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Chumelenice
Sníh se sype jako peří
z nebeského polštáře,
padá na dům, na práh dveří,
do vlasů i na tváře.


zdarma

Vážení spoluobčané,
kromě toho, že starosta musí hlídat
ekonomiku obce, řídit obecní úřad a dbát
o to, aby se obec rozvíjela, potkávají ho
během roku různá zpestření. Některá jsou
moc milá. Například když se povede nějaká
společenská akce a lidé z ní mají radost, to
pak přijdou a řeknou, jak se povedla a že
byla moc fajn. Na druhé straně občas
vyslechne
různé
komentáře
k celkové politické situaci, kritiku vztahující
se k momentální ekonomické situaci či třeba
k mezinárodním vztahům.
A o tom bych chtěl hovořit právě
v adventním období. Čas od času se
necháváme strhnout k různým soudům
i díky tomu, co média vyšlou do éteru. Na
internetu najdeme na jednu věc nesčetně
názorů a záleží jen na tom, co chceme
slyšet. Čím je článek takzvaně peprnější, tím
má větší čtenost. Nám se pak děje to, že se
postavíme na jednu stranu názorového pole.
O co je článek emotivnější, o to urputněji
názor té či oné strany hájíme.
V konečném důsledku se naše
společnost názorově rozděluje. Jsme
schopni se pohádat v rodině či mezi přáteli,
zda je dobré podstoupit očkování, jaká
vláda je lepší nebo jestli schvalujeme
lockdown.
Advent je v plném proudu a měl by
nám sloužit k alespoň malému zamyšlení,
utřídění myšlenek, chcete-li k usebrání.
Myslím, že není v životě vůbec důležité, zda
jsme odpůrci či příznivci očkování či jiných
národ rozdělujících témat.
Daleko
podstatnější je respekt jednoho k druhému,

určitá ohleduplnost i názorová tolerance.
Už jenom to, že budeme udržovat pěkné
přátelské vztahy nebo pohodu a radostnou
atmosféru v rodinách, nás obohatí daleko
více, něž zlobení se nad večerními
zprávami.
Proto přeji všem našim občanům,
aby prožili krásný zbytek adventního
období. Užili si klidné Vánoce plné pohody
a radosti. A aby v televizi sledovali jen
pohádky, popřípadě přírodopisné filmy,
a noviny si kupovali jen za účelem luštění
křížovek.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem zaměstnancům obce, zastupitelům,
hasičům, členům komisí, dobrovolníkům,
činovníkům sportovních a zájmových
organizací, i těm, kteří obci nezištně
v průběhu roku pomáhali, za práci, kterou
pro vás občany v průběhu roku vykonávali.
Do nového roku 2022 přeji všem pohodu,
hodně zdraví a radosti ze života.
Jan Michálek

-

-

-


Střípky ze Zastupitelstva
Po vydání posledních Listů zasedali
naši zastupitelé dne 7. září 2021. Mimo jiné
byla schválena následující usnesení:
- Zastupitelstvo obce neschválilo záměr
na odprodej části obecního pozemku
parc. č. 928/1 o výměře cca 400 m2 v k.
ú. Nepřejov.
- ZO předběžně schválilo záměr na
odprodej části obecního pozemku parc.
č. 950 o výměře cca 9 m2 v k. ú.
Nepřejov. Zastupitelstvo stanovilo cenu
za 1 m2 prodávaného pozemku ve výši
300,- Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem
pozemku
včetně
geometrického plánu hradí žadatel.
- Zastupitelstvo se zavázalo přijmout
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova
na „Vodovod Jelence“ ve výši 902 000,Kč.

-

-

-

-
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ZO řešilo škody způsobené přívalovými
srážkami v noci z 23. 6. na 24. 6. 2021
a z 24. 6. 2021 na 25. 6. 2021.
Zastupitelstvo na základě proběhlého
výběrového řízení schválilo předložený
návrh smlouvy o dílo mezi obcí Dolní
Hbity (příkazce) a společností Šindler,
důlní a stavební, spol. s r. o., na
vyhotovení „Čerpací stanice odpadních
vod na pozemku parc. č. 68/1 v k. ú.
Dolní Hbity“ v ceně 936 898,- Kč bez
DPH.
ZO na základě proběhlého výběrového
řízení schválilo předložený návrh
smlouvy
o dílo mezi obcí Dolní Hbity (příkazce)
a společností S.O.S. – DEKORACE, s. r.
o., na realizaci projektu „MŠ Dolní Hbity
– Přírodní zahrada“ spolufinancovaného
Státním fondem životního prostředí
v ceně 934 024,09 Kč bez DPH
(1 130 169,15 Kč vč. DPH).
ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouva
nájemní mezi obcí Dolní Hbity a Lesy
České republiky, s. p., pro pozemky
parc. č. 665 a 577/1 v k. ú. Luhy za
účelem práva provést stavbu „Dolní
Hbity - Luhy Splašková kanalizace“.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti mezi obcí Dolní
Hbity a Lesy České republiky, s. p., pro
pozemek parc. č. 649 v k. ú. Dolní Hbity
za účelem práva zřízení a provozování
kanalizace a ČOV na části služebného
pozemku.
ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi obcí Dolní Hbity
a společností Elektrowin, a. s.
ZO schválilo vstup do Paktu starostů
a primátorů pro klima a energii prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí ORP
Příbram.
Zastupitelstvo přijalo podporu ze
Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci „Dolní Hbity –

-

-

-

-

rozšíření ČOV a kanalizace Luhy“ ve
výši 38 293 783,50 Kč.
ZO neschválilo souhlasné prohlášení, že
studna (haltýř) nacházející se z cca dvou
třetin na obecním pozemku parc. č. 945
a cca z 1/3 na pozemku parc. č. 18/2, oba
v k. ú. Nepřejov, je ve vlastnictví
soukromé osoby.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity
v zastoupení obce Dolní Hbity jako
vlastníka sportovních kabin FK Spatra
Luhy na pozemku parc. č. st. 121 v k. ú.
Luhy vydalo souhlas s provedením
rekonstrukce sportovních kabin dle
záměru FK Sparta Luhy, z. s., se sídlem
Luhy 83, 262 63 Dolní Hbity, IČO:
61100897, který bude podán ve výzvě
Národní sportovní agentury č. 8/2021 –
program č. 162 51 Rozvoj místních
sportovišť a zázemí – Kabina 2021 –
2025.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity zároveň
vydalo souhlas se zajištěním potřebného
podílu ve výši 20 % z celkových nákladů
plánované dotační akce zajišťující
rekonstrukci fotbalových sportovních
kabin na pozemku parc. č. st. 121 v k. ú.
Luhy, který bude podán ve výzvě
Národní sportovní agentury č. 8/2021 –
program č. 162 51 Rozvoj místních
sportovišť a zázemí – Kabina 2021 –
2025.
ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 22. 6. 2021
do 24. 8. 2021.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce
Dolní Hbity č. 08/2021 ze dne 10. 8.
2021.
ZO
schválilo
předložený
návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 09/2021 bez připomínek.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh Plánu investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce
Dolní Hbity - verze srpen 2021, bez
připomínek.

-

-

-

-

-

-

Dále se konalo jednání Zastupitelstva obce
dne 12. října 2021:
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Zastupitelstvo předběžně schválilo
záměr na odprodej části obecního
pozemku parc. č. 164/10 o výměře cca
30 m2 v k. ú. Dolní Hbity. Zastupitelstvo
dále stanovilo 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 Smlouvy
o náhradě za omezení užívání silnice
(vodovod Jelence) mezi obcí Dolní
Hbity
a
Středočeským
krajem
zastoupeným Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje.
Zastupitelstvo schválilo předložený
Změnový list č. 2 pro stavbu Stavební
úprava a nástavba družiny Základní
školy a Mateřské školy Dolní Hbity.
ZO schválilo předložený návrh Dodatku
č. 2 smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2021
mezi obcí Dolní Hbity a společností
Staler spol. s r. o., pro stavbu Stavební
úprava a nástavba družiny Základní
školy a Mateřské školy Dolní Hbity,
která je spolufinancována z prostředků
Evropské
unie
prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem projektu Učebna
zájmového a neformálního vzdělávání –
nástavba ZŠ a MŠ Dolní Hbity.
Navýšení ceny za stavební dílo činí
celkem 99 681,99 Kč bez DPH
(120 615,21 Kč vč. DPH).
Zastupitelstvo schválilo předložený
Změnový list č. 2 včetně Dodatku č. 2
pro stavbu Vodovod Jelence, která je
spolufinancována
z prostředků
Ministerstva
zemědělství
České
republiky v rámci programu Mze
129 300, podprogramu 129 302 –
„Podpora výstavby a technického
zhodnocení vodovodů pro veřejnou
potřebu II“. Navýšení ceny za stavební
dílo činí celkem 151 642,90 Kč bez DPH
(183 487,91 Kč vč. DPH).
ZO schválilo předložený návrh Dodatku
č. 13 ke smlouvě o zabezpečení
sociálních služeb mezi obcí Dolní Hbity
a Farní charitou Starý Knín ze dne 9. 4.

-

-

-

-

2009, který stanovuje poskytnout pro rok
2022 na činnost Farní charity na území
obce Dolní Hbity částku 80.000,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
předloženou Zprávu starosty o činnosti
Rady od 7. 9. 2021 do 30. 9. 2021.
ZO vzalo na vědomí informaci o průběhu
stavby Vodovod Jelence.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
informaci starosty a místostarosty
o přípravách stavby Intenzifikace ČOV
Dolní Hbity a kanalizace Luhy.
ZO
schválilo
předložený
návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 10/2021 bez připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený
Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací obce Dolní Hbity
zpracovaný
provozovatelem
vodohospodářského
majetku
obce
společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s. Plán je vyhotoven na roky
2022 až 2030.
ZO schválilo předloženou Hodnotící
zprávu Programu rozvoje obce Dolní
Hbity za období 1. 1. 2018 – 31. 12.
2020.
ZO stanovilo odkoupit pozemek parc.
č. 636/5 v k. ú. Luhy. Kupní cenu
stanovuje Zastupitelstvo obce Dolní
Hbity ve výši 200,- Kč za 1 m2
předmětného pozemku. Obec Dolní
Hbity jako kupující uhradí veškeré
poplatky spojené s koupí pozemku.

-

-

-

-

-

-

Dále zasedali naši zastupitelé dne
23. listopadu 2021:
- Zastupitelstvo obce Dolní Hbity
schválilo předložený návrh schodkového
rozpočtu obce Dolní Hbity pro rok 2022
po úpravách:
- Příjmy rozpočtu obce Dolní Hbity
pro rok 2022 Zastupitelstvo obce
Dolní Hbity schvaluje ve výši
51 252 875,46 Kč,
- výdaje rozpočtu obce Dolní Hbity
pro rok 2022 Zastupitelstvo obce
Dolní Hbity schvaluje ve výši
72 142 600,- Kč,

-

4

- financování ve výši 20 889 724,54
Kč bude hrazeno z úspor a prostřednictvím získaného úvěru Komerční
banky.
ZO
schválilo
předložený
návrh
Střednědobého výhledu obce Dolní
Hbity na léta 2023–2026 bez připomínek.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh smlouvy o řízení projektu
„Vybudování odborných učeben v ZŠ
Dolní Hbity“ v době udržitelnosti mezi
obcí Dolní Hbity a společností LKA,
s. r. o.
ZO na základě žádosti ředitele stanovilo
navýšit rozpočet Základní školy
a Mateřské školy Dolní Hbity o částku
109 930 Kč.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na vybudování
domovní čistírny odpadních vod.
Účelová dotace je pro nově postavenou
domovní čistírnu odpadních vod ve výši
50 000,- Kč.
ZO schválilo přijetí dotace ve výši
1 571 204,- Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Infrastrukturního
fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na realizaci projektu
Dolní Hbity - rozšíření ČOV a kanalizace Luhy, ev. č. projektu ISF/
ŽIV/044021/2021.
Zastupitelstvo stanovilo pro rok 2022
cenu stočného pro občany ve výši 37,70
Kč bez DPH (41,47 Kč s DPH) za 1 m3
a dále stanovilo pro rok 2022 cenu
vodného pro občany ve výši 45,- Kč bez
DPH (49,50 Kč s DPH) za 1 m3 s tím, že
se obec bude podílet na krytí ztráty
provozovatele vodovodu Nepřejov
(odhad ztrátovosti cca 40 000,- Kč).
ZO udělilo odměnu členkám kulturní
komise, starostovi a místostarostovi za
práci odvedenou v průběhu roku 2021.
Zastupitelstvo schválilo předložené
návrhy dohod o provedení práce na rok
2022 mezi obcí Dolní Hbity a zastupiteli,
kteří pro obec vykonávají činnost nad
rámec práce zastupitele.

-

-

ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 12. 10. 2021
do 16. 11. 2021.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh rozpočtového opatření obce Dolní
Hbity č. 11/2021 bez připomínek.
ZO schválilo předložený Změnový list č.
3 pro stavbu Stavební úprava a nástavba
družiny Základní školy a Mateřské školy
Dolní Hbity, včetně předloženého
návrhu Dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze
dne 24. 2. 2021 mezi obcí Dolní Hbity
a společností Staler, spol. s r. o., pro
stavbu Stavební úprava a nástavba
družiny Základní školy a Mateřské školy
Dolní Hbity, která je spolufinancována
z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem projektu
Učebna zájmového a neformálního
vzdělávání – nástavba ZŠ a MŠ Dolní
Hbity. Méněpráce činí celkem 10 950,Kč bez DPH (13 249,50 Kč vč. DPH).
Zastupitelstvo stanovilo Radě obce
Dolní Hbity zakoupit sekací traktůrek
pro FK Sparta Luhy v celkové ceně do
150 000,- Kč (Zastupitelstvo obce Dolní
Hbity s částkou 150 000,- Kč počítá ve
schváleném rozpočtu obce Dolní Hbity
pro rok 2022).

odpadu na skládkách. U této položky bude
v souladu s platnou legislativou každoročně
docházet ke skokovým nárůstům.
Mnoho obcí již na tuto skutečnost
reagovalo a poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství navýšilo. Naši
zastupitelé se budou zabývat tímto
poplatkem až 14. prosince, tedy po uzávěrce
Listů. Jak zastupitele znám, věřím, že
budou při stanovení ceny brát ohled na
občany. Přesto je možné, že se určitému
navýšení nevyhneme.
Jan Michálek


Vodovod Jelence
Hlavní stavební práce na vodovodu
jsou téměř u konce. Je dokončena budova
úpravny vody a vodního zdroje včetně
potřebné technologie. Rovněž jsou
dokončeny hlavní rozvodné řady a všechny
veřejné části vodovodních přípojek. Nyní
ještě probíhá seřizování technologie
úpravny vody. V průběhu zimy začne
osazování vodoměrů pro jednotlivé
nemovitosti – bude řešeno vždy
individuálně s jednotlivými vlastníky, kdy
všichni budou včas informováni. Spuštění
vodovodu pro občany je předběžně
plánováno na duben-květen příštího roku.
Nedokončená zůstává finální oprava
asfaltových komunikací. Tu jsme po
vzájemné dohodě záměrně přesuli na jarní
měsíce. To hned ze dvou důvodů: aby došlo
k lepšímu sednutí zeminy pod komunikací
a kvůli brzkého nástupu zimního počasí.
Oba aspekty by se do budoucna negativně
projevily na kvalitě oprav.

Jan Michálek


Odpadové hospodářství obce
a poplatky za likvidaci odpadů
Každé zdražování je pro nás vždy
nepříjemné. Zdražuje energie, lidská práce
a vše se promítá do ceny výrobků.
Pokud se týká placení za odpady,
zastupitelé ještě nerozhodli o tom, zda
poplatek bude stejný jako v letošním roce,
nebo jej navýší. V loňském roce byl
poplatek 600,- Kč na osobu a rok pro trvale
hlášené občany a ta samá částka byla za
rekreační objekt.
Problém se zdražováním v oblasti
odpadů je o to horší, že dochází i k poměrně
razantnímu navyšování částky za ukládání

František Pražák
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vykopáno a nahrazeno novým, včetně
dalších stavebních úprav. Následně byla
vyspravena
poškozená
asfaltová
komunikace.

Kanalizace Luhy
– stavba zahájena!



V listopadu došlo k zahájení dlouho
připravované stavby – Kanalizace Luhy
a intenzifikace ČOV v Dolních Hbitech.
Jako zhotovitel stavby byla vybrána
firma Šindler, důlní a stavební společnost,
s. r. o., a celková hodnota investiční akce je
60 068 680 Kč. Aktuálně probíhají stavební
práce na realizaci výtlaku do Dolních Hbit.
Tyto práce nejspíše zaberou celé zimní
období. Začátek prací na kanalizačním řadu
v Luhách je předběžně naplánován na
březen-duben příštího roku. Všechno ale
bude záviset na tvrdosti podloží při stavbě
výtlaku a klimatických podmínkách.
Před zahájením prací v Luhách bude
svoláno společné setkání s občany, kde se
všichni dozví podrobnosti o postupu prací
v obci a další organizační záležitosti.

Nástavba družiny dokončena
V říjnu byl dokončen dotační
projekt ,,Učebna zájmového a neformálního
vzdělávání – nástavba ZŠ a MŠ Dolní
Hbity“.
Stavbu
v celkové
hodnotě
2 685 042,95 Kč bez DPH realizovala firma
Staler spol. s r. o. V podstatě se jedná
o rozšíření stávající školní družiny o další
místnost s vlastním sociálním zázemím.
Nová učebna je vybudována nad stávající
kotelnou a dílnami, tedy v úrovni druhého
nadzemního podlaží. Celý objekt družiny je
sjednocen novou sedlovou střechou.
Prostory učebny budou sloužit jako učebna
zájmového a neformálního vzdělávání a pro
posílení kapacity stávající družiny.

Nová přečerpávací stanice

František Pražák

Současně se stavbou výtlačného
potrubí probíhají dokončovací práce na
přečerpávací stanici pro nové rodinné domy
na okraji Dolních Hbit, které nebylo možné
připojit na kanalizaci gravitačně. Tato
přečerpávací stanice je umístěna poblíž
trasy výtlaku. Železobetonová nadrž
(o průměru 3 metry a hloubce 3,5 metru) je
osazena a je vystrojována technologická
část stanice.
František Pražák





Horní Líšnice – oprava potrubí

Káciň – rekonstrukce střechy
hasičské zbrojnice

V horní části Líšnického údolí byla
provedena oprava propadlého potrubí, které
sloužilo k regulaci vodoteče. Potrubí se
během let zcela zbortilo a voda z potůčku
následně vytékala na místní komunikaci. To
působilo potíže místním zejména v zimních
měsících, kdy se komunikace změnila
v souvislou ledovku. Staré potrubí bylo

Děravá střecha hasičské zbrojnice
v Kácini se dočkala rekonstrukce. Práce
provádí firma pana Milana Spilky. Dojde ke
kompletní výměně střešního pláště
a doplnění tesařských konstrukcí. Stávající
eternitové šablony budou nahrazeny novou
plechovou krytinou.
František Pražák
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Kulturní komise
Adventní koncert nebude

INFORMACE PRO OBČANY

Přestože jsme se rozhodli, že letošní
koncert bude, a vše naplánovali tak,
abychom neporušili žádná vládní nařízení,
koncert nebude.
Účinkující, kteří měli u nás letos
vystupovat, bohužel také onemocněli. Je
nám to moc líto, ale v této situaci nezbývá
nic jiného než koncert zrušit. Jediné, co nám
v této nelehké době zbývá, je věřit, že příští
rok bude líp a my se opět s vámi všemi
potkáme v předvánočním čase. Letos už se
bohužel neuvidíme. Můžeme pouze v klidu
domova se svařákem v ruce připít na zdraví
všech přátel, známých a sousedů.
I my připíjíme a přejeme všem
hodně zdraví a štěstí v novém roce.

OD 22. 12. 2021 DO 3. 1. 2022
BUDE OBECNÍ ÚŘAD
PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN



Říká se, že Vánoce jsou svátky
dětské radosti. Dětem přirozeně dárky dělají
radost. Někdy ale podlehneme představě, že
platí jakási přímá úměra: čím více dárků,
tím více radosti. Není tomu ale tak. Dárek
není jen ona věc, která se dává a která má
hodnotu vyjádřitelnou
v penězích.
Dárek je především osobní poselství, které
říká “mám tě rád“. A něco takového se
vlastně ani penězi vyjádřit nedá. V dárku
- pokud je myšlen upřímně a vskutku jako
dárek - dáváme totiž sami sebe. A to je
velká, slavná věc, kterou bychom měli o
Vánocích zažít.
Přejeme vám, aby letošní Vánoce
byly naplněny klidem, pohodou, radostí
a požehnáním.

Hana Procházková


Poděkování
Obec Dolní Hbity
děkuje manželům Pelichovským
za zaslání
sponzorského příspěvku obci.


Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům

Pozvání na vánoční bohoslužby
Půlnoční mše svatá: 24. 12. 2021 v 19:30
hodin. Bohoslužby budou probíhat dle
aktuální epidemiologické situace.

Od
posledního
vydání
Dolnohbitských listů se v naší obci narodili
Vojtík Volf z Jelenců a Samuel Humňal
z Dolních Hbit.

Římskokatolická farnost

Blahopřejeme rodičům a našim
malým občánkům přejeme, aby je v jejich
životě provázelo jen to nejlepší.



(VM)
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Máte doma knihu pro děti, mládež,
povinnou četbu, kterou už jste přečetli
a nemáte pro ni doma místo? Je tato knížka ve
výborném stavu, nechybí jí stránky
a není pokreslená? Přineste ji buď do školy nebo
na Obecní úřad Dolní Hbity a věnujte nám ji.
My uspořádáme malou burzu knih pro
žáky, kteří si budou moci koupit knížku za
symbolickou cenu 20 Kč za kus. Z nasbíraných
knížek vybereme i pár kusů do nové školní
knihovny a čtenářských boxů. Celý výtěžek pak
bude věnován na rekonstrukci školní knihovny
a nákup boxů do čtenářských koutků.
Myslím si, že utváření vztahu dětí ke
knize je ohromně důležité. Kniha jim dá
mnohem víc, než tablet, počítač a telefon
dohromady. Rozvíjí fantazii, utváří osobnost,
rozšiřuje slovní zásobu a otevírá nové obzory.
Doufám, že si každý z vás napsal
Ježíškovi o novou knížku. Přeji vám, abyste ji
dostali a hlavně abyste si našli čas si ji v klidu
přečíst.
Klidné svátky a zdravý nový rok.

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



Okénko základní školy

Ondřej Buralt

Milý Ježíšku, chceme novou knihovnu…
Takhle nějak by asi začal letošní dopis
pro Ježíška, kdyby ho psaly děti z naší školy.
Možná, že to není jejich úplně nejvroucnější
přání, ale celý projekt vlastně vychází z nápadu
Žákovského parlamentu. Děti z druhého stupně
přišly s myšlenkou, že jim chybí relaxační zóna
– místo, kde si sednou, jen tak si půjčí knížku
a v klidu si odpočinou při čtení nebo hraní
nějaké hry. Nicméně tento podnět rozvířil celou
škálu nápadů, co ve škole vymyslet nového.
Mezi nimi se objevil nápad „nové knihovny“.
Teď, když máme krásnou počítačovou
učebnu na půdě a v prvním patře i přenosné
tablety, nebude již potřeba využívat starou
počítačovou učebnu. Do té bychom
přestěhovali školní knihovnu. Pořídíme pevné
police, přesuneme knížky a dokoupíme knížky
nové. Vzadu na chodbě se zbavíme starých
mříží a rozšíříme prostor chodby, ve kterém
vznikne relaxační koutek pro děti. Dále bychom
po škole rozmístili malé knižní boxíky, ze
kterých by si mohl kdokoliv a kdykoliv půjčit
knížku, časopis a pak jej tam zase vrátit. Nebo
by třeba do něj mohl přinést knížku, kterou už
četl a chtěl by se o ní podělit s ostatními.
Líbí se vám náš nápad a chcete ho podpořit,
pomoci nám? Můžete se zapojit do našeho
projektu „Kniha pro knihovnu“.


Váš vyzdobený domek, provoněný
vanilkovými rohlíčky, je jistě prosycen sváteční
náladou. Přesně tak jsme se naladili i u nás ve
škole. Ve třídách svítí stromečky, na oknech se
usmívají sněhové vločky.
Ale nepředbíhejme… začněme pěkně od
začátku. I v této nelehké době se snažíme pro
žáky připravovat rozmanité akce, které
přispívají nejen k jejich vzdělávání, ale také
zpestřují výuku, motivují k další práci
a přinášejí zábavu. Evropský den jazyků
+ Erasmus Days byl velice přínosný, neboť
pomocí různých skupinových aktivit žáci
poznávali evropské státy. V měsíci listopadu
jsme všichni vyrazili na tematický zájezd do
Prahy.
Přivezli
jsme
si
mnoho
neopakovatelných zážitků z Mořského světa
a z planetária. Celoročně probíhá spolupráce
mezi prvňáčky a žáky 9. ročníku. Snažíme se,
aby se malé a velké děti sblížily, spolupracovaly
a hrály si, aby prvňáčci získali pocit jistoty
a bezpečí právě tím, že se o ně postarají ti
nejstarší žáci ve škole. Žákovský parlament také
nezahálí, připravuje pro děti různé akce -
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Projekt Naše třída, Halloween, Den s plyšákem,
Recept na přátelství… Na starost měl také
charitativní akci „Krabice od bot“. Snažíme se
v naší škole pomáhat dětem ze sociálně slabších
rodin a vykouzlit jim o Vánocích úsměv na
tváři. Žáci 1. stupně dále zhlédli divadelní
představení v Příbrami. Doufáme, že se nám
podaří vyjet do divadla i se staršími dětmi po
skončení tohoto složitého období. Ani ve školní
družině žáci nezaháleli. Věnovali se
rozmanitým aktivitám, hrám a soutěžím. Na
závěr nesmím zapomenout zmínit důležitou
návštěvu. Ve třídách totiž naše děti navštívili
Mikuláš, andělé a čertíci, a protože máme
naštěstí ve škole děti hodné, nikoho si
neodnesli.
Těšíme se na další společné zážitky v novém
roce 2022…

Poslední akcí, která proběhla společně
s rodiči byla „Svatomartinská slavnost“. Byla to
velice příjemná oslava s velkou účastí dětí i
rodičů. Jsme rádi, že omezení spojené se
šířením covidu-19 se zatím netýká dětí
pohybujících se
v prostorách
mateřské školy. Proto zde, jako každý rok,
proběhla
mikulášská
nadílka,
zdobení
stromečků, sváteční svačina s rozbalováním
dárků, výroba dárečků pro rodiče, zpěv a
poslech koled a vánočních písní a spousta
jiných zvyků. Museli jsme odložit návštěvu
Hornické chalupy v Příbrami a zrušit vánoční
besídku s rodiči i rodinnými příslušníky. Aby
ale rodiče
o slavnostní a krásné chvíle
nepřišli, bude vystoupení dětí natočeno a
umístěno na webových stránkách školky.
Doufáme, že ten příští rok bude
„normální“, a přejeme si to.
Vám všem přejeme pohodové a krásné Vánoce,
spokojenost
a
hlavě
pevné
zdraví
v nadcházejícím novém roce 2022.

Mgr. Jana Vršecká



Vladimíra Pražáková

Vánoce
Martin Lantora
Vánoce má každý velmi rád,
můžete si hodně dárků přát.
Maminka sladké cukroví peče,
vosk ze svíčky na ubrus teče.
Venku si postavím sněhuláka,
zahraji si s dětmi na vojáka.
Až zazvoní stříbrný zvoneček,
Ježíšek přijde a dá mi dáreček.


Okénko mateřské školy
V září, když jsme začínali nový školní
rok, se zdálo, že prožijeme u nás v mateřské
škole příjemný podzim
a krásnou
adventní dobu spojenou se spoustou akcí a
tradic. Po loňském půstu, kdy byly všechny
akce zrušeny, jsme se těšili a doufali, že
všechno proběhne podle plánu. Bohužel. Opět
zaútočil virus a my se setkáváme s restrikcemi
a omezením.

Obrázek nakreslila Nelinka Falcová
z Dolních Hbit (5 let 8 měsíců)
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sporty. Toto hřiště bylo našimi hasiči a členy TJ
Sokol Dolní Hbity v Příbrami rozebráno
a převezeno k nám do Dolních Hbit. Pokud vše
půjde dobře, zvláště jednání s Farním úřadem,
bude instalováno v příštím roce místo
stávajícího antukového hřiště.
Dne 18. 9. 2021 se konala v Jesenici
soutěž v požárním sportu Rady represe nad 35
let. Každoročně se zúčastnilo i naše družstvo
a obsadilo tentokrát krásné 3 místo.
Dne 19. 9. 2021 naše výjezdová
jednotka uctila památku hasičů, kteří zemřeli při
výbuchu plynu při požáru v Koryčanech.
Dne 25. 9. 2021 se 8 našich členů
zúčastnilo oslav 130. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Višňová.
Dne 28. 9. 2021, i přes již začínající
další covidová opatření, se nám povedlo opět ve
spolupráci s paní Lucií Neužilovou uspořádat
2. ročník pochodu „Dolnohbitskem napříč“.
Tentokrát vedly trasy v délce 5 a 13 km.
Pochodu se zúčastnilo 139 lidí.
Dne 16. 10. 2021 se uskutečnil hasičský
zájezd tentokrát do Hornického muzea Příbram.
Této akce se zúčastnilo 22 účastníků. I když byl
zájezd jak se říká „za barákem“, byl
Vladislavem Humňalem perfektně zorganizován, vše na sebe krásně navazovalo a všichni
jsme si to užili, včetně výborného oběda
v hornické restauraci Na Vršíčku v Příbrami
i závěrečného posezení a občerstvení
v restauraci U Rysů v Dolních Hbitech. Během
zájezdu jsme stihli i Den otevřených dveří
u hasičů na Březových Horách.
Dne 12. 11. 2021 doprovodilo 7 našich
členů Josefa Dědinu nejst. do Přibyslavi, kde
mu bylo předáno nejvyšší hasičské ocenění
„Zasloužilý hasič“.

Okénko SDH Dolní Hbity
Vážené hasičky, hasiči, spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil
s činností našeho sboru za covidový rok 2021.
Na den 16. 1. 2021 byl naplánován
tradiční Hasičský ples, který se bohužel
vzhledem ke covidovým opatřením nemohl
uskutečnit. Dne 17. 1. 2021 jsme pokáceli
vánoční strom. Dne 17. 3. 2021 jsme chtěli
uspořádat také již tradiční Dětský karneval.
Tato akce byla také zrušena.
Bohužel i další naši činnost pozastavil
covid. Nepořádali jsme žádné akce. Nepořádali
jsme ani některé výborové schůze, protože nám
to vládní opatření nedovolovala.
Přesto se nám v březnu a dubnu
podařilo udělat nějaké brigády – železný šrot,
sběr kamene. V květnu naši hasiči vyčistili
požární nádrž.
Protože se covidová opatření rozvolnila, bylo možno ve spolupráci s paní Lucií
Neužilovou uspořádat pro naše děti oslavu
Mezinárodního dne dětí. Této akce se zúčastnilo
62 dětí. Tato akce se uskutečnila v prostoru za
školou, hasičskou zbrojnicí a restaurací. Bylo
připraveno mnoho stanovišť, na kterých si naše
děti mohly vyzkoušet své dovednosti, jako
například střelbu ze vzduchovky, luku, různé
shazování plechovek, trefování do vyznačeného
prostoru, prolézání překážkovou dráhou a další
činnosti. Při zajišťování této akce pomáhalo
mnoho hasičů, ale i další obyvatelé naší obce.
Dne 17. 7. 2021 se 9 našich členů
zúčastnilo oslav 130. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Stěžov, kde jsme dostali
další stužku k našemu praporu.
V tomto letním období jsme opět
pracovali a odpracovali mnoho brigádnických
hodin například na úklidu a úpravách
v hasičárně i po obci.
Ve stejném období, červenec a srpen, se
nám za přispění p. Milana Spilky a Obecního
úřadu Dolní Hbity podařilo získat umělý povrch
hřiště vhodného na tenis, nohejbal a další

Dne 27. 11. 2021 jsme opět připravili
na návsi vánoční strom a rozsvítili první svíčku
na adventním věnci. Letošní strom byl
obohacen i o nové jesličky, které finančně
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zajistily Obecní úřad Dolní Hbity a Sbor
dobrovolných hasičů Dolní Hbity.
Ale ani během covidové pauzy náš sbor
nezahálel. Naši členové stále pracovali na
úpravách a údržbě hasičárny včetně údržby
techniky. Během všech těchto akcí bylo
odpracováno mnoho brigádnických hodin.
Pochopitelně nezahálela ani výjezdová
jednotka, která v letošním roce měla zatím
nejvíce výjezdů, a to 17. Nejčastěji se jednalo
o technické výjezdy (čerpání vody, padlé
stromy), a to hlavně v červnu, kdy naši oblast
zasáhly povodně a větrné poryvy. Byly ale
i výjezdy k autonehodám a požárům, například
Jablonná – zemědělský objekt, výrobní hala
v Dlouhé Lhotě či chata v Horní Líšnici.
V červenci se členové naší výjezdové jednotky
zúčastnili i záchrany osob z dětského tábora.
Všem členům výjezdové jednotky patří velký
dík za jejich činnost.
Tímto bych chtěl všem členům
i nečlenům poděkovat za vykonanou práci
a popřát i všem spoluobčanům do nadcházejícího roku hodně zdraví a spokojenosti
a doufám, že se v roce 2022 budeme moci
scházet na plánovaných akcích.

I přes pokračující složitosti a nepříjemnosti tohoto roku se nám podařilo
uspořádat alespoň některé z běžně
pořádaných akcí a činností. Členům a
členkám děkuji za vykonanou práci při
brigádách a akcích pořádaných SDH Káciň.
Když alespoň v krátkosti shrnu činnosti
během roku 2021, podařilo se nám
uspořádat: sběr železného šrotu, fotbalový
turnaj a zahájení adventu s rozsvícením
stromku.
Závěrem přeji všem klidné a bezstarostné vánoční svátky a vydařený vstup
do nového roku 2022.
Richard Horký ml.


Okénko SDH Luhy
Vážení přátelé, všem našim členům
a příznivcům chceme popřát krásné a klidné
vánoční svátky, mnoho sil a hlavně pevné
zdraví do nadcházejícího roku 2022.
Výroční
valná
hromada
je
naplánována na sobotu 29. 1. 2022 od 18
hodin v pohostinství v Luhách a srdečně
zveme všechny členy a příznivce. Uvidíme,
jak se bude situace dále vyvíjet, ale pokud
budou do této doby přijata nová vládní
nařízení, samozřejmě se to promítne i do
pořádání výroční schůze.

Karel Němeček

Výbor SDH Luhy


Okénko SDH Nepřejov



Všem přeji krásné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v novém
roce.

Okénko SDH Káciň

Alois Vopička

Na úvod tohoto článku bych rád
pozval všechny členy SDH Káciň na
výroční valnou hromadu ke zhodnocení
naší činnosti v roce 2021 a vlastně i v roce
2020. Výroční valnou hromadu máme
v plánu uspořádat v tradičním termínu
15. 1. 2022. Členy našeho sboru budeme
včas informovat.


TJ Sokol Dolní Hbity
Vážení sportovní přátelé,
přejeme vám všem krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2022
11

hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně
pevné zdraví. Našim sportovcům navíc
přejeme hodně úspěchů na hřišti a
fanouškům hodně fotbalových zážitků.

obcí. Všechny tyto akce ovšem musí
splňovat vládní nařízení.
Závěrem mi dovolte v této nejisté
době popřát všem pevné zdraví! Dárky a
ostatní požitiny si koupíme, ale zdraví
nikoliv. Věřme, že se situace opět vrátí do
normálu a my se budeme moci sejít nejen u
fenoménu zvaného fotbal. Děkuji a hezký
nový rok.

Václav Kofroň


Okénko FK Sparta Luhy

Václav Rys ml.

Vážení spoluobčané,
poté, co v jarní části minulého
fotbalového ročníku byly zrušeny všechny
zápasy a ročník se nedohrál, přece jen nám
svitla naděje a v létě bylo vše rozvolněno.
Toho jsme také využili a uspořádali 2
memoriály, jeden pro staré gardy a druhý
pro dospělé muže. Tyto akce se vydařily jak
sportovně, tak
i společensky, a to
i přesto, že nás na druhém memoriálu
navštívila bouřka a letní parket na několik
hodin osiřel.
Soutěžní ročník 2020-2021 ale začal
bez větších problémů a dokonce se jeho
podzimní část dohrála! V tabulce se po
podzimu nacházíme na nesestupové 11.
příčce, když jsme vybojovali 16 bodů, z
toho 10 doma a 6 venku. Zatím jsme 4x
zvítězili a 9x prohráli, z toho 5x na penalty,
což je naše velká bolístka. Náš stárnoucí
tým nastřílel 26 branek a 38 dostal.
Nejlepším střelcem se stal sedmigólový
Jakub Jun, kterého následoval David Krůta
s pěti brankami a Martin Broum s Radkem
Matyášem se třemi brankami. Samozřejmě
je co zlepšovat a dá se říci, že všechno. Ale
největším úkolem je omladit tým! Vždyť
polovina mužstva nám hraje za starou
gardu. Bude to ovšem velký oříšek, jelikož
koronavirus ovlivnil mnoho sportovních
odvětví a některé kluby i zanikly.
V zimní pauze chodíme ve středu
hrát fotbal do dolnohbitské multifunkční
haly, plánujeme novoroční fotbálek,
soustředění
a několik přátelských
utkání. Také mi dovolte, abych všechny
členy pozval na výroční valnou hromadu
klubu, která se uskuteční 15. 1. 2021
v
budově hasičské zbrojnice. Na 26. 2. 2021
je naplánován tradiční masopustní průvod


Okénko o. s. Ježek
Přichází čas zázraků, čas setkání, čas
nadějí i splněných přání. Ať poselství tajemné
vánoční noci, poselství pokoje a lásky naplní
život nejen
o vánočních svátcích, ale i ve
všech dnech nového roku.
Krásné prožití vánočních svátků
a pohodový vstup do nového roku přeje Ježek
a duše spřízněné.
Jana Stuchlíková
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Termíny svozu žlutých popelnic
na plasty v I. pololetí 2022
Jak odevzdávat
jedlé oleje a tuky

Vývoz žlutých popelnic a kontejnerů
na plasty na veřejných prostranstvích bude
ve frekvenci 1x za 3 týdny vždy v pátek
a bude v těchto t
ermínech:

Vážení občané, jsme moc rádi, že
třídíte a využíváte nádoby na tříděný odpad.
Prosíme vás, abyste použité jedlé
oleje a tuky odevzdávali pouze
v plastových lahvích se šroubovacím
uzávěrem. Skleněné láhve se při dopadu do
nádoby rozbijí a nezašroubované lahve se
tlakem ostatních lahví otevřou.
Olej je pak v nádobě vylitý a je
pracné nádobu vyčistit.

21. 1.
11. 2.
4. 3.
25. 3.
22. 4.
6. 5.
27. 5.
17. 6.

Monika Volfová


SBĚR ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH
PRO NAŠE OBČANY


INFORMACE
O POPLATCÍCH PRO ROK
2022

POZOR, ZMĚNA V LEDNU
SOBOTA 1. 1. 2022 ZAVŘENO!
OTEVŘENO V SOBOTU 8. 1. 2022
od 9.30 do 11.30 hodin

Poplatek za odpady
Od 1. 1. 2022 vejde v platnost nová
vyhláška
o místních poplatcích, která
se bude týkat poplatku za odpady. Tato
vyhláška bude projednávána na zasedání
zastupitelstva obce teprve po vydání tohoto
zpravodaje. Informace o výši poplatku za
odpady pro rok 2022 bude zveřejněna
na vývěskách v obcích a na internetových
stránkách obce www.dolni-hbity.cz

JINAK JAKO OBVYKLE
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

Poplatek ze psů
Zůstává beze změny: za prvního psa činí
poplatek 150,- Kč a za každého dalšího
225,- Kč. Cena je platná pro všechny bez
výjimek.
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včas o pořádaných akcích,
prohlédnout fotografie nebo
vyvěšené na úřední desce.

Vodné a stočné
Stočné je zvýšeno na 37,70 Kč bez DPH
(41,47 Kč s DPH) za 1 m3 a vodné 45,- Kč
bez DPH (49,50 Kč s DPH).

můžete si
dokumenty

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.


Pokyny pro platbu poplatků

Poplatky je možné platit od začátku
roku 2022. U úhrady poplatků prosíme
o
upřednostnění
platby
převodem
bezhotovostně na účet. Známky na popelnice
budou k vyzvednutí na obecním úřadě během
února, vyvážení popelnic na starou známku
bude probíhat do 31. 3. 2022.
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

Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?



Obec Dolní Hbity
přeje všem občanům
krásné vánoční svátky
a ať je ten nový rok 2022
o sto procent lepší
a bezpečný, naplněný
štěstím, zdravím a láskou.

(VM)


Chcete být
informováni
o aktualitách
z našeho webu?
Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve svém chytrém
telefonu?

Ať naděje jako hvězdy
září a láska s radostí
vyhrává…

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
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