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Jaro
Voní tu květiny a voní louka,
zajíček na louce vesele kouká.
Jaro přišlo, nastalo,
sluníčko svět zahřálo.
Mráčky letí kolem něj,
zas je teplo, je nám hej.

Vážení spoluobčané,
již hodnou chvíli přemýšlím nad
humorným vstupem do dnešního úvodníku.
Nic vtipného mě však nenapadá. Stále mi
v hlavě rezonuje asi nejpalčivější téma
poslední doby. Nedá se mu vyhnout,
pronásleduje nás na internetu, v tisku
i v televizi. Vlastně o něm nechceme vůbec
slyšet, náš mozek se mu přirozeně brání,
chrání organismus před nadměrným
stresem. Přesto o něm mluvit musíme.
Ano, chápete správně, jedná se
o ruskou agresi na Ukrajině. Člověk cítí
bezmoc,
je
frustrován
obrovskou
nespravedlivostí a vůbec - je to vše nad
lidské chápání. Karty jsou však v této partii
rozdány. Západní svět se oprávněně obává
válečného řešení.
Se vzniklou situací si neví rady
chytří ani mocní tohoto světa. Jak si mají
vědět rady běžní občané? Všichni dobře
víme, že jediné, co nám zbývá, je pomáhat
slabším. Nabízet pomoc, útěchu či dobré
slovo. A toho schopni jsme.
Jsem velice hrdý na vás, na občany
naší obce. Když se obec připojila k městu
Příbram,
aby
pomohla
uspořádat
materiální sbírku pomoci Ukrajině, zapojilo
se množství lidí ze všech částí naší obce
z Dolních Hbit, Jelenců, Luhů, Kácině,
Nepřejova, Třtí, Kaliště i Horní Líšnice.
Lidé, se kterými hovořím, se snaží pomáhat
i finančně.
Sbírka stále pokračuje, dnes už ale
není žádané oblečení, naopak stoupl zájem

o hygienické potřeby, trvanlivé jídlo,
dětskou výživu a léky.
Naše obec také dala k dispozici
KACPU – Krajskému centru pomoci
Ukrajině jeden volný byt v Jelencích, kde
jsou již ubytováni uprchlíci z Ukrajiny.
Nabídli jsme rovněž prostory komunitního
centra a brzy bude uvolněn další byt.
Všichni podvědomě cítíme, že nás
nečeká lehká doba. Vše se zdražuje a pro
některé z nás bude velice obtížné finančně
zvládat běžný život. I přes to, že naše
republika má opravdu kvalitní sociální
systém, pomáhejme si, a to nejen teď
v období Velikonoc.
Každá válka s sebou nese i boj
o informace. Ty se snaží zejména zaútočit
na tu horší stránku našeho Já. Nevěřte
proto všemu, co vám přistane na
WhatsAppu či co vidíte na internetu.
Myslím, že naši reportéři, kteří jsou přímo
v místě dění, nemají žádný důvod, aby nám
poskytovali mylné informace.
Jsem věčný optimista, i když to
zřejmě z předešlého textu nevypadá. Každý
z nás si může najít své důvody k radosti.
Radujme
se
proto
z přicházejících
Velikonoc, z pěkného jara a teplejšího
období roku, z našich dětí, vnoučat,
z pejska, andulky... Radost ze života si
prostě nenechme nikým vzít.
Děkuji všem občanům za všechno
dobré, co dělají pro druhé i pro obec, a přeji
všem veselé a požehnané velikonoční svátky
a krásné jaro roku 2022.
Jan Michálek
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Střípky ze zastupitelstva
Od vydání posledních Listů zasedali naši
zastupitelé poprvé dne 14. prosince 2021. Mimo
jiné byla schválena následná usnesení:
- Zastupitelstvo obce schválilo předložený
návrh Dodatku č. 7 ke smlouvě
o zabezpečení sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
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odpadů mezi Technickými službami města
Příbrami a obcí Dolní Hbity. Odhadovaná
cena na rok 2022 za svoz komunálního
odpadu (skutečná se bude odvíjet od
skutečného množství svezeného odpadu)
činí 592 219 Kč bez DPH (681 051,85 Kč
vč. 15 % DPH), svoz plastového odpadu
223 993 Kč bez DPH (257 591,95 Kč vč.
15 % DPH) a svoz nebezpečného odpadu
16 137 Kč bez DPH (19 525,77 Kč vč.
21 % DPH). Dodatek bude uzavřen na
dobu určitou, a to do 30. 6. 2022. Důvodem
je, že obec v prvním pololetí roku 2022
provede výběrového řízení na společnost,
která zajistí zabezpečení obecního systému
odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity určilo
sazbu poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství pro poplatníka
ve výši 650 Kč.
ZO schválilo předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Dolní Hbity č.
01/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství bez
připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený
návrh dodatku č. 12 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. Jedná se o zajištění dopravní
obslužnosti autobusy, které jsou hrazeny
naší obcí.
ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady – 30. 11. 2021.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 12/2021 bez připomínek.
ZO schválilo předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Dolní Hbity
č. 02/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství bez připomínek.
Zastupitelstvo obce vydalo předběžný
souhlas k dotčení pozemků pro akci Lesů
České republiky, s. p., „Intravilán Dolní
Hbity, Jelenecký potok, ř.km 0,040 –
0,640“. Předmětem úpravy bude provedení
nové stabilizace toku a jeho zkapacitnění
v rozsahu potřebném pro bezpečné
převedení
povodňových
průtoků.
S ohledem na realizaci stavby je nutné
provést vykoupení trvale dotčených
pozemků stavbou. Přesný rozsah výkupu

-

bude
stanoven
v rámci
podrobné
projektové dokumentace, na základě které
by byla s vlastníkem uzavřena kupní
smlouva. Jedná se o obecní pozemky parc.
č. 44, 609/4, 607/1, 609/2, 608, 609/3, 659,
54/13, 607/5, 658/1, 54/15 - Dolní Hbity náves kolem potoka.
ZO schválilo žádost o dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj na vybudování dětského
hřiště v Jelencích z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210H
– Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
Odhadované náklady jsou 550 000 Kč vč.
DPH. Dotace je poskytována až do výše
80 %.

-

-

Dále se konalo jednání Zastupitelstva obce dne
4. ledna 2022:
- ZO schválilo předložený návrh Dodatku č. 1
ke smlouvě o úvěru mezi obcí Dolní Hbity a
společností Komerční banka, a. s.
- Zastupitelstvo obce schválilo předložený
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-6017746/1 mezi obcí
Dolní Hbity a ČEZ Distribuce, a. s.
(kabelové vedení NN + sloup - Horní Líšnice
– svod+kNN+SS pro pozemek p. č. 353).

-

-

Následně zasedali naši zastupitelé dne 15. února
2022:
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
výsledky inventarizace ke dni 31. 12. 2021.
Majetek obce celkem: 199 240 444,18 Kč.
Zůstatek běžného účtu u KB: 8 463 771,17
Kč. Zůstatek běžného účtu u ČNB:
6 002 732 679,81 Kč, zůstatek účtu u KB –
fond oprav ČOV a kanalizace: 566 000 Kč.
Z toho budovy a stavby v celkové hodnotě
13 524 7356,98 Kč, pozemky 16 337 304,74
Kč o celkové výměře 1 046 235,00 m2.
- ZO vzalo na vědomí informaci o vyúčtování
nákladů na poskytování sociálních služeb
za rok 2021 předložené Charitou Starý Knín.
- Zastupitelstvo obce schválilo předložený
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace za vybudování domovní
čistírny odpadních vod v k. ú. Káciň.
Účelová dotace ve výši 50 000 Kč je pro
nově
postavenou
domovní
čistírnu
odpadních vod.

-

-
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ZO se zabývalo pořízením Změny č. 3
Územního plánu Dolní Hbity zkráceným
postupem.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
informaci místostarosty o průběhu dotačního
projektu MZe Vodovod Jelence.
ZO schválilo předložený návrh Dodatku č. 9
ke Koncesní smlouvě o provozování
vodohospodářského majetku a zajištění jeho
správy mezi obcí Dolní Hbity a Vodovody a
kanalizace Beroun, a. s. Dodatek zahrnuje
nově i provozování vodovodu Jelence.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
místostarosty
o
průběhu
projektu
financovaného z Operačního programu pro
životní prostředí Ministerstva životního
prostředí „Dolní Hbity – rozšíření ČOV
a kanalizace Luhy“.
ZO projednalo žádost o zřízení služebnosti
(věcného břemene chůze a jízdy) pro
pozemky parc. č. 616 a 609/3, oba v k. ú.
Dolní Hbity.
Zastupitelstvo obce stanovilo pro letošní rok
opět organizovat příměstský tábor pořádaný
obcí Dolní Hbity.
ZO schválilo předložený návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě „VO Káciň – rozšíření VO
směrem Buk“ mezi obcí Dolní Hbity a
Středočeským
krajem
zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje. Schválení předmětné
smlouvy bylo nezbytné pro projednání
projektové dokumentace na instalaci
veřejného osvětlení v části Kácině (strana za
silnicí, kde jsou oba rybníčky). Investice je
opět vynucená akcí ČEZ Distribuce, a. s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od 14. 12.
2021 do 31. 1. 2022.
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity č.
01/2021 ze dne 8. 1. 2021.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi obcí Dolní Hbity (povinná)
a ČEZ Distribuce, a. s.
ZO schválilo přijetí dvou nových členů do
Jednotky SDH Dolní Hbity.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo mezi obcí Dolní Hbity
a společností Šindler, důlní a stavební
společnost, s r. o., pro stavbu „Dolní Hbity –

kanalizace pro 12 RD – čerpací stanice“.
V průběhu stavby vznikly méně práce
v celkové hodnotě 40 865 Kč bez DPH
(čerpání vody, poplatek za uložení zeminy
a kamení, zděný pilíř pro rozvaděč, vedlejší
a ostatní náklady) a více práce v celkové
hodnotě 17 980 Kč (plastový pilíř pro
technologický rozvaděč). Stavba se tak
zlevnila o 22 884 Kč.

či vodovod. Ta pokryje jednu polovinu
opravené vozovky, druhou bude obec hradit
spoluúčastí z již probíhajícího dotačního
projektu financovaného SFŽP.
- Zastupitelstvo obce schválilo odprodej
obecního pozemku parc. č. 164/20 o výměře
31 m2 v k. ú. Dolní Hbity, který vznikl na
základě geometrického plánu č. 43819/2022. 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 opětovně projednalo programově
přesunutou žádost o zřízení služebnosti
(věcného břemene chůze a jízdy) pro
pozemky parc. č. 616 a 609/3 oba v k. ú.
Dolní Hbity.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti pro stavbu IE-12-6009143/11
Káciň – obnova NN od TS PB 3052 mezi
obcí Dolní Hbity a ČEZ Distribuce, a. s.
- ZO schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o likvidaci odpadních vod č. 5/2019 mezi obcí
Dolní Hbity a 1. SčV, a. s. Dodatek
prodlužuje možnost obce navážet odpadní
vody na ČOV v Příbrami – rezervuje tak pro
obec potřebnou kapacitu. Obec za ukládání
odpadů nic neplatí.
- Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schválilo
předložené návrhy smluv o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Dolní Hbity a následně uvedenými
vlastníky pozemků pro akci VO Káciň –
rozšíření VO směr Buk.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od 15. 2.
2022 do 28. 2. 2022.
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity č.
02/2022 ze dne 4. 3. 2022 bez připomínek.
- ZO
projednalo
předložený
záměr
společnosti CETIN, a. s., na modernizaci
optické sítě v Dolních Hbitech a v Kácini.
Společnost CETIN by ráda v Dolních
Hbitech a Kácini zmodernizovala svoje sítě
– investice do optických kabelů.

Naposledy zasedali naši zastupitelé dne
22. března 2022:
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
informaci o průběhu projektu financovaného
z Operačního programu pro životní prostředí
Ministerstva životního prostředí „Dolní
Hbity – rozšíření ČOV a kanalizace Luhy“.
ZO projednalo problematiku organizace
výstavby a financování kanalizačních
přípojek a na základě toho stanovilo:
- obec Dolní Hbity bude financovat celou
veřejnou část kanalizační přípojky
včetně revizní šachtice, na soukromém
pozemku ji bude hradit majitel
nemovitosti,
- obec Dolní Hbity bude kompletně
hradit
výstavbu
domovních
přečerpávacích stanic (v projektu je
11 ks domovních přečerpávacích stanic
- je pravděpodobné, že během výstavby
může dojít k drobným změnám
v počtu) – odhad za pořízení jedné
přečerpávací stanice je 50–60 tis. Kč,
v tomto případě bude obec Dolní Hbity
hradit také pouze veřejnou část tlakové
kanalizační přípojky, na soukromém
pozemku ji bude hradit majitel
nemovitosti.
- ZO schválilo předložený návrh Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Dolní
Hbity a společností Šindler, důlní a stavební
společnost, s r. o., - provedení homogenizace státní silnice v Luhách v celé šíři,
včetně projednání Změnového listu č. 01 pro
akci „Dolní Hbity – rozšíření ČOV
a
kanalizace
Luhy“.
Projektová
dokumentace a ocenění projektu počítalo
v Luhách pouze s homogenizací ½ státní
silnice. V současné době je požadavek SÚS
na homogenizaci vozovky v celé šíři. Proto
je nutné uzavřít Dodatek č. 1 a schválit
změnový list. Středočeský kraj poskytuje
dotaci právě obcím, které budují kanalizaci

(JM)

*****
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SPLATNOST
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Římskokatolická farnost

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

V pohádkách se dost často chodí na sám
konec světa. Té představě, kdy krajina najednou
zničehonic skončí, se můžeme pousmát. Konec
světa přece není…
Není i je, záleží na úhlu
pohledu. Podívejte se na obrázek nebo
fotografii. Hory v pozadí, nebo moře, nebo
nesmírná pláň, dálka, rozmlžený obzor v oparu,
to vše je ohraničeno okem malíře nebo
fotoaparátu. Anebo lépe - vzpomeňte si na
nějakou planinu, po níž jste šli, nebo horu, na
kterou jste vylezli, cestu, kterou jste procházeli.
Ať se podíváte kterýmkoli směrem, všude váš
zrak narazí na ohraničenost končiny. I obzor je
ohraničen naším pohledem. I portrét člověka.
I život každého z nás.
Krajinu našeho života tvoří rodný kraj,
domov, který teď máme, rodina, příbuzní
a známí, také přátelé i nepřátelé. Ti všichni se
stali součástí našeho horizontu. Vnímáme
radost ze života, strach, setkání a rozcházení,
společenství i samotu, palčivou touhu i sdílení,
pocit prázdnoty a naplnění. A v tom všem víme
o posledním mezníku našeho života, kterému
říkáme smrt. Náš život má tedy také svůj obzor,
za kterým je ukryto tajemství. Ježíš ono
tajemství za obzorem dešifroval a přinesl nám
ho blíž.
Kristus, který vstal z mrtvých, náš
horizont posouvá a dává mu perspektivu.
Otevírá horizont našeho života a zároveň
prochází tam, kde si stavíme závory a kam
věšíme zámky. Bůh vzkřísil svého Syna. Jeho
vzkříšení znamená proměnu. Přeji vám ji.
I sobě. S každým horizontem, i s tím
nejtemnějším a nejneprůchodnějším, se tohle
všechno stalo. Ježíš vstal z mrtvých a byl
vzkříšen. Haleluja!
***
Slavnostní velikonoční bohoslužba se
uskuteční v neděli 17. 4. 2022 od 13 hodin

(VM)

*****
Sbírka materiální pomoci
Ukrajině pokračuje
Kdo by chtěl pomoci ukrajinským
uprchlíkům či Ukrajině vůbec, může využít
spolupráce obce Dolní Hbity s městem Příbram.
V přízemí
budovy
obecního
úřadu
shromažďujeme potřebný materiál, který pak
distribuujeme do Příbrami. Odtud humanitární
pomoc putuje do míst určení.
V současné době již nenoste prosím
oblečení. Potřeba jsou zejména hygienické
potřeby, jídlo včetně dětské výživy a léky
(proti bolesti, kašli a průjmovým
onemocněním).
Ukrajinští občané jsou za pomoc velice
vděční. Za každou větou nám děkují.
(JM)

*****
Kanalizace Luhy
Stavba kanalizace v Luhách je v plném
proudu. Dokončen je výtlak z Luhů do Dolních
Hbit a je osazena jedna ze dvou přečerpávacích
stanic.
Aktuálně
probíhají
práce na
kanalizačním řadu v hlavní silnici III/11817
přes Luhy, kde zároveň platí uzavírka
komunikace do 18. 6. 2022. Objízdné trasy jsou
vedeny přes obce Zduchovice, Kamýk nad
Vltavou a Velká. Následně bude docházet
k dalším uzavírkám místních komunikací, které
jsou nutné pro realizaci stavebních prací.

Zbigniew Grzyb
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Chápeme, že to někomu může způsobit
krátkodobé komplikace, ale jinak to bohužel
nejde.
Respektujte tedy prosím dopravní
uzávěru v obci. V průběhu prací jsou v místě
stavby nebezpečné výkopy, přes které není
možné během pracovní doby přejíždět.
Prosíme, nebuďte nepříjemní na zaměstnance firmy, kteří během dne konají svoji
práci, a nedožadujte se průjezdu.
V nezbytných situacích se lze vždy předem
v klidu domluvit.
Dne 25. 3. 2022 proběhla společná
schůze s občany v sále v Luhách. Podrobnější
informace z jednání naleznete na internetových
stránkách obce.
František Pražák

Pro zpestření akce pro vás připravujeme
malé překvapení!
Noc kostelů
Letošní Noc kostelů proběhne v pátek
10. června. U nás bude kostel otevřen veřejnosti
v 18.00 hodin. Po úvodním slovu zazní koncert
folkové skupiny Devítka. Vystoupí Jan a
Jindřiška Brožovi. Na závěr bude návštěvníkům
umožněna prohlídka kostela.
Vítání občánků
Letošní vítání občánků plánujeme na
měsíc červen. O přesném termínu budeme
rodiče našich nových spoluobčanů včas
informovat.
Zájezd do divadla
Starci na chmelu - to je název muzikálu
na letní scéně Vyšehrad. Jedná se o sobotu
16. července. Začátek představení bude
ve 20 hodin. Plánovaný odjezd je v 16.30 hodin.
Časovou rezervu můžete využít k návštěvě
Slavína a okolí Vyšehradu. Hodnota vstupenky
je 800 Kč. Cena pro vás je 680 Kč i s dopravou.
Předpokládáme, že o akci bude zájem, proto
pojedou dva autobusy. Můžete si s sebou vzít
kohokoliv. Cena platí pro všechny.

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

Vánoční koncert
Letošní koncert připadá na sobotu
17. prosince. Těšit se můžete na Bohuše
Matuše, který vám v našem kostele zazpívá
od 19 hodin.
Již tradičně vás čeká občerstvení a ohňostroj.

Zdeňka Fejtová, Radka Velasová,
Jitka Volfová

*****

Hana Procházková

Kulturní komise

*****

Po delší pauze začala kulturní komise
opět pracovat. Doufáme, že se všechny akce
budou moci uskutečnit a my se s vámi již brzy
potkáme.

SBĚR ODPADŮ VE SKLADU
OBCE V DOLNÍCH HBITECH

Setkání seniorů
Na sobotu 21. května 2022 pro vás
připravujeme tradiční setkání s Toulavou
kapelou pana Janouška v sále kulturního domu
v Dolních Hbitech. Začátek akce bude v 17
hodin. Svoz autobusem bude zajištěn. Odjezdy
autobusu: Horní Líšnice 16.05, Káciň 16.00,
Horní Hbity 16.05, Nepřejov 16.10, Třtí 16.25,
Luhy 16.30, Jelence 16.40.

KAŽDOU STŘEDU
od 8.00 do 9.00 hodin,
od dubna do září i od 16.00 do 17.00 hodin
a

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI
od 9.30 do 11.30 hodin.
(MV)
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Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům

****

.

V prvním pololetí letošního roku
oslavili nebo oslaví významná
výročí tito naši spoluobčané:
Dolní Hbity:
Bakoš Ladislav
Procházková Pavlína
Kadlecová Jana
Zvolenská Zdeňka
Spilková Marie
Kočí Petr
Růžička Milan
Suchopárová Jaroslava
Roček Václav
Dvořák Alois
Spilka František
Vykysalová Marie
Lacman Miloslav
Burianová Jiřina

Od
vydání
posledního
vydání
Dolnohbitských listů se v naší obci narodil
Milošek Vacek ze Třtí.
Blahopřejeme rodičům a Miloškovi
přejeme, aby ho v životě provázelo jen to
nejlepší

Káciň:
Smolová Eleonóra
Horký Richard
Mátl Roman
Suchopárová Alena
Buraltová Marie
Maříková Miloslava
Raušerová Lenka
Johnson Jana
Horká Marie

*****

Luhy:
Bejček Jiří
Krůtová Marie
Balíková Ivanka
Čech Miroslav
Jelence:
Jechortová Božena
Zápotocká Magdaléna Procházka Bohumil
Žáková Marie
Slepička Vladimír
Valta Petr
Kočová Libuše
Mandíková Věra
Koutová Jaroslava
Kuchtová Kateřina
Stenczelová Vlasta
Hovorková Jaroslava Volfová Anna
Soukup Marek
Spilka Petr
Žák Jiří
Bouška Jiří
Nepřejov:
Pešička Pavel
Lívancová Vlasta
Fejt Bohuslav
Suchopárová Jiřina
Fejtová Anna
Kočí Josef
Bouška Karel
Velasová Milada
Třtí:
Bartošová Miloslava
Vacková Milada

Příměstský tábor
V letošní roce se opět pro velký úspěch
plánují 3 termíny příměstského tábora:
1. turnus
2. turnus
3. turnus

11. 07. - 15. 07. 2022
25. 07. - 29. 07. 2022
08. 08. - 12. 08. 2022

Příměstský tábor je určen pro děti ve věku
od 4 do 12 let. Cena za týden je 1.500 Kč pro
děti s trvalým pobytem v obci Dolní Hbity

a obci Jablonná a 2.750 Kč pro ostatní děti.
Rodiče, kteří by o službu příměstského
tábora měli zájem, mohou doručit žádost
do 31. 5. 2022 do kanceláře OÚ Dolní Hbity
nebo na e-mail: ptdolnihbity@gmail.cz.
Začátkem června budou žádosti vyhodnoceny a rodičům sděleno, zda bude tábor
realizován, za jakých podmínek a budou
zaslány pokyny k platbě.
Přihlášky a další informace najdete na
stránkách obce www.dolni-hbity.cz.

Horní Líšnice:
Štětka Josef
Fišerová Věra

(MV)

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

*****

(VM)

*****
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olympijských hrách i legraci při večerním
programu v hotelu.
Pro žáky 8. a 9. ročníku byla připravena
v únoru zajímavá kulturní akce - divadelní
představení „A lidé žijí. Abdul.“ Děj
se odehrával v Čečně v devadesátých letech
v období obou válek. Po skončení následovala
v kruhu diskuze s herci, během níž sdílely děti
své pocity a dojmy. Přemýšlely nad pojmy, jako
jsou vina, trest, spravedlnost, důstojnost…
A co nás v nejbližší době čeká?
V březnu se uskutečnila přednáška o východní
Africe, její kultuře a geografii, v měsíci dubnu
proběhnou projektové dny, v nichž jsou
realizovány aktivity a činnosti, které vedou
směrem k praktickému životu, k samostatnému
řešení problémů, motivujeme žáky k tomu, aby
toužili
poznávat,
spolupracovat,
tvořit
a vzdělávat se v různých oblastech. Čekají nás
- Den Země, Den dopravní výchovy a Ochrana
člověka za mimořádných situací. Během celého
roku probíhá spolupráce mezi prvňáčky
a deváťáky. Žákovský parlament se letos
zaměřil na týmovou spolupráci, komunikaci
mezi žáky a učiteli, s tím souvisejí i pořádané
akce (např. Kniha naší třídy, Na vlnách
přátelství, …).
Co říci na závěr? Žijeme v nelehké
době, přesto se snažíme ze všech sil, aby se nám
ve škole líbilo a cítili jsme se tu bezpečně.
Děkujeme panu řediteli O. Buraltovi za podporu
a obrovské odhodlání vést naši školičku tím
správným směrem.
Mgr. Jana Vršecká

Okénko základní školy
Milí čtenáři,
nechci hodnotit politickou situaci ve
světě. Krize se nás ale dotýká, a ačkoliv má být
škola apolitická, je potřeba v této době dětem
vše vysvětlovat. Ve škole vychováváme děti
k demokracii, svobodě a míru. A tyto myšlenky
jsou v současné době v blízkém okolí značně
porušovány. Proto je potřeba s dětmi mluvit
a zodpovídat všechny jejich otázky.
Po dlouhém covidovém období se život
pomalu vrací do starých kolejí. Hodně rychle
jsme si zvykli na to, že chodíme ve škole bez
roušek. Rozjíždíme zájmové kroužky jako
čtenářský klub, sportovní hry, robotika,
historické hrátky, badatelský klub, keramika
a vaření. O všechny je díky covidové pauze
obrovský zájem.
Pamatujete, když jste byli malí a když
jste byli nemocní, jak vám maminky doma
otevíraly okna, aby „vyvětraly bacily“?
Rozhodli jsme se, že je na čase vyvětrat po
covidu i ve škole. Nejlépe to půjde, když
otevřeme dveře dokořán. Využijte toho, přijďte
se do školy 6. května podívat, projdete si školu,
pohrajete si s námi a prohlédnete si nové
učebny, půdu, družinu, dílnu, zahradu … . Rádi
vás uvítáme. Bližší informace najdete na našich
webových stránkách.
Na závěr chci poděkovat všem
zaměstnancům za obětavou práci, za ochotu
a vstřícnost. Děkuji i obci Dolní Hbity
za značnou podporu. Děkuji rodičům za spolupráci a v neposlední řadě děkuji i dětem za to,
že s přehledem zvládají tato období a daří se jim
zahnat chmury nás dospěláků.
Přeji vám krásné Velikonoce a všem
hodně zdraví a úsměvů.
Ondřej Buralt

*****
Jaro
Nikol Vondrušková
Barevná údolí jsou plná kvítí,
na ně sluníčko neustále svítí.
Ptáčci si nádherně zpívají,
koťátka v košíku spinkají.

*****
Tulipány, sněženky a krokusy začínají
zdobit naši školní zahradu, a to znamená, že
přišlo jaro. Ve škole nám rozkvetly nejen
nástěnky a okna, ale i tváře našich žáků.
I přes nepříznivou epidemiologickou
situaci vyrazili žáci v měsíci lednu na lyžařský
výcvik do Janských Lázní. Přivezli si odtud
spousty zážitků. Naučili se lyžovat i jezdit na
snowboardu. Zažili sportovní nadšení při

Kluci venku celý den běhají,
dívky korunku z kytiček dělají.
Maminka na oběd rodinu svolává,
vřelý úsměv od dětí dostává.

*****
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Okénko mateřské školy

*****

Po nekonečných dvou letech plných
různých omezení a uzavírek ohledně epidemie
COVID-19 si jaro užíváme plnými doušky.
Chodíme na vycházky a pozorujeme hmyz
i rostliny probouzející se ze zimního spánku.
Pečujeme o zasetá semínka různých rostlinek
a bylinek.
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 jsme navštívili
Hornickou chalupu v Příbrami. Děti se zde
seznámily s různými tradicemi a zvyky
spojenými s Velikonocemi a následně si je
i vyzkoušely. Na Velikonoce se moc těšíme.
Tvoříme, malujeme a učíme se říkanky.
Ve středu vyjdeme na koledu po vesnici.
Po Velikonocích přijede do MŠ divadlo
„A ŠMYTEC“ s pohádkou o dvou kamarádech
Páťou a Máťou. Od konce dubna do konce
června nás čeká předplavecká výuka
v Příbrami.

Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o činnosti SDH Dolní Hbity
v tomto roce.
Stejně jako na jaře 2020 a 2021 se i nyní
v naší republice zastavila prakticky veškerá
činnost díky nové variantě koronaviru. Stejně
tak to je i u našeho sboru. Díky stávající situaci
jsme opět nemohli uspořádat výroční valnou
hromadu, ale zhodnocení roku 2021 jsme uvedli
v posledním čísle Dolnohbitských listů. Jen
bych vás chtěl informovat, že i v této složité
situaci naši hasiči nezaháleli a odpracovali
velké množství brigádnických hodin.
V letošním roce se nám 8. ledna
povedlo zlikvidovat vánoční strom. Členové
výjezdové jednotky provedli přípravu Tatry 815
na STK a garanční prohlídku. V únoru a březnu
měla naše jednotka již 7 výjezdů, a to jak
k technické pomoci, tak i k požárům.
Zatím jsme museli oželet tradiční ples,
ale dětský karneval se nám povedlo 19. 3. 2022
uspořádat. Zúčastnilo se ho rekordních 78 dětí.
Na sobotu 14. 5. 2022 je naplánováno
základní kolo okrskové soutěže, která se bude
konat v Jablonné a pořádá ji SDH Jelence. Další
naplánovanou soutěží je soutěž „O pohár
starosty SDH Dolní Hbity“, a to 28. 5. 2022
na hřišti v Dolních Hbitech. Doufáme, že se
nám obě tyto akce povede uspořádat.
Závěrem nám nezbývá než všem
členům a spoluobčanům opět popřát pevné
zdraví a doufat, že tato nepříjemná situace již
opravdu brzy pomine a budeme moci pokračovat ve své činnosti.
Karel Němeček

A to nejdůležitější. Dne 3. 5. 2022
od 13.00 do 15.30 h proběhne zápis dětí
do naší MŠ na nový školní rok. Ohledně
dotazů k zápisu volejte na tel. č. 318 697 180.
Těšíme se a přejeme všem krásné Velikonoce.
Vladimíra Pražáková
Základní škola a Mateřská škola
Dolní Hbity, okres Příbram
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
12. dubna 2022
od 10 do 16 hodin
Je potřeba se předem domluvit na určitou
hodinu (buď v MŠ Dolní Hbity,
popř. tel. 318 697 180).
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte
a platný průkaz totožnosti zákonného
zástupce, případně vytisknutou vyplněnou
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Více informací na stránkách školy
www.zsdolnihbity.cz
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Sportovní ples. K tanci hrála osvědčená
hudební skupina Signál a všichni zúčastnění si
akci užili. V sobotu 9. dubna jsme navíc
uspořádali valnou hromadu.
Přejeme všem hodně zdraví a těšíme se
na shledanou při fotbale v Dolních Hbitech.

Okénko SDH Káciň
Tímto článkem bych chtěl našim
členům, ale i spoluobčanům v Kácini přiblížit
záměr činnosti sboru pro rok 2022.
Tento rok jsme opět začali odložením
výroční schůze, ale náhradní termín jsme
naplánovali na 7. 5. 2022 od 18.00. V tradičním
termínu (5. 3. 2022) jsme tentokrát uspořádali
vydařený Masopustní průvod obcí. Další
naplánovanou akcí s již konkrétním termínem
je 16. ročník fotbalového turnaje 30. 7. 2022.
Plánované akce, u kterých ještě upřesníme
termín, jsou dětský den, sběr železného šrotu,
brigáda na úklid zbrojnice a v závěru roku
znovu zahájíme poklidný advent. Od února
probíhají vydařené brigády s hojnou účastí na
prořezání a úklid hluboké cesty. V letošním
roce opět proběhne okrsková hasičská soutěž,
její termín je naplánován na 14. 5. 2022.
Závěrem děkuji členům za odváděnou
práci a spoluobčanům za podporu a účast na
námi pořádaných akcích. A všem přeji hlavně
klid a pevné zdraví.
Richard Horký ml.

Za TJ Sokol Dolní Hbity Václav Kofroň

*****
Okénko FK Sparta Luhy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit vás několika
větami s tím, co se dělo v našem fotbalovém
klubu v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Stalo se již tradicí, že si po silvestrovské
noci přijdeme zahrát fotbálek. A ne jinak tomu
bylo i letos. Dne 29. ledna jsme se sešli na
výroční valné hromadě a zvolili si staronový
výbor, po odstoupení nahradil Pavla Pilíka Jan
David. Soustředění letos proběhlo v hotelu
Gandalf ve Svojšicích u Sušice. Hráči se
věnovali vesměs běžkování.
Další tradicí, kterou jsme si ovšem
vloni museli odpustit, je maškarní průvod.
Letos však vše vyšlo a průvod masek za
doprovodu kvinteta, vedeného panem Josefem
Štětkou starším, prošel naší obcí 26. února. Vše
zakončila večerní maškarní diskotéka. V sobotu
5. 3. jsme odehráli na UMT Spartaku Příbram
přípravné utkání s TJ Sedlice a zvítězili 6:2,
o týden na stejném místě remizujeme s
Třebskem 3:3 a poslední přípravu odehráváme
na domácím hřišti s Novou Vsí "A" 2:2.
Pak už se jede naostro, začínají
mistrovská utkání. Před začátkem jarní části
jsme získali 2 nové hráče, do obrany Petra
Doubravu ml. a do útoku Davida Bohuňka, kteří
si ihned vydobyli místo v základní sestavě
a jsou skutečnými posilami. K prvnímu zápasu
jedeme do Březnice a i přes slibný první poločas
odjíždíme poraženi 1:4. Ve druhém zápase
doma hostíme Třebsko a slavíme výhru 6:1.
Doufejme, že chlapi naváží na vítězný zápas
a ve slibných výkonech budou pokračovat dál.
Již jsme také stihli 2 brigády, kdy jsme se
většinou věnovali hrací ploše a trávníku.
Přeji všem v této nelehké době pevné
zdraví, šťastné prožití velikonočních svátků
a mnoho pěkných zážitků nejen na okresních
fotbalových hřištích.
Václav Rys ml.

*****
Okénko
TJ Sokol Dolní Hbity
Jarní fotbalová sezóna je v plném
proudu. V okresních soutěžích máme aktuálně
družstva starších žáků a dospělých. Zimní
příprava probíhala v tělocvičně a pokud to
dovolilo počasí, trénovali jsme i na hřišti. Ještě
před samotnou soutěží odehráli dospělí
přátelský zápas s Krásnou Horou a žáci
s Mirovicemi.
Na podzim minulého roku jsme ve spolupráci
se Základní školou v Dolních Hbitech zahájili
nábor mladých fotbalistů. Zájem byl nad
očekávání veliký, tak jen aby to vydrželo dále,
nábor bude probíhat průběžně po celý rok.
Kromě sportovní přípravy jsme nezaháleli
ani na poli kulturním. V sobotu 5. března
proběhl v Dolních Hbitech Masopustní průvod,
akce to byla vydařená po všech stránkách ať už
hojnou účastí masek, skvělou kapelou, velkým
zájmem veřejnosti a nechyběl ani koňský
povoz. Hned další březnovou sobotu jsme po
dvou letech koronavirového půstu uspořádali
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Eliška

*****

Hotová

Mimořádný sportovní úspěch
Kdo by neznal Jaromíra Jágra,
hokejovou hvězdu, která se svojí velkou pílí
vypracovala na pomyslný vrchol Olympu.
Podívejme, kluk z malé vesnice u Kladna....
Z malé vesnice Dolní Hbity je i naše
spoluobčanka, spolužačka, kamarádka Eliška
Hotová (*2005). Rádi bychom se s vámi
podělili o radost z jejího velkého sportovního
úspěchu.
Už jenom nominaci Elišky do České
hokejové reprezentace žen do 18 let bychom
mohli považovat za obrovský úspěch. To, že
děvčata z národního týmu v březnu letošního
roku na Evropském olympijském festivalu
mládeže EYOF 2022 ve Finsku vybojovala
zlatou medaili, je doslova senzace!
V základní skupině porazila Švýcarsko
4:1 a Maďarsko 4:0. Ve finále, kdy ani po
20minutovém prodloužení nepadl gól, zvítězila
po samostatných nájezdech nad Švédskem 2:1.
Eliška spolu s celým nároďákem
prokázala nejen velké srdce, ale i ducha
týmového hráče. Je třeba podotknout, že za
vítězstvím stojí hodně tvrdé práce a odříkání.
Jistý podíl na úspěchu nelze upřít i Eliščiným
rodičům a dědečkovi s babičkou. Takové taxi
Dolní Hbity – Sedlčany a zpět, později trasa do
Příbrami několikrát týdně je rovněž úctyhodný
výkon.
Pokud to situace dovolí, tak reprezentační hráčky z ČR ročníku 2004 a 2005 od
6. června do 13. června 2022 odehrají
Mistrovství světa v americkém státu Wisconsin,
jmenovitě v Madisonu a Middletonu.
Obec Dolní Hbity se tímto dovoluje
připojit ke gratulantům a přeje Elišce mnoho
dalších sportovních úspěchů.
(JM)

Poprvé začala bruslit ve svých 3,5
letech. O rok později tehdy HC Sršni Sedlčany
vyhlásil nábor malých hokejistů a hokejistek,
kam se chtěla přihlásit i Eliška. Postupně se
zdokonalovala a pílí se vypracovala do
smíšeného týmu s kluky, který už měl i pravidelné tréninky, zápasy a turnaje.
Ve svých zhruba 11 letech po domluvě
obou klubů Eliška přestoupila z HC Sršni
Sedlčany do HC Příbram, kde společně
s chlapci působí a hraje dodnes. Když Česká
hokejová reprezentace žen do 16 let nominovala
hráčky z ČR, kde vybrali i Elišku, bylo to velké
překvapení a štěstí. Od té doby si zatrénovala a
zahrála s reprezentací spousty zápasů a turnajů.
Vzhledem k věku později přestoupila do
nominace České hokejové reprezentace žen do
18 let.
Zatím největším úspěchem s Českou
hokejovou reprezentací žen do 18 let je
vybojovaná zlatá medaile z března letošního
roku na Evropském olympijském festivalu
mládeže EYOF 2022 ve Finsku.
Od letošního roku se
už snaží jít ve šlépějích ségry i 3,5letá
Anežka.

*****
11

narodil syn. Když vykoukl na svět, měl takový
kulišácký výraz, že mu hned rodiče začali říkat
Kuliferda. Zajíček to byl zvídavý a neposedný.
Očička mu radostně jiskřila a všechno ho
zajímalo. Pořád se na něco vyptával. A nic mu
neuniklo. Tak bystrý byl. Také se moc rád
seznamoval s ostatními obyvateli lesa, louky,
jezírka i potůčku.
Jednoho dne vyběhl Kuliferda dál od
jejich dubu. Dostal se až k domečku, ve kterém
bydleli lidé. Kuliferda se schoval za rozkvetlý
keř zlatého deště a pozorně naslouchal. Člověčí
maminka a tatínek zrovna říkali svým dětem
něco o Velikonocích. Prý to jsou svátky jara.
Zajíček rozuměl lidské řeči, ale vůbec nevěděl,
co to ty Velké noce jsou. Co že to lidé oslavují?
A jak? Tolik tomu chtěl přijít na kloub. Rychle
běžel zpátky domů, aby se zeptal svých zaječích
rodičů. Ti však nevěděli. Poslali ho hlouběji do
lesa k moudré Sově. Ta totiž u lidí vyrostla, když
ji našli jako malé pískle vypadlou z hnízda. Sova
moc ráda Kuliferdovi vše povyprávěla:

Termíny svozu
žlutých popelnic na plasty
Svoz žlutých popelnic bude v těchto
termínech:

22. 4. 2022
6. 5. 2022
27. 5. 2022
4. 6. 2022
17. 6. 2022
8. 7. 2022
29. 7. 2022
19. 8. 2022
9. 9. 2022
30. 9. 2022

„Lidé i zvířátka mají na jaře velikou radost, že
zase sluníčko více hřeje, že postupně taje led
a sníh a zurčí voda v potůčcích, že se rodí
mláďátka a že vše znovu ožívá. Předvelikonoční
týden začíná Květnou nedělí. Lidé si dávají do
váziček zelené větvičky, kterým říkají kočičky.
Další den je Modré pondělí, to si lidé zdobí své
příbytky nebo sebe něčím modrým. Pak přijde
Šedé úterý, to se doma pořádně uklízí, aby bylo
všude hezky čisto. Potom následuje Škaredá
středa, říká se, že když se v tento den lidé na
sebe škaredí, mračí se, zůstane jim to po celý
rok. Na Zelený čtvrtek se mají jíst zelené
rostliny. Zeleň ty máš, Kuliferdo, moc rád, viď?
V tento den se mají všechny rostliny dobře zalít.
Lidské děti chodí zvonit zvonečky a řehtat
řehtačkami. Na Velký pátek se má mluvit tiše
a hodně odpočívat. Poděkovat celé přírodě
a naší mamince Zemi za všechny dary, které
nám dává. Tento den je kouzelný, země se otvírá
a ukazuje skryté poklady. Na Bílou sobotu se
lidé oblékají do bílého šatu a rozsvěcují bílé
svíce. Na Velikonoční neděli se lidé setkávají
a společně oslavují zpěvem, tancem a jídlem.
Dívky barví vajíčka a kluci pletou pomlázky. Na
Velikonoční pondělí pak kluci chodí koledovat
od domu k domu. Říkají velikonoční básničky
a každou dívku, malou i velkou, jemně poplácají
pomlázkou, aby neuschla. Holky jim za jejich
vyšupání dávají barevná vajíčka. Lidské děti

*****
Čtení na konec
Velikonoční pohádka o zajíčkovi
Kuliferdovi
Bylo krásné slunečné ráno. Celá
příroda se probouzela a ve vzduchu bylo cítit
jaro. Ptáci vesele štěbetali na čerstvě se
zelenajících větvích a na louce zvědavě
vykukovaly první květiny. Někde se ze zelené
trávy usmívaly bílé sedmikrásky, jinde zas
zlatovlasé pampelišky. Na loukách se roztančila
spousta barevných hlaviček. A vzduchem se
linula nádherná vůně. Hmmm, tak voní jaro…
Z lesa se ozývalo ťukání do stromu
ťukyťukťukyťuk. To pan datel, doktor lesa, už
měl plný zobák práce. Kontroloval po zimě celý
les.
Pod vzrostlým dubem měla pelíšek
zaječí rodinka. Maminka zaječice a tatínek zajíc
radostně tančili kolem dubu. Právě se jim
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také hrají jednu moc hezkou hru. A víš co,
Kuliferdo, připravím ji pro tebe a tvé kamarády
jako překvapení.“

a rozloučila se. Kuliferda položil košíček s
vajíčky u nich v noře ve starém dubu a šel spát.
A věřte nevěřte, Kuliferda se ráno
probudil. Slyšel tichounké pípání. A valí svá
kukadla… ze všech dvanácti vajíček se v noci
vyklubala malá ptáčátka.
To bylo radosti v celém lese…

„Děkuju, paní Sovo, za hezké vyprávění. Řeknu to mamce a taťkovi a uděláme
stejnou oslavu jako lidé. Už se těším. Brzy na
shledanou.“ A Kuliferda radostně odskákal
domů.
Uběhl týden. Kuliferda už se nemohl
dočkat, co pro něj Sova připravila. Sova
Kuliferdu vesele přivítala.
Vezmi si košíček a hledej na louce mezi
kytičkami barevná vajíčka. Najdeš jich přesně
dvanáct,
jako
je
měsíců
v
roce.
Kuliferda měl ohromnou radost a dal se do
hledání. Kamarádi mu přišli na pomoc.
Všechna zvířátka hra náramně bavila. Vložili
vajíčka opatrně do košíčku.
Skvělé. Hezky jste si s tím společně
poradili, pochválila je paní Sova. Dejte teď
vajíčka na nějaké pěkné teplé místečko a do
rána uvidíte, co se stane, usmála se Sova

*****

Obrázek nakreslila Erička Járová, 5 let,

*****

Rozlosování mistrovských utkání TJ Sokol Dolní Hbity - jaro 2022

Kolo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mužstvo ►
▼ Hrací den
26. - 27.3.22
15:00 hodin
02. - 03.4.22
16:30 hodin
09. - 10.4.22
14:00 hodin
16. - 17.4.22
17:00 hodin
23. - 24.4.22
17:00 hodin
30.4. - 01.5.22
17:00 hodin
07. - 08.5.22
17:00 hodin
14. - 15.5.22
17:00 hodin
21. - 22.5.22
17:00 hodin
28. - 29.5.22
17:00 hodin
04. - 05.6.22
17:00 hodin
11. - 12.6.22
17:00 hodin
18. - 19.6.22
17:00 hodin

Dospělí
volno
Višňová "B"
odehráno – výsledek 1:2
Přestavlky
doma - sobota
Klučenice
doma - neděle
Obořiště
venku - neděle
Hříměždice "B"
venku - neděle 10:15 hodin
Obecnice
doma - sobota
volno
Višňová "B"
doma - sobota
Přestavlky
venku - sobota
Klučenice
venku - sobota
Obořiště
doma - sobota
X
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Starší žáci
Spartak Příbram "B"
odehráno - výsledek 2:2
Láz/Obecnice (hřiště Obecnice)
přeloženo na 21.4.
Rožmitál pod Třemšínem
doma - sobota 11:30 hodin
Petrovice
venku - sobota 14:30 hodin
Tochovice
doma - sobota 14:30 hodin
Jesenice
venku - neděle 14:30 hodin
Nový Knín/Nová Ves
doma - sobota 14:30 hodin
Prostřední Lhota
venku - sobota 14:30 hodin
Podlesí/Bohutín
doma - sobota 14:30 hodin
Sedlčany "B" (hřiště Taverny)
venku - neděle 10:15 hodin
Březnice
doma - sobota 14:30 hodin
Kamýk nad Vltavou
venku - sobota 14:30 hodin
Kamýk nad Vltavou
venku - sobota 14:30 hodin

K U L T U R N Í
17. 4. 2022
(Velikonoční
neděle)

14. 5. 2022

K A L E N D Á Ř

Taneční zábava, hraje skupina
Odyssea-Rock

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence od 20.00 h

Okrsková soutěž v hasičském sportu

Jablonná

Pořádá: SDH Jelence

21. 5. 2022

Setkání dříve narozených

KD Dolní Hbity

Hraje:Toulavá kapela
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

28. 5. 2022

O pohár starosty SDH Dolní Hbity

Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

10. 6. 2022

Kostel Dolní Hbity

Noc kostelů 2022
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

26. 6. 2022
26. 6. 2022

POUŤ V DOLNÍCH HBITECH
Memoriál Pavla Pilíka

Dolní Hbity
Luhy

fotbalový turnaj + disco
Pořádá: FK Sparta Luhy

16. 7. 2022

Zájezd do divadla na představení
„Starci na chmelu“

Letní scéna Vyšehrad

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

30. 7. 2022

Fotbalový turnaj

Káciň

Pořádá: SDH Káciň

6. 8. 2022

Dolní Hbity

Dolnohbitský tvrďák
Info: www.dolnohbitskytvrdak.cz

6. 8. 2022

Memoriál B. Sirotka a M.Krůty

Luhy

fotbalový turnaj + disco
Pořádá: FK Sparta Luhy

1. 10. 2022

Posvícenská zábava, hraje Signál

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

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