Zůstatek běžného
účtu u ČNB: 12 277 732,60 Kč, zůstatek
účtu u KB – fond oprav ČOV a kanalizace:

-

-
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466 000,- Kč. Z toho budovy a stavby
v celkové hodnotě 135 068 788,86 Kč
a pozemky 16 047 401,07 Kč o celkové
výměře 1 046 395,00 m2.
ZO vzalo na vědomí předloženou informaci
o vyúčtování nákladů na poskytování
sociálních služeb za rok 2020 předložené
Charitou Starý Knín.
Zastupitelstvo schválilo předložené návrhy
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace za vybudování domovní
čistírny odpadních vod v Kácini. Účelová
dotace je pro nově postavenou domovní
čistírnu odpadních vod ve výši 50 000,- Kč.
ZO schválilo prodej obecních pozemků parc.
č. 27/27 o výměře 78 m2, 360/3 o výměře
31 m2, 360/4 o výměře 80 m2 a 365/3
o výměře 14 m2 vše v k. ú. Káciň.
Zastupitelstvo dále schválilo odkoupení
pozemku parc. č. 40/3 v k. ú. Káciň o
výměře 2 m2. Veškeré poplatky spojené
s prodejem i nákupem pozemků hradí
žadatel.
Zastupitelstvo předběžně schválilo záměr na
odprodej části obecního pozemku parc. č.
544/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Luhy (dle
přiloženého zákresu). Zastupitelstvo dále
stanovuje cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 300,- Kč. Veškeré poplatky
spojené s prodejem pozemku včetně
geometrického plánu hradí žadatel.
ZO schválilo předložený návrh Dodatku č. 6
ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů mezi obcí Dolní Hbity
a Technickými službami města Příbrami.
Zastupitelstvo bylo informováno o průběhu
dotačního projektu MZe Vodovod Jelence.
ZO bylo informováno o probíhajících
přípravách na akci spolufinancovanou
prostřednictvím Operačního programu pro
životní prostředí Ministerstva životního
prostředí pro projekt „Dolní Hbity –
rozšíření ČOV a kanalizace Luhy“.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o zřízení trvalé služebnosti
(věcného břemena chůze a jízdy)
k obecnímu pozemku parc. č. 616 v k. ú.
Dolní Hbity pro majitele nemovitosti č.p. 24
v Dolních Hbitech.
Zastupitelstvo na základě proběhlého
výběrového řízení pověřilo starostu
k podpisu předloženého návrhu smlouvy

-

-

o dílo mezi obcí Dolní Hbity a společností
Staler, spol. s r. o., na provedení stavby
„Učebna zájmového a neformálního
vzdělávání - nástavba ZŠ a MŠ Dolní Hbity“
(nástavba nad budovou družiny).
Zastupitelstvo stanovilo podmínky konání
příměstského tábora v Dolních Hbitech.
ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 17. 12. 2020 do
4. 2. 2021.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 1/2021 Příkazní smlouvy mezi
obcí Dolní Hbity (příkazcem) a firmou
Stavební poradna (změna v plátcovství DPH
obce).
ZO vyslechlo informaci o zvýšeném zájmu
rodičů o umístění dětí v mateřské škole.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření.

přistupovat k životu tvořivě, uzdravuje,
nabíjí novými silami, učí odpustit.
Je jaro, jsou tu Velikonoce. Poselství, které
vypovídá o tom, že nikdy není nic ztraceno.
O tom, že Láska je silnější než veškeré zlo
a smrt.
Letos tyto největší křesťanské svátky
slavíme jinak. Proto vám, milí čtenáři,
přejeme, ať je tento jiný způsob oslavy pro
vás příležitostí poselství těchto svátků nově
uchopit a do hloubky prožít. Ve víře je
přijmout a nést si do každého času naději,
která plyne z lásky Boží. Z lásky Toho, jenž
za nás byl ukřižován a pro nás byl vzkříšen.

(JM)

*****

Milí čtenáři, milí farníci,
velikonoční svátky nazýváme „svátky jara“.
Možná, že někteří lidé cítí při návratu jara
„novou mízu“, a někdy dokonce i uprostřed
našich měst a obcí cítíme nový dech života.
O Velikonocích slavíme sílu Vzkříšení,
která nám přese všechno bolavé a těžké
dává naději a odvahu. V tomto čase
neslavíme jen událost, která se stala kdysi
dávno a nás by se netýkala. Slavíme život,
který nás inspiruje a obnovuje. Pomáhá nám
být sami sebou, ale také přijímat svá
omezení a nést svůj kříž. Učí nás

Požehnané Velikonoce, radost
a světlo do života přeje za Římskokatolickou farnost Zbigniew Grzyb.

*****
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které byl na území České republiky
udělen azyl, doplňková nebo
dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je
na
území
České
republiky
v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý
byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze
na cizince, kteří jsou v České republice na
dobu kratší než 90 dnů (například turisté),
a na cizince požívající diplomatické výsady
a imunity.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny
zákonem, nařízením o evropské statistice,
GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto
údaje nesmí být použity pro jiné než
statistické účely.
Výsledky jsou široce využitelné např.
při přípravě programů bydlení, rozvoji
infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné
během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť
a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.

Sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 v České republice
Sčítání 2021 začíná rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst
se
online
prostřednictvím
elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a
odevzdat listinný formulář.
Vzhledem
k současné
epidemiologické
situaci
připravil
ČSÚ
v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou ČR distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat
podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel. Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 304 050. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím České pošty nebo odevzdat
na kontaktních místech České pošty
(Příbram I, Příbram 2, Příbram 5)
nejpozději do 11. května 2021.

ČSÚ

*****
Vodovod Jelence
V současné době probíhá stavba
hlavního vodovodního řadu. Po jeho dokončení
se bude začátkem léta pokračovat stavbou
vodojemu a jednotlivých vodovodních přípojek.
Konečný termín dokončení celé
výstavby vodovodu v Jelencích je plánován
do 31. 10. 2021.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má
v rozhodný okamžik na území
České republiky trvalý pobyt nebo
přechodný pohyb nad 90 dnů, nebo

(JM)

*****
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Nový obřadní stůl ve smuteční síni

*****

Ve třetím březnovém týdnu byl
instalován
ve
smuteční
síni
na
dolnohbitském hřbitově nový obřadní stůl.
Původní byl již v havarijním stavu –
napaden červotočem.

V prvním pololetí letošního roku
oslavili nebo oslaví významná
výročí tito naši spoluobčané:
Dolní Hbity:
Vondruška Bedřich
Procházková Pavlína
Procházka Otokar
Mazourová Ludmila
Spilková Marie
Staňková Blažena
Dvořák Alois
Spilka František
Šebková Naděžda
Vykysalová Marie
Lukešová Marta
Boučková Zdeňka
Burianová Jiřina

(OÚ)

Káciň:
Pauknerová Irena
Suchopárová Alena
Buraltová Marie
Kristeková Marie
Vondráková Božena
Maříková Miloslava

Luhy:
Novotná Jana
Rys Václav
Jechortová Božena
Dorčáková Janka
Koksová Daniela
Linhart Vladimír
Jelence:
Balík Ivan
Hovorková Marie
Procházka Bohumil
Černohorská Kateřina Kočová Libuše
Volfová Helena
Stenczelová Vlasta
Volf Tomáš
Sobotka Miroslav
Žáková Marie
Volfová Anna
Mandíková Věra
Krůta Miloslav
Machek Karel
Řehořová Jaroslava
Fejtová Pavla
Pešička Pavel
Nepřejov:
Vitoň Petr
Kočí Josef
Cihelka Miroslav
Vopička Alois
Bouška Karel
Lexa Jiří
Trkovská Věra
Velas Josef
Hovorka Miloslav
Kočová Ludmila
Neumanová Božena
Horní Líšnice:
Třtí:
Dubský Zdeněk
Bartošová Miloslava Machutová Zdeňka
Vacek Jiří
Spilka Pavel
Vacková Jaroslava
Vacek Josef

*****
Poděkování
Určitě se v dnešní covidové době již
mnoho z nás dostalo do situace, kdy jsme
nemohli opustit bydliště, abychom si nakoupili
potraviny, nebo nám zrovna došel plyn
a nemohli jsme si uvařit, protože jsme museli
být v karanténě. Chtěl bych za všechny
poděkovat všem těm, kteří dokázali svoji
pomoc nabídnout, poskytnout a nadále
poskytují.
Karel Němeček

*****
SBĚR ODPADŮ VE SKLADU
OBCE V DOLNÍCH HBITECH
V souvislosti s mimořádnými opatřeními se
sběrné místo v Dolních Hbitech pro veřejnost
do odvolání UZAVÍRÁ.
Prosíme, udržujte pořádek a neodkládejte
odpad před plot sběrného místa!

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(MV)

(MV)
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Splatnost místních poplatků
Připomínáme splatnost místních poplatků:
poplatek za odpady do konce března a za psy do
konce května.
Pokyny pro platbu poplatku bezhotovostním
převodem:
POPLATEK ZA ODPADY:
600,- Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci
600,- Kč za rekreační objekt

Proč se mění způsob oznamování?
Stále více zákazníků volá po moderních
způsobech oznamování a využívání
digitálních technologií. U stávajícího
systému výlepů letáků se ČEZ potýkal
s plošnými zákazy výlepů, stížnostmi na
nečitelnost či nevhodné umístění apod.
Ročně se uspoří 4000 kg papíru, to je
přibližně 10 stromů, a za pár let tak společně
ušetříme celý les.
Jak se zákazník o odstávce dozví?
- individuálně e-mailem nebo SMS,
- na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky,
- na úřední desce obce Dolní Hbity na
banneru ČEZ – odstávky.

POPLATEK ZE PSŮ:
150,- Kč za prvního psa
225,- Kč za každého dalšího psa

Jak a kde se může zákazník zaregistrovat, aby dostával upozornění e-mailem nebo SMS?
Na stránkách www.cezdistribuce.cz/služba
kde si zaregistrujete, popř. zkontrolujete
kontaktní údaje pro zasílání upozornění.
Budete potřebovat datum narození nebo
IČO a EAN kód, který najdete na
vyúčtování za elektřinu, e-mail pro
potvrzení nastavení služby. Registrovat
můžete až 3 e-mailové adresy a 1 telefonní
číslo pro SMS. Informace o odstávkách tak
mohou chodit nejen Vám, ale i ostatním
členům rodiny nebo např. nájemníkům.

Poplatek uhraďte převodem na účet
č. 3623211/0100, 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
Občané, kteří platili převodem, si mohou
známky vyzvednout v úřední dny na
obecním úřadě, případně jim budou
dodatečně doručeny do schránek.

Výhody registrace pro zákazníka
- o plánované odstávce se dozví včas, i když
se na dané adrese pravidelně nezdržuje,
- bude neprodleně informován o případném
zrušení odstávky,
- získá informace o předpokládané době
obnovení dodávek při poruše.

(MV)

*****

(MV)

*****

ČEZ Distribuce
Upozornění na odstávky elektřiny
už jen elektronicky
ČEZ Distribuce, a. s., mění způsob
oznamování plánovaných odstávek.
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zdraví svým občanům nad 18 let, kteří jsou
stejně jako senioři v této době ohroženi.
Roušky a malé množství respirátorů
jsme také získali ze skladu státních
hmotných rezerv.
(OÚ)

Příměstský tábor
Vzhledem k úspěšnosti loňského příměstského tábora jsou i pro letošní rok plánovány
dva termíny:
1. turnus
2. turnus

12. 7.–16. 7. 2021
9. 8.–13. 8. 2021

*****

Příměstský tábor je určen pro děti ve věku
od 4 do 10 let. Cena za týden je 1.500,- Kč pro
děti s trvalým pobytem v obci Dolní Hbity a

Okénko SDH Dolní Hbity

obci Jablonná, které navštěvují ZŠ a MŠ
Dolní Hbity, a 2.750,- Kč pro ostatní děti.

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o činnosti SDH Dolní Hbity
v tomto roce.
Stejně jako na jaře 2020 se i nyní v naší
republice zastavila prakticky veškerá činnost.
Stejně tak to je i u našeho sboru.
Díky stávající situaci jsme nemohli
uspořádat „Výroční valnou hromadu“, ale
zhodnocení roku 2020 jsme uvedli již
v posledním loňském článku. Jen bych vás chtěl
informovat, že i v této složité situaci naši hasiči
nezaháleli a odpracovali celkem 2049
brigádnických hodin.
V letošním roce se nám v lednu
povedlo zlikvidovat vánoční strom.
Členové výjezdové jednotky provedli
přípravu Tatry 815 na STK a garanční
prohlídku.
V únoru naše jednotka měla svůj první
výjezd, a to do Zduchovic na zahoření hnojiště.
Protože na přilbách našeho soutěžního
družstva je vidět, že toho již dost pamatují, byly
v rámci obecní dotace zakoupeny nové.
Doufejme, že se vrátí doba, kdy je budeme moci
vyzkoušet.
Zatím jsme museli oželet tradiční ples
i dětský karneval. V květnu se většinou konala
okrsková soutěž a v červnu bývala soutěž

Rodiče, kteří by o službu příměstského
tábora měli zájem, mohou poslat žádost
do 31. 5. 2021 na OÚ Dolní Hbity.
Začátkem června budou žádosti vyhodnoceny a rodičům sděleno, zda bude tábor
realizován a za jakých podmínek.
Přihlášky a další informace najdete na
stránkách obce www.dolni-hbity.cz.
(MV)

*****
Respirátory, roušky
V první fázi obec díky získanému
daru od dárce roznesla do schránek
respirátory a roušky seniorům nad 70 let.
Prostřednictvím těchto řádek bychom chtěli
dárci moc a moc poděkovat.
V druhé fázi se obec vzhledem
k stále nepříznivé epidemiologické situaci
rozhodla respirátory nakoupit a rozdat,
a alespoň tak částečně pomoci k ochraně
7

„O pohár starosty SDH Dolní Hbity“. Protože
nikdo neví, jak to v budoucnu bude, tak zatím
ani jedna soutěž není naplánována.
Pokud se situace změní a budeme moci
nějakou akci uspořádat, určitě vás budeme včas
informovat formou plakátů a zpráv na naší
nástěnce.
Závěrem přejeme všem našim členům
a spoluobčanům pevné zdraví a doufáme, že
tato nepříjemná situace již opravdu brzy pomine
a budeme se moci vrátit ke své činnosti.

Po celou dobu vymýšlení tohoto článku
přemýšlím o tom, jak pozitivně toto psaní
zakončit, ale napadá mě jen přání: „Ať už jsme
z téhle sra..y venku.“
Richard Horký ml.

*****
Okénko
TJ Sokol Dolní Hbity

Karel Němeček

Vážení sportovní přátelé, už je to rok,
co jsme v Dolnohbitských listech informovali
o nuceném přerušení sezony a odložení
mistrovských fotbalových utkání žáků
a dospělých. Ročník 2019/2020 nakonec zůstal
nedohrán a my se aspoň mohli těšit na ročník
nový. Ten skutečně v srpnu začal a do října
běželo vše podle plánu, pak nás opět zastavila
další vlna koronaviru a spekulovat nyní o tom,
že budou soutěže letos na jaře pokračovat, je asi
zbytečné.
Příprava našich fotbalistů je po celou
dobu této koronavirové krize pouze na
individuální úrovni. Výbor TJ dál řeší provozní
a administrativní záležitosti. Členské příspěvky
fotbalové asociaci jsme zaplatili a nyní nezbývá
než doufat a věřit ve zlepšení situace a návratu
fotbalistů na hřiště.
TJ Sokol přeje všem v této nelehké
době hlavně hodně zdraví a těšíme se na
shledanou při fotbale v Dolních Hbitech.

*****
Okénko SDH Káciň
Prostřednictví tohoto článku bych
hlavně chtěl nejen našim členům, ale i
spoluobčanům v Kácini přiblížit záměr činnosti
sboru pro tento rok 2021.
Vše bude samozřejmě záležet na
aktuální situaci, nicméně chtěli bychom
uspořádat společenské akce, jak jsme si
v poslední době zvykli. I když jsme po nuceně
odložené výroční schůzi nemohli uspořádat ani
tradiční masopustní průvod, doufám, že se nám
podaří uspořádat v náhradním termínu výroční
schůzi a dojde i na fotbalový turnaj, v závěru
roku snad znovu zahájíme poklidný advent.
Tyto tři akce patří ke stěžejním setkáním
pořádaným naším sborem, ale pokud by situace
přála, pokusíme se uspořádat již dětský den.
Z ostatních činností sboru bude uspořádán sběr
železného šrotu, popřípadě další brigáda.
Abych také závěrem uvedl alespoň
něco, co nám situace letos dovolila zrealizovat,
zmíním zde nákup 200 ks respirátorů, které
jsme rozdali v Kácini občanům starším 60 let.

Václav Kofroň

*****
Okénko základní školy
Milí čtenáři,
je to přesně rok, co se našim žákům
poprvé „uzavřela“ škola. Mysleli jsme si
tehdy, že to snad brzy pomine a vše se vrátí
do normálních kolejí. Bohužel i teď, když
píšu článek do dalších velikonočních Listů,
je škola úplně prázdná. A nutno podotknout,
že jsme si na to nezvykli, a myslím, že nikdy
nezvykneme. Distanční výuka prostě
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nemůže plnohodnotně nahradit výuku
prezenční.
A jak nyní vlastně probíhá distanční
výuka? Naučili jsme se všichni pracovat
s programem Microsoft Teams, který nám
umožňuje pořádat online schůzky, zadávat
žákům úkoly, chatovat si s nimi atd. Jako
velký úspěch beru stoprocentní připojení
žáků. Snažíme se vždy vyřešit jakékoliv
technické problémy. Největší novinkou
jsou i online hodiny pro předškoláky v naší
mateřské škole. Moc si vážím toho, jak se
s tím nejen paní učitelky, ale i rodiče
popasovali. Když už chválím, chtěl bych
moc poděkovat všem učitelkám ze základní
školy. To, jak zvládají tohle nelehké
období, je opravdu obdivuhodné. Možná
vám přijde, že to nic není, prostě se jenom
připojíme a popovídáme si. Věřte, že takhle
to opravdu nemáme. Času, který je třeba
vynaložit na přípravu jedné hodiny, opravu
prací po nocích a potom i samotná
organizace online hodiny, kde musíte
sledovat nejen průběh hodiny, ale i reakce
žáků, hlášení, mikrofony a operativně řešit
nečekané technické problémy, je opravdu
spousta.
Další novinkou, kterou přinesla
distanční výuka, je zavedení elektronické
žákovské knížky. Každý rodič obdržel
přístupová hesla do webové aplikace
Bakaláři, kde mají kompletní přehled
o hodnocení žáků.
A co nás čeká v dalších měsících?
Kéž bych mohl napsat, že hned po
Velikonocích se žáci vrátí do školy, vše
bude zase jako dřív. Bohužel prognózy
hovoří trochu jinak. Návrat žáků do lavic
bude pozvolný a vše je zatím v jednání.
Určitě nás ale čeká zápis do první
třídy - bohužel zřejmě opět pouze
elektronický, bez osobní přítomnosti žáků.
Pro bližší informace sledujte naše webové
stránky. Na těch bude i upřesnění zápisu do
mateřské školy.
Podle obdržených seznamů očekáváme i letos velký zájem. Začali jsme
proto hned řešit s obcí Dolní Hbity navýšení
kapacity MŠ – plánujeme přístavbu školky,

která by nám v navýšení kapacity a zlepšení
provozu značně pomohla. Obec nám
výrazně pomáhá, např. při rekonstrukci
družiny (výstavba nové učebny) a nebo
realizaci přírodní zahrady v mateřské škole.
Moc si té podpory vážíme a děkujeme za ni.
Závěrem vám přeji pevné zdraví.
Snažte se tohle období, které je pro naše
rodiny zkouškou trpělivosti, „přetavit“
v období, ve kterém se můžete věnovat
dětem, hrát si s nimi a nebo jen společně číst
pohádky. Vždyť rodina je v dnešní době to
nejcennější a děti budou na tyto chvíle
vzpomínat celý život.
Ondřej Buralt

*****
Upozornění majitelům psů

*****
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Termíny svozu
žlutých popelnic na plasty

Prosba – domovní
schránky

Svoz žlutých popelnic bude v těchto
termínech:

26. 3. 2021
23. 4. 2021
14. 5. 2021
4. 6. 2021
25. 6. 2021
16. 7. 2021
6. 8. 2021
27. 8. 2021
17. 9. 2021

Vážení občané,
v této zvláštní době se často snažíme
doručovat zásilky přímo vám domů.
Doručujeme vám úřední dopisy, faktury,
známky na odpad, naše Dolnohbitské
listy, volební lístky, zásilky s rouškami
apod.
Mnozí z vás ale nemají na vratech žádnou
schránku, do které by bylo možno
bezpečně zásilku z úřadu vhodit.
Nemáme možnost vhazovat do modrých
schránek, které jsou majetkem České
pošty. A proto se na vás obracíme
s prosbou a doporučením, abyste si na
vrátka u svých domů instalovali
poštovní schránku. Jistě to pro vás
nebude nic složitého a věřte, že to přispěje
k oboustranné spokojenosti.
Předem vám za to děkujeme.

*****
Svoz nebezpečného
odpadu
Oznamujeme občanům, že v úterý
dne 6. dubna 2021 je plánován svoz
nebezpečného odpadu.

Váš Obecní úřad Dolní Hbity

Místa a časy svozu:
Jelence - bývalá prodejna
Dolní Hbity - prodejna
Luhy - bývalá prodejna
Třtí - ves
Nepřejov - zastávka BUS
Káciň - bývalá prodejna

15.00–15.15 h
15.30–15.45 h
16.00–16.15 h
16.30–16.45 h
16.45–17.00 h
17.15–17.30 h

*****

Komu nevyhovuje termín mobilního svozu,
nechť přiveze nebezpečný odpad do
sběrného dvora 5. 4. 2021 od 9 do 11.30 h.

Obec Dolní Hbity
přeje všem občanům
příjemné velikonoční svátky,
krásné jaro
a všem hodně zdraví.

PODZIMNÍ
SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU PROBĚHNE VE STEJNÉM ČASE
A NA STEJNÝCH MÍSTECH VE ČTVRTEK
DNE 2. 9. 2021.

O případných změnách budete informování
na vývěskách.

*****

*****
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