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

-----------------------------------------------------------------------------Ročník XXI. číslo 2
Odpovědný redaktor: Jan Michálek
Jazyková úprava: Jitka Buraltová

srpen 2022

zdarma
webové stránky: www.dolni-hbity.cz




*****

Obrázek nakreslila Verunka Neužilová,
5 let a 10 měsíců

*****
Přišel podzim
do zahrady
Přišel podzim do zahrady,
všechny barvy namíchá,
s každým lístkem ví si rady,
barvy na něj nadýchá.
Konec léta je tu, děti,
podzimní už přišel čas,
listí k zemi s větrem letí,
plno zlata je tu zas.

Vážení spoluobčané,
tušil by někdo z čtenářů, jak by
mohlo souviset slovo „kruh“ s dnešním
úvodníkem? Lehce napovím: řecky
„kyklos“, latinsky „cyklus“... Ano, příroda
či vesmír, ať je zkoumáme po stránce fyziky,
biologie, chemie, geologie či geografie má
své cykly.
Svůj cyklus má i mnohé z lidského
konání. Například politika. Dnes by měla
být řeč o té komunální, protože se právě
uzavírá jeden z jejích pravidelných cyklů.
Končí čtyřleté volební období nás
zastupitelů, kteří se v něm starali o rozvoj
obce. Většinou vytane na mysli rozvoj
materiální, ale obec by se měla rozvíjet i po
stránce sociální, sportovní, kulturní a vůbec
společenské.
Na konci každé takové etapy bychom
se měli ohlédnout, jak jsme minulé čtyři
roky prožili. Zda jsme jako zastupitelé
zaháleli nebo se nám podařilo posunout
vývoj v obci alespoň o malinký krůček
kupředu.
Součástí Listů je i podrobná zpráva
o každém z roků končícího volebního
období, kde si každý může prostudovat, co
se zastupitelům podařilo i kde jsme cíle
nesplnili.
Ruku na srdce, prožili jsme
ne zrovna typické čtyři roky. Nejdříve se
objevil tajemný virus, o kterém málokdo
tušil, jak se zachová. Vznikla celosvětová
pandemie, která brala lidem životy...
Po
dvou
únavných
a
psychicky
vyčerpávajících letech jsme si nikdo

nedokázal představit, že může přijít ještě
další pohroma. Od února sledujeme
nesmyslnou válku na Ukrajině takřka
v přímém přenosu... Je toho hodně, co se na
nás v současné době valí, pravděpodobně
nás nečeká ani v budoucnu snadné období.
Přesto všechno je potřeba žít dál
a naplňovat život drobnými radostmi. O to
víc si pomáhat a nebýt k sobě lhostejní.
Každý můžeme na sobě pracovat,
potlačovat to temné a nepěkné a snažit se
o pozitivní přístup k sobě navzájem. Každý
víme, jak pomůže úsměv, vstřícné gesto či
uznání práce toho druhého.
Rád bych vám všem na konci
čtyřletého volebního období poděkoval za
vše, co pro obec i své spoluobčany děláte.
Věřte, že je vás mnoho. Denně se setkávám
s lidmi, kteří pomáhají druhým, mají soucit
se slabšími a bez nároku na cokoli pečují
o naši obec, aby byla krásnější.
Dovolte, abych nejprve poděkoval
celému 15člennému týmu zastupitelů, kteří
v různých funkcích odvedli velký kus práce.
Nebylo to vždy jednoduché, věnovali jste
obci spoustu svého času, rád jsem s vámi
spolupracoval.
Děkuji touto cestou všem zaměstnancům obce - úředníkům i těm, kteří se
starají o vzhled veřejného prostranství.
Byrokracie má vrůstající trend a vyžaduje
přesnost a spolehlivost, a na veřejném
prostranství je tolik práce, že když na jedné
straně obce začnete a postupně dojdete na
konec, můžete opět pokračovat tam, kde jste
začali.
Opravdu velké poděkování patří
všem, kteří se starají o společenský, kulturní
a sportovní život v obci, i těm, kteří nás
chrání před požáry a jinými živelními
pohromami. Vím, že svému poslání dáváte
všichni maximum a není vám líto času ani
práce. Vážím si každého, kdo dělá něco pro
druhé.
V neposlední řadě děkuji i vedení
a všem zaměstnancům Základní a Mateřské
školy Dolní Hbity za spolupráci s obcí.
Staráte se o naše děti, o naši budoucnost
s láskou a potřebnou péčí.

Vážení občané, dovolte, abych vám
popřál do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a štěstí v osobním životě. Přeji
všem, aby se světová situace v brzké době
uklidnila, abyste mohli prožívat harmonické
vztahy v krásné, fungující a upravené obci.
Jan Michálek

*****
Střípky ze zastupitelstva
Od vydání posledních Listů zasedali naši
zastupitelé poprvé dne 24. května 2022. Mimo
jiné byla schválena následnující usnesení:
- Zastupitelstvo obce předběžně schválilo
záměr na odprodej částí obecního pozemku
parc. č. 534 v k. ú. Luhy o výměře cca 70 m2
(cena za 1 m2 prodávaného pozemku je ve
výši 300,- Kč). Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku včetně geometrického
plánu hradí žadatel.
- ZO neschválilo odprodej obecního pozemku
parc. č. 976/6 o výměře 141 m2 v k. ú.
Nepřejov (Horní Líšnice).
- Zastupitelstvo obce neschválilo záměr na
odprodej části obecního pozemku parc. č.
133/8 v k. ú. Luhy o výměře cca 112 m2.
- ZO schválilo prodej obecních pozemků parc.
č. 252/23 o výměře 12 m2, parc. č. st. 169
o výměře 17 m2 a parc. č. 252/24 o výměře
3 m2 - všechny v k. ú. Jelence, které vznikly
na základě geometrického plánu č. 3535/2022 (cena za 1 m2 ve výši 300,- Kč).
- Zastupitelstvo stanovilo, že pro nadcházející
volební období 2022–2026 bude pro obec
Dolní Hbity počet členů zastupitelstva
nezměněn, tj. bude mít 15 členů.
- ZO schválilo předložený návrh Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo mezi obcí Dolní Hbity
a společností S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.,
na realizaci projektu „MŠ Dolní Hbity –
Přírodní zahrada“.
- Zastupitelstvo 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 vzalo na vědomí informaci místostarosty
o průběhu dotačního projektu MZe Vodovod
Jelence.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
předloženou Zprávu starosty o činnosti Rady
od 22. 3. 2022 do 3. 5. 2022.
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 03/2022 ze dne 7. 4. 2022 bez připomínek.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 04/2022 bez připomínek.

-

Další jednání zastupitelů se uskutečnilo dne
23. června 2022:
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo
Závěrečný účet obce Dolní Hbity za rok
2021 bez výhrad. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo jako součást Závěrečného účtu
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce
Dolní Hbity za rok 2021, které se
uskutečnilo ve dnech 4. 10. 2021 a 11. 4.
2022. Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
- ZO projednalo a schválilo účetní závěrku
obce Dolní Hbity sestavenou k 31. 12. 2021
bez výhrad.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závěrečný
účet Dobrovolného svazku obcí ORP
Příbram,
včetně
Zprávy
auditora
o přezkoumání hospodaření Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram za rok 2021.
- ZO neschválilo pořízení změny č. 4
Územního plánu Dolní Hbity, jejímž
předmětem by bylo převedení pozemků
parc. č. 129/4, 126/16, 126/14, 133/7
a 133/11, vše v k. ú. Luhy do kategorie BV
– bydlení – rodinný dům venkovský.
- Zastupitelstvo obce schválilo předložený
návrh Smlouvy na zajištění sběru, svozu,
využití a odstranění komunálních odpadů
mezi obcí Dolní Hbity a Technickými
službami města Příbrami, p. o. Výše
nabídkové cena za 24 měsíců poskytování
služby je 1 764 079,22 Kč bez DPH
(2 031 474,2 Kč vč. DPH).
- Zastupitelstvo obce Dolní Hbity vzalo na
vědomí předloženou Zprávu starosty
o činnosti Rady od 24. 5. 2022 do 7. 6. 2022.
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 05/2022 ze dne 15. 6. 2022 bez připomínek.
- Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schválilo
předložený návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene

-

-

a dohody o umístění stavby pro obecní
pozemek parc. č. 609/5 v k. ú. Dolní Hbity –
elektro přípojka k pozemku parc. č. 39/7
v k. ú. Dolní Hbity - mezi obcí Dolní Hbity
a ČEZ Distribuce, a. s.
ZO schválilo předložený návrh příkazní
smlouvy mezi obcí Dolní Hbity a firmou
EPRON – Consulting, s. r. o., na provedení
dotačního
managementu
Operačního
programu Životní prostředí (kompostéry,
štěpkovač). Prostřednictvím dotace by měla
obec možnost čerpat finanční prostředky na
kompostéry a štěpkovač. Na základě jednání
starostů s Ing. Petrou Dubnou byl obci Dolní
Hbity zaslán rozpočet k projektu
předcházení vzniku odpadů (domácí
kompostéry a štěpkovače). Ceny již
zohledňují přijatou dotaci, projekt není
nutné předfinancovávat (až na administrativu). Všechny náklady jsou způsobilé.
Za cenu cca 450 000,- Kč by obec mohla
získat 400 kompostérů v hodnotě jednoho ks
cca 6 000,- Kč a štěpkovač v hodnotě cca
400 000–500 000,- Kč.
ZO kladně projednalo žádost ředitele ZŠ
a MŠ Dolní Hbity o navýšení rozpočtu školy
o položku 600 000,- Kč na renovaci podlah
v 1. patře budovy školy.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření č. 06/2022 bez připomínek.
(JM)

*****

Římskokatolická farnost
ŠKOLA - to je hrozné slovo, to bude
hrůza – ráno vstávat, písemky a zkoušení
a prostě otrava… to jsou pocity před školou, ale
není to úplně fér – totiž přicházející období také
dává možnost se něco dozvědět, být s pár
dobrými kamarády, zažít pár dobrých akcí
atd…
V Bibli máme příběh o obilí a koukolu, které
spolu rostou až do žní, podobně náš život bude
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mít dovolené a prázdniny, jako i práci a školu,
bude mít sluníčko i počasí pod mrakem, teplo
i zimu, nemoci a smrt, jako i nový život
a uzdravení…dokonce se dá říci, abychom se
radovali z jídla, potřebujeme hlad, abychom se
radovali z jara, potřebujeme podzim, abychom
se radovali z nějakého dobrého výsledku,
potřebujeme zakusit i nějaké propady – jako
trénink vytrvalosti a pokory….

*****
Kanalizace Luhy
Stavba kanalizace v Luhách je v plném proudu. Probíhá ukládání
hlavního kanalizačního řadu, a to hned ve dvou
částech obce zároveň. Je osazena jedna ze dvou
přečerpávacích stanic, dokončena většina
výtlačného potrubí a cca 40 % hlavního
kanalizačního řadu a některé veřejné části
přípojek.
Současně začaly stavební práce na
intenzifikaci ČOV v Dolních Hbitech, která
bude mít po dokončení dvojnásobnou kapacitu
oproti stávajícímu stavu.
Generálním dodavatelem stavby je
firma Šindler, důlní a stavební, spol. s r. o.,
a celková hodnota investice je 60 068 680 Kč.
Dotaci na projekt nazvaný „Dolní Hbity –
rozšíření ČOV a kanalizace Luhy“ ve výši
38 293 783,50 Kč obdržela obec od Státního
fondu životního prostředí České republiky
(registrační číslo projektu: 1190400237).
Veškeré práce zatím probíhají podle plánu a dle
předem dohodnutých harmonogramů. Stavbu
budou i nadále provázet krátkodobá dopravní
omezení v místech aktuálního postupu prací, ale
jinak to bohužel nejde. Zaměstnanci zhotovitele
se vždy snaží udělat maximum, aby komplikace
pro občany byly co nejmenší.

Jak to tedy je? Náš život je protkán radostí
i bolestí, problémy i jejich řešením…a tak co je
nejdůležitější? Ten největší úspěch a bohatství
je mít čisté svědomí před Bohem, před lidmi i
před sebou, věřit v Boží lásku a předávat ji dál,
být Bohu věrný, ať se děje co se děje, důvěřovat
Bohu, že on bude mít poslední slovo, a také
prožívat každou chvíli jako dar… Je mi zle?
Bude líp. Je mi dobře? Bohu díky za to. Může
přijít zkouška, ale hlavně vždy jsem v Božích
rukách, tak čeho se bát?
Marcela Žemličková

Vážení přátelé, obracím se na Vás s prosbou
o pomoc při úklidu našeho kostela.
Úklid proběhne v sobotu 12. listopadu od 8 hod
a předem děkujeme za každou sebemenší
pomoc. Je možné dorazit i později, stejně tak je
možné začít i dříve, k tomu stačí jen telefonická
domluva.
Chci Vás pozvat také na nedělní mši
sv., která je vždy od 12.45 hod., není-li uvedeno
jinak. Jedná se zejména o poutní mše u kapliček
v naší farnosti.Ještě jednou děkujeme
mnohokrát za účast.

František Pražák

Marie Víšková, 776 295 814

*****
Přečerpávací stanice
pro 12 rodinných domů:
zkolaudována!
Začátkem srpna se nám úspěšně
podařilo získat kolaudační souhlas pro
přečerpávací stanici na 12 rodinných domů na
okraji Dolních Hbit směrem na Luhy.
Konečná cena stavby byla 914 013 Kč
bez DPH. Nyní budeme s provozovatelem
kanalizace VaK Beroun připravovat její
spuštění do trvalého provozu.
František Pražák
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Spuštění vodovodu
Jelence

Zahrada ve svahu před MŠ

V průběhu léta se nám podařilo úspěšně
dokončit řízení ke zkušebnímu provozu
vodovodu Jelence. Na konci srpna mohlo tedy
konečně dojít ke spuštění úpravny vody
a otevření kohoutů směrem k obyvatelům.
Aktuálně probíhá finální dolaďování
technologie a provozních záležitostí dle
skutečných odběrů a současně jsou připojovány
jednotlivé nemovitosti všech zájemců.
Posledním krokem je dokončení
finálních povrchů komunikací na některých
úsecích, i toto je nyní v procesu a práce
proběhnou během podzimu.
Slavnostní spuštění vodovodu proběhne
dne 16. 9. 2022 od 16 hodin před budovou
úpravny vody. Všichni jsou srdečně zváni.

Práce na nové zahradě ve svahu před
budovou mateřské školy jsou v plném proudu.
Nejprve byla dokončena opěrná stěna
z monolitických H-bloků
proti
sesouvání
svahu, který se trhal vždy po extrémních
přívalových deštích.
Aktuálně
už
probíhají
práce
v samotném dvoře mateřské školy. V rámci
projektu budou realizovány terénní úpravy
svahu, kde budou osazeny nové herní a učební
prvky včetně drobných staveb jako jsou
dílnička, vyvýšené záhony a další. Celá nově
vzniklá zahrada bude doplněna vysázením
stromů a keřů. Před vstupem do budovy bude
realizována nová mlatová plocha a vstupní
brána.
Celý projekt je spolufinancován
prostřednictvím dotace ze Státního fondu
životního prostředí. Stavební práce budou
dokončeny začátkem září.

František Pražák

*****

František Pražák

Nová střecha na vodárně Nepřejov

*****

Po poslední zimě začalo výrazně
zatékat střechou do budovy úpravny vody pro
vodovod Nepřejov. Vlivem zatékání začalo
opadávalo štítové zdivo. Celá střešní
konstrukce byla ve špatném stavu a její drobné
opravy by řešily problém pouze krátkodobě.
Rada proto rozhodla o kompletní
rekonstrukci střešní konstrukce. Práce provedla
firma Klempířství Hlinovský, s. r. o., a vodárna
získala novou střešní krytinu z pozinkovaných
plechů a včetně střešních žlabů a svodů.

Rekonstrukce obecní studny
v Kácini
Do stavu obecní studny na návsi již
bylo nutné zasáhnout. Její oprava je na pořadu
dne už delší dobu, ale bohužel se ji z různých
důvodů nedařilo realizovat. Nyní byla
provedena nová železobetonová stropní deska,
dále dojde k opravě stěn, vyspárování cihel

František Pražák
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a novým nátěrům všech konstrukcí. Všechny
stavební práce na studně provádí pan Zdeněk
Horký.

předkládány i body, kde je potřeba důkladně
danou věc prostudovat a následně rozhodnout,
někdy i se značnou dávkou odvahy (to aby se
někomu neublížilo nebo když se jedná o velké
investice). A v těchto okamžicích jsem vždy
vnímal, že každý z členů zastupitelstva dokáže
projevit odvahu i patřičnou empatii k ostatním.
Také by vás mohlo zajímat, jak se
vyvíjela naše obec a co se za tu dobu změnilo.
Například kolik dětí se během tak krátkého
období narodilo. Od 1. listopadu 2018 do konce
srpna 2022 se v naší obci narodilo celkem 31
nových občánků. Smutnější je to, že nás během
té krátké doby opět i mnoho občanů opustilo.
Budou nám stále chybět.
Za poslední čtyři roky bylo
zkolaudováno 17 rodinných domů (Dolní Hbity
8, Luhy 1, Jelence 5, Káciň 1, Nepřejov 1 a Třtí
1). Obec se tedy po malých krůčcích rozrůstá co
do výstavby i počtu obyvatel (k 1. 1. 2019 - 865
obyvatel, k 1. 1. 2020 - 893 obyvatel, k 1. 1.
2021 - 902 obyvatel, k 1. 1. 2022 - 896
obyvatel).

František Pražák

*****
Nové lampy VO v Nepřejově
Dlouho projednávané doplnění veřejného osvětlení v Nepřejově je dokončeno.
Po vleklých problémech s projektovou
dokumentací bylo nakonec přistoupeno
k samostatným svítidlům se solárním panelem.
Na místě byly osazeny čtyři lampy pro lepší
osvětlení celého úseku komunikace.
František Pražák

*****
Vážení spoluobčané,
vážení zastupitelé naší obce,

Rok 2018
Ustavující zasedání ZO proběhlo dne
31. 10. 2018. Do konce roku zbývaly pouhé dva
měsíce, ve kterých obec pokračovala zejména
v akcích rozpracovaných v předchozím
volebním období a činila kroky pro přípravu
nových investic:
- pokračovalo se ve výstavbě sociálních
bytů,
- pokračovalo se ve výstavbě komunitního centra,
- bylo zahájeno výběrové řízení na vybavení komunitního centra nábytkem,
- pracovalo se na rozpočtu pro vodovod
Jelence,
- byla zahájena jednání a zadány
ekonomické studie na posouzení
variant, zda budovat čistírnu odpadních
vod v Luhách nebo se vydat cestou
posílení čistírny odpadních vod
v Dolních Hbitech včetně dopravy
odpadních vod výtlakem z Luhů do
Dolních Hbit,
- byla
dokončena
výměna
oken
v hasičské zbrojnici v Kácini,
- probíhaly opravy na úpravně vody
vodovodu Nepřejov,

asi se shodneme, že vnímání času je
velice individuální záležitost. Kromě dětí si
málokdo postěžuje, že se „ten čas nějak vleče“.
Většina žehrá na rychlý sled událostí, a tak by
nás nemělo překvapit, že čtyři roky utekly jako
voda ve Vápenickém potoce.
Končí opět jedno volební období a sluší
se, aby obec reprezentovaná zastupiteli složila
svým občanům účty. Je správné se společně
podívat, co se za volební období podařilo, ale
také kde jsme chybovali, či jaké máme
nesplněné účty.
Pokud mohu ze svého pohledu nějakým
způsobem hodnotit to, co jsem viděl a zažil,
musím všechny členy zastupitelstva pochválit
a poděkovat jim za práci a odpovědný přístup ke
své funkci i k funkcím, které v rámci své služby
občanům plnili (jako místostarostové, členové
rady, členové výborů a komisí). V naprosté
většině případů nebyli rozhazovační, naopak se
snažili činit kroky hospodárné a obci a občanům
prospěšné. Ne vždy to měli jednoduché.
Zastupitelstvo v průměru projednává na svém
zasedání 15 bodů. Většina z nich je vcelku
jednoznačná a vlastně tím pádem i jednoduchá
na rozhodnutí. Na jednání jsou však

6

-

opravila se dešťová kanalizace Dolní
Hbity před obchodem,
byly provedeny zahradní úpravy před
pomníkem padlých v Dolních Hbitech,
byla získána dotace MMR na kompletní
rekonstrukci 1. části místní komunikace
v Horní Líšnici,
byla získána dotace Středočeského
kraje na kompletní rekonstrukci 2. části
místní komunikace v Horní Líšnici.

-

Rok 2019

-

Mimo jiné se v tomto roce stalo toto:
- proběhly volby do Evropského
parlamentu,
- byl schválen společný školský obvod
obcí Dolní Hbity, Jablonná a Smolotely,
- byla vydána Změna č. 1 územního
plánu,
- byl zaveden nový systém odměňování
Jednotky SDH obce,
- došlo k nákupu žlutých popelnic na
plasty pro obyvatele obce – zahájeno
svážení plastů od domu,
- byla pořízena studie veřejných
prostranství a chodníků,
- byla pořízena ekonomická studie jako
podklad pro rozhodnutí Zastupitelstva
na
variantní
řešení
splaškové
kanalizace v Luhách,
- byla vydána Změna č. 2 územního
plánu,
- obec zahájila podporu pro trvale žijící
občany ve věci vyvážení odpadních
vod,
- obec zakoupila budovu č. p. 4 a přilehlé
pozemky v Dolních Hbitech.

-

bylo instalováno elektrické zvonění
v kapličce v Luhách a v Nepřejově,
byla dokončena výstavba komunitního
centra v Dolních Hbitech,
byla dokončena výstavba 7 bytů (4 byty
v Jelencích, 3 byty v Dolních Hbitech),
umístění okrasných sloupů se světly na
náves v Dolních Hbitech,
instalace protipožárních dveří v budově
OÚ,
realizace výměny oken a dveří v obecní
budově v Nepřejově,
provedení rekonstrukce kanalizačního
potrubí přes dvůr č. p. 17 v Dolních
Hbitech,
byly prováděny opravy elektroinstalací
v budovách obce.

Obec si pořídila i nový majetek:
- technické zhodnocení domu č. p. 92
v Dolních Hbitech - 13 638 440 Kč
(výstavba bytů a komunitního centra),
- technické zhodnocení Kulturního domu
Jelence (byty) - 6 215 844 Kč,
- zakoupení domu č. p. 4 v Dolních
Hbitech vč. pozemků - 2 500 000 Kč,
- vybudování části kanalizace (Maršálská) - 197 230 Kč,
- zařízení na úpravu vody v Dolních
Hbitech č. p. 92 - 481 834 Kč,
- myčka nádobí (školní jídelna ZŠ)
- 169 545 Kč,
- vitrína u obchodu v Dolních Hbitech
- 43 922 Kč,
- stoly a židle – hasičská zbrojnice Luhy
- 79 900 Kč,
- hadice SDH Jelence - 21 338 Kč,
- kontejnery na odpad 1 100 - l79 812 Kč
- vybavení komunitního centra nábytkem
- 347 455 Kč,
- technické vybavení komunitního centra
- 54 595 Kč,
- motorová pila SDH Káciň - 10 300 Kč
- kamna pohostinství Jelence - 8 700 Kč
- elektrické zvonění kaplička Luhy
- 39 385 Kč
- elektrické zvonění kaplička Nepřejov
- 39 385 Kč,
- mobiliář v zahradě u komunitního
centra - 66 411 Kč,
- taras u komunitního centra
- 234 256 Kč

Byly realizovány následně uvedené stavby či
rekonstrukce:
- úprava prostranství před obchodem
v Dolních Hbitech (plakátovací plocha,
vývěsky, veřejné osvětlení...),
- byla zahájena kompletní rekonstrukce
podkroví staré budovy Základní školy
v Dolních Hbitech,
- zahájení úprav zahrady u komunitního
centra,
- rekonstrukce a dostavba tarasu
u komunitního centra,
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-

příspěvek na opravu stříkačky SDH
Luhy - 200 000 Kč,
oprava hasičského auta SDH Luhy
- 16 900 Kč,
oprava kabin TJ Sokol Dolní Hbity
- 97 246 Kč,
oprav komína Kulturního domu Jelence
- 23 999 Kč,
oprava veřejného osvětlení Nepřejov
- 50 422 Kč,
odvedení dešťové vody Dolní Hbity
- 111 555 Kč,
úprava kotelny Kulturního domu
Jelence - 22 474 Kč,
zednické práce přístavek KD Jelence
34 648 Kč.

-

-

Mimo jiné se v tomto roce stalo toto:
- v únoru tohoto roku propukla pandemie
Covid–19,
- byla zrušena většina společenských
akcí z důvodu pandemie,
- část roku pracoval úřad v provizorních
podmínkách (omezené setkávání lidí),
- probíhaly nákupy roušek, respirátorů,
dezinfekcí,
- řešil se problém s nedostatkem vody
ve zdroji vodovodu Nepřejov,
- v létě se podařilo zorganizovat jednu
z mála společenských akcí - oslavu 50
let od otevření nového fotbalového
hřiště v Dolních Hbitech,
- byla zhotovena prováděcí dokumentace
pro stavbu kanalizace v Luhách,
- byl
pořízen
projekt
chodníku
v Jelencích (přepracovaný),
- byl pořízen projekt přípojek pro vodovod Jelence,
- byl pořízen projekt na kanalizační
přípojky v Luhách,
- byl instalován náhradní zdroj pro
kotelnu v budově mateřské školy.

-

biologicko-chemická, byla provedena
kompletní rekonstrukce kotelny ZŠ
včetně výměny kotlů, byly vyměněny
radiátory ve staré budově ZŠ,
vybudovala se školní zahrada za ZŠ,
bylo vybudováno dětské hřiště
v Luhách včetně opravy tarasu za
budovou pohostinství,
byl dokončen projekt „Klidová zóna
pro komunitní centrum v Dolních
Hbitech“, který zahrnoval zahradní
úpravy, jezírko, mobiliář a venkovní
fitness prvky,
proběhla kompletní výměna veřejného
osvětlení v Luhách k pohostinství
a instalace nového veřejného osvětlení
od zastávky k rybníčku v Luhách
a instalace několika světel veřejného
osvětlení ve Chvojně,
proběhla kompletní rekonstrukce velké
části veřejného osvětlení v Kácini,
byla provedena výstavba 16 m splaškové kanalizace směrem ke hřbitovu,
bylo zrekonstruováno opotřebované
schodiště v budově základní školy.

Obec si pořídila i nový majetek:
- server pro učebnu počítačů v základní
škole - 39 448 Kč,
- stoly a židle do pohostinství v Luhách
- 24 200 Kč,
- přístřešek u hřiště v Luhách - 69 000 Kč,
- dětské hřiště Luhy - 235 408 Kč,
- jezírko a vybavení zahrady u komunitního centra - 764 662 Kč,
- vrtaná studna u č. p. 92 v Dolních
Hbitech - 54 173 Kč,
- vrtaná studna pro vodovod Nepřejov
- 77 228 Kč,
- keramická pec (ZŠ) - 118 500 Kč,
- počítačová síť (ZŠ), servery pro učebny
počítačů - 573 003 Kč,
- 2 interaktivní tabule ZŠ - 363 229 Kč,
- schodolez (ZŠ) - 98 900 Kč,
- kopírovací stroj - 86 018 Kč,
- fitness prvky a pružinové houpačky
(zahrada č. p. 92) - 85 267 Kč,
- plovoucí čerpadlo – Jednotka SDH
Dolní Hbity - 23 279 Kč,
- 2 přilby Galet – Jednotka SDH Dolní
Hbity - 22 900 Kč,
- zásahové rukavice – SDH - 7 173 Kč,

V průběhu roku byly zrealizovány následné
stavby a rekonstrukce:
- byl proveden posilovací vrt pro vodovod Nepřejov,
- zahájeny práce na stavbě vodovodu
Jelence,
- byl dokončen projekt Vybudování
odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity,
v rámci kterého vznikly nové kabinety,
laboratoř výpočetní techniky, laboratoř
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vybavení učeben, kabinetů a skladu ZŠ
nábytkem - 971 860 Kč,
vybavení učeben chemie a fyziky ZŠ
- 886 883 Kč,
party stan Třtí - 14 194 Kč,
pivní sety Třtí - 6 792 Kč,
náhradní zdroj + oprava osvětlení kotelna MŠ - 22 112 Kč,
pneumatiky na Citroën Jumpy – SDH
Jelence - 8 472 Kč,
fasáda Kulturního domu Jelence
(1. část) - 185 360 Kč,
oplocení MŠ - 62 175 Kč,
oprava čerpadla vodárna Nepřejov
- 17 847 Kč,
vstupní dveře SDH Luhy - 23 021 Kč,
Kulturní dům Luhy oprava elektroinstalace - 79 907 Kč,
Kulturní dům Luhy – výměna boileru
- 12 223 Kč,
SDH Dolní Hbity oprava topení a WC
- 16 940 Kč,
oprava nouzového osvětlení v budovách obce - 19 705 Kč.

-

oprava poškozené dešťové kanalizace
v Horní Líšnici (vytékání vody na
místní komunikaci),
rekonstrukce komunikace na pozemku
parc. č. 50/8 v Dolních Hbitech,
koncem roku zahájena stavba „Dolní
Hbity – intenzifikace ČOV a kanalizace
Luhy“,
probíhala stavba vodovodu v Jelencích,
probíhala akce Stavební úprava a nástavba družiny ZŠ a MŠ Dolní Hbity,
kompletní rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Kácini,
2. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v Kácini,
výměna vchodových dveří v pohostinství v Luhách,
vybudována přečerpávací stanice splaškových vod pro lokalitu 12 rodinných
domů v Dolních Hbitech (směr Luhy),
oprava fasády KD Jelence (2. část).

Obec si pořídila i nový majetek:
- počítačové programy pro OÚ (účetnictví, knihovna) - 22 506 Kč,
- kanalizační přivaděč pro 12 RD směr
Luhy v Dolních Hbitech - 88 699 Kč,
- sestava houpaček - Luhy - 89 869 Kč,
- automobil - údržba obce - 150 000 Kč
- notebook pro OÚ - 18 903 Kč,
- obřadní stůl do smuteční síně
- 26 000 Kč
- křovinořez - 22 060 Kč,
- přívodní kabel hřiště Káciň - 9 017 Kč,
- fasáda Kulturního domu Jelence
(2. část) - 100 975 Kč,
- paletový vozík - sklad - 8 748 Kč,
- motorová pila SDH Jelence - 8 620 Kč,
- kamna do hasičské zbrojnice v Luhách
- 19 870 Kč.

Rok 2021
Mimo jiné se v tomto roce stalo toto:
- pokračovala pandemie Covid–19,
- stále ještě byly omezené některé
společenské akce,
- obec obdržela dotaci ze Státního fondu
životního
prostředí
na
stavbu
kanalizace v Luhách a intenzifikaci
ČOV v Dolních Hbitech,
- obec vyřídila úvěr na financování akce
„Dolní Hbity – intenzifikace ČOV
a kanalizace Luhy“,
- proběhlo výběrové řízení na stavební
firmu pro akci „Dolní Hbity –
intenzifikace ČOV a kanalizace Luhy“,
- byly nakoupeny vodoměrné šachty pro
občany Jelenců,
- obec přispěla na vánoční betlém, který
pořídili hasiči SDH Dolní Hbity.

Rok 2022
Rok 2022 není ještě ukončen, a tak zde
uvádíme jak dokončené akce, tak i akce, u nichž
je předpoklad realizace do konce roku.

V průběhu roku byly zrealizovány následné
stavby a rekonstrukce:
- zpevnění komunikace za budovou
Obecního úřadu Dolní Hbity,
- rekonstrukce cest po přívalových
srážkách – Dolní Hbity – staré hřiště,
Horní Líšnice,

Mimo jiné se v tomto roce stalo toto:
- v únoru začala válka na Ukrajině - obec
organizovala sbírku pro uprchlíky,
- obec ubytovala 3 ukrajinské uprchlíky
(2 ženy a jednoho 10letého chlapce,
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-

-

-

který v jarních měsících navštěvoval
naši základní školu),
členové Jednotky SDH obce drželi
služby
v příbramském
středisku
KACPU (Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině),
soutěž na dodavatele služby svoz
komunálních odpadů,
prudký vítr v únoru poničil autobusové
zastávky v Kalištích a v Horní Líšnici,
obec připravuje podklady k žádosti
o dotaci na domácí kompostéry
a štěpkovač – snížení množství komunálních odpadů,
probíhá montáž vodoměrných sestav
u jednotlivých vodovodních přípojek
v Jelencích,
instalován kamerový systém v obci,
probíhá pořízení Změny č. 3 územního
plánu.

-

V průběhu volebního období
-

-

V průběhu roku byly zrealizovány následné
stavby a rekonstrukce:
- stabilizace svahu nad dvorem mateřské
školy,
- umístění čtyř solárních lamp veřejného
osvětlení v Nepřejově,
- umístění jedné solární lampy VO
v Dolních Hbitech za budovou OÚ,
- dokončena stavba Vodovod Jelence,
- pokračuje stavba „Dolní Hbity –
intenzifikace ČOV a kanalizace Luhy“
– v srpnu zahájeny práce na rozšíření
kapacity čistírny odpadních vod,
- probíhá oprava obecní studny v Kácini,
- betonová podlaha v přístavku Kulturního domu Jelence,
- výstavba zdi u KD Jelence,
- oprava nátoku, šoupat a čerpadla
vodovod Nepřejov,
- kompletní oprava dětského hřiště
v Kácini,
- probíhá stavba tenisového kurtu
v Dolních Hbitech,
- je organizováno výběrové řízení na
opravy
asfaltových
komunikací
v Dolních Hbitech, Jelencích a Kácini,
které by měly proběhnout v říjnu až
listopadu 2022.
Obec si pořídila i nový majetek:
- sekací traktůrek TJ Sparta
- 139 000 Kč,

úhlová bruska - 9 174 Kč,
kamerový systém - 47 199 Kč.
kontejnery na odpad 1 100 litrů (5 ks)
- 32 966 Kč,
26 vodoměrů - vodovod Nepřejov
- 27 898 Kč,
30 ks vodoměrných sestav – vodovod
Jelence - 84 804 Kč,
dopravní značení Kaliště - 13 753 Kč,
2 x autobusová čekárna Luhy a Kaliště
- 79 700 Kč.

-

-

-

Luhy
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probíhaly i nadále výměny, nákupy
a prodeje různých pozemků tak, aby se
učinil pořádek ve vlastnických
vztazích,
obec řeší pronájmy zemědělských
pozemků,
obec každoročně přispívala na dopravní
obslužnost autobusy,
obec zajišťovala zimní údržbu a v létě
sekání veřejných prostranství,
obec zajišťovala opravy místních
komunikací,
obec průběžně řešila veškerou agendou
týkající se školy – od výjimky z počtu
žáků až po projednávání otázky
kapacity školní jídelny či problematiku
rady školy,
obec průběžně přispívala na dětské
karnevaly, Dny dětí, podporovala různé
sportovní a kulturní akce,
obec podporovala sbory dobrovolných
hasičů i sportovní kluby,
podporovala
sportovní
akce
(Dolnohbitský tvrďák, memoriály),
obec prováděla opravy a udržování
dětských hřišť,
obec podporovala Ochranu fauny – péči
o zraněné a hendikepované živočichy,
drobně přispívala místním včelařům
a mysliveckým spolkům,
byla prováděna vánoční výzdoba obce,
obec ve spolupráci s kulturní komisí
v první části volebního období
pokračovala v tradici vánočních
koncertů v kostele, vítání občánků,
zájezdech do divadla – pandemie Covid
– 19 tyto akce utlumila,

-

-

-

obec se každoročně podílela významnou částkou z rozpočtu na provozu
místní školy a školky,
obec poskytovala příspěvek 50 000 Kč
za vybudování domovní čistírny
odpadních vod v místech, kde nepočítá
se splaškovou kanalizací,
obec přispívala na vyvážení jímek
odpadních vod,
obec po celé volební období poskytovala příspěvek Charitě Starý Knín
částkou 80 000 Kč ročně na provozování sociálních služeb pro starší
a nemohoucí občany naší obce,
obec řešila kácení a prořezávku
nebezpečných stromů,
obec kompenzovala svým občanům
vodné.

-

výstavba bytů v KD Jelence a v čp. 92
v Dolních Hbitech - dotace IROP:
8 178 570 Kč,
- výstavba komunitního centra - dotace
IROP: 8 446 019 Kč,
- vodovod Jelence dotace Ministerstvo
zemědělství: 5 496 000 Kč,
- vodovod Jelence - dotace Středočeský
kraj: 902 000 Kč,
- Dolní Hbity - intenzifikace ČOV a kanalizace Luhy - SFŽP: 38 293 783 Kč,
- Dolní Hbity - intenzifikace ČOV a kanalizace Luhy - Středočeský kraj,
Strukturální fond 2021: 1 571 204 Kč,
- Dolní Hbity - intenzifikace ČOV a kanalizace Luhy - Středočeský kraj,
Strukturální fond 2022: 2 486 395 Kč,
- Dolní Hbity - intenzifikace ČOV a kanalizace Luhy - Středočeský kraj, Fond
homogenizace: 724 436 Kč,
- Vybudování odborných učeben v ZŠ
Dolní Hbity - Ministerstvo pro místní
rozvoj: 11 738 689 Kč,
- Učebna zájmového a neformálního
vzdělávání – nástavba ZŠ a MŠ Dolní
Hbity nad družinou - Ministerstvo pro
místní rozvoj: 1 999 984,72 Kč,
- MŠ Dolní Hbity – přírodní zahrada Státní fond životního prostředí:
497 658 Kč,
- Zahrada u komunitního centra – Ministerstvo pro místní rozvoj:
865 869 Kč
- Dětské hřiště Luhy - Ministerstvo pro
místní rozvoj: 170 500 Kč,
- Dotace - Úřad práce 2019–2022:
569 776 Kč.
DOTACE CELKEM
81 940 884,42 Kč

Co se z našeho pohledu nepodařilo či nebylo
realizováno:
- nebyla uskutečněna stavba workoutového hřiště v Luhách,
- nepovedlo se zrealizovat stavbu
víceúčelového
hřiště
(volejbal,
nohejbal tenis) u hasičské nádrže
v Luhách,
- nepodařilo se získat dotaci na dětské
hřiště v Jelencích,
- nepovedlo se zrealizovat rekonstrukci
WC v sále KD Jelence,
- nepodařilo se získat dotaci na stavbu
chodníku v Jelencích,
- nepodařilo se vybudovat parkoviště
před MŠ,
- chtěli jsme propojit Jelence a Dolní
Hbity cyklostezkou po staré cestě od
bývalého hřiště v Dolních Hbitech,
- do budoucna zůstává potřeba obměnit
mobiliář v kulturních domech,
- nerealizována zůstává oprava mostku
v Horní Líšnici,
- efektivita třídění odpadů je cca v půli
cesty (obec čeká vylepšení systému
v likvidaci biologicky rozložitelného
odpadu a vylepšení systému o finanční
motivaci třídění odpadu).

Na získání dotace na některou z výše
uvedených akcí bylo žádáno i několikrát
opakovaně (například i z různých zdrojů). Doba
udržitelnosti (tj. doba, po kterou musí obec
vykazovat potřebné parametry akce), je ve
většině případů 5 let. Po tuto dobu od ukončení
akce musí obec vést každoročně agendu
vztahující se k jednotlivé dotaci a vykazovat
využití finančních prostředků.

Během tohoto volebního období se podařilo
získat nebo čerpat následně uvedené finanční
prostředky nad rámec běžných zákonných
příjmů pro obec:

Na závěr něco málo statistických údajů:
Do dnešního dne hlasovali (přijali
usnesení) naši zastupitelé celkem 663 krát.
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Z toho se k dnešnímu datu nepodařilo vyřídit 6
usnesení ZO (to je pod 1 % veškerých úkolů).
Rada za celé volební období přijala
celkem 770 usnesení. Z toho je ke dnešnímu dni
nevyřízeno 24 usnesení (to je cca 3,1 %
veškerých úkolů).
Jan Michálek

*****

U příležitosti Noci kostelů jsme se sešli
i v našem dolnohbitském kostele. Kdo se přišel
podívat, užil si nádherný koncert folkové kapely
„Devítka“. Manželé Honza a Jindřiška Brožovi
nás obohatili o veliký hudební zážitek.

VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
DOLNÍ HBITY
se budou konat ve dnech:
pátek 23. září 2022 14.00–22.00 h,
sobota 24. září 2022 8.00–14.00 h.
Volit se bude na tradičních místech v pěti
volebních okrscích.
okrsek č. 1 Dolní Hbity (pro občany Dolních
Hbit),
okrsek č. 2 Luhy (pro občany Luhů a Třtí),
okrsek č. 3 Jelence (pro občany Jelenců),
okrsek č. 4 Káciň (pro občany Kácině),
okrsek č. 5 Nepřejov (pro občany Nepřejova,
Kališť a Horní Líšnice).

I když už jsme nemuseli dodržovat
přísná hygienická opatření, již podruhé jsme
využili oázu klidu zahrady komunitního centra.
Stín velkých stromů nás ukryl před bodavými
paprsky slunce a my mohli přivítat naše nové
občánky.

(MV)

*****
Kulturní komise
Po dlouhé odmlce začala kulturní
komise opět pracovat. Navázali jsme na tradici
a vrátili se k pořádání všech akcí, na které jste
již léta zvyklí.
16. července jsme navštívili Letní scénu
Vyšehrad, a to představení Starci na chmelu.
Zájezdu se nás zúčastnilo celkem 104. Časovou
rezervu před začátkem představení každý využil

Setkali jsme se se seniory. Ti se
pobavili při písničkách Toulavé kapely Pepy
Janouška. Letošní akci jsme zpestřili tombolou.
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po svém. Možností na Vyšehradě byla opravdu
spousta.

*****

Na podzim nás čeká ještě jedno divadlo.
A v prosinci tradiční adventní koncert
v našem kostele, kde vystoupí Bohuš Matuš.
Doufáme, že se přijdete podívat. Už se na vás
moc těšíme.

Vítání občánků
V sobotu 18. června 2022 se zase po
roce konalo vítání občánků, opět ve venkovních
prostorách zahrady u komunitního centra
v Dolních Hbitech.
Přivítali jsme sedm našich nových
spoluobčánků.

Hana Procházková

*****
V druhém pololetí letošního roku
oslavili nebo oslaví významná
výročí tito naši spoluobčané:
Dolní Hbity:
Větrovská Alena
Kofroňová Monika
Kočí Jan
Vogeltanz Jan
Peteříková Miloslava
Vykysal Petr
Kavka Josef
Válová Ivana
Bambousková Marie
Kavková Stanislava
Kočová Simona
Jelence:
Slepička Miroslav
Michal Ctibor
Míka Miroslav
Pešičková Věra
Fejtová Hana
Sádlová Hana
Boušková Marie
Velas Dušan
Linhart Jiří
Lantora Martin

Představují se:

Káciň:
Kozáková Eva
Kristek Dušan
Kotherová Irena
Smola Jiří
Mezerová Jitka
Korecký Jiří
Mařík František
Luhy:
Dorčák Ladislav
Novotný Josef
Procházka Václav
Hlinovský František
Hrbek Petr

Jiřík Buchal

Nepřejov:
Hrebíková Anna
Mesnerová Jitka
Třtí:
Molcová Václava
Dědinová Věra

Horní Líšnice:
Zakharová Olena
Vepřek Pavel
Štětková Marie
Vojtíšek Volf

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)
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Samuel Humňal

Pepíček Jarolímek

Theuška Zaržická

Milošek Vacek

*****
Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům
Od posledního vydání vydání Dolnohbitských listů se v naší obci narodil Radeček
Smítka z Nepřejova.
Blahopřejeme rodičům a Radečkovi
přejeme, aby ho v životě provázelo jen to
nejlepší.

Eliška Šimková

*****
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Doufám, že ano. Že jste zkrátka nabrali
síly do nového školního roku, abychom to mohli
všechno rozjet. Ale začneme hezky popořádku.
Po dvou covidových letech jsme mohli
uspořádat opravdový zápis, se vším všudy hlavně s budoucími prvňáčky. Paní učitelky si
na ně připravily „těžké“ úkoly, ale naši šikulové
všechno zvládli. Zapsali jsme celkem
13 nových prvňáčků a přejeme jim, aby se jim
ve škole líbilo a měli na ni jen ty nejlepší
vzpomínky.
V červnu jsme vyprovodili patnáct
deváťáků, kterým nastává „nové období“. Nová
škola, noví kamarádi, noví učitelé, nové město,
nové povinnosti a vlastně úplně nový život. Ale
vlastně to není úplně nové. Vždyť mají na čem
stavět. To, co se naučili za posledních devět let
u nás ve škole, jim už nikdo nesebere, a snad
budou vzpomínat s láskou na léta strávená
ve škole v Dolních Hbitech.

Příměstský tábor
Po úspěšných minulých ročnících se
také letos konal letní příměstský tábor
v Komunitním centru v Dolních Hbitech, a to
dokonce ve třech turnusech.

Prvního turnusu s názvem V džungli se
účastnilo 22 dětí, dalšího na téma Noc v muzeu
10 dětí a posledního srpnového Svět čar
a kouzel se účastnilo 20 dětiček.

Kdo šel o prázdninách okolo školy, tak
si musel všimnout, že se uvnitř něco děje.
Podařilo se nám ve třídách staré budovy
za pomoci obce Dolní Hbity zrekonstruovat
nové podlahy. Staré parkety nahradilo zátěžové
linoleum, které bude po údržbové a hygienické
stránce nejlepší. Do sborovny jsme pořídili
kromě podlahy i nový nábytek.
Ve školním roce 2022/2023 se škola
zaplní 114 žáky, z rodičovské dovolené se vrací
paní učitelka Mgr. Iveta Lehocká a rozloučili
jsme se s paní učitelkou Neužilovou - Žákovou,
které přejeme do dalšího působení hodně
úspěchů.
V mateřské škole jsme při zápisu
zapsali 14 nových dětí, kterým se určitě bude
líbit, a doufáme, že si rychle zvyknou na
školkový režim.
Když jsem loni psal, že se povedlo ve
výběrovém řízení vybrat firmu, která vybuduje

Děkujeme všem lektorkám za to, že to děti
bavilo.
(VM)

*****
Okénko základní školy
Milí čtenáři,
užili jste si o prázdninách sluníčka?
Dobili jste si baterky?

15

přírodní hřiště v mateřské škole a že se na nové
prostory těšíme, netušil nikdo, jaké potíže to
celé přinese. Přišel totiž velký liják, který utrhl
kus svahu a celý dvůr zaplavilo bahno. Obec
musela nechat vyztužit svah drenážními
trubkami a opěrnou stěnou z betonu a gabionu.
Celý svah je pokrytý sítí, aby se zabránilo
dalšímu pohybu materiálu. V současné době se
ale již rýsuje krásné nové hřiště, které bude
ozdobou školky. Školka v loňském covidovém
roce nijak neoslavila padesáté narozeniny. My
se o tuto dvojnásobnou radost chceme s vámi
podělit, a tak si do svých kalendářů poznamenejte: NAROZENINY MŠ 50 - pátek 30. září
2022 od 15.30. Přijďte se podívat do školky,
popovídat si, pobavit se a určitě na vás bude
čekat nějaké občerstvení.
Na závěr děkuji obci Dolní Hbity,
potažmo celému zastupitelstvu, za velikánskou
podporu, kterou nás zahrnují. Moc si jí vážíme
a ještě jednou děkujeme.
Do nového školního roku vám přeji
hodně
zdraví, spoustu úspěchů a samé
jedničky.

Na jaře se proticovidová opatření
rozvolnila a náš sbor se mohl věnovat své
činnosti. Ještě v březnu byla uskutečněna
brigáda na prořezávání stromů u školy a kolem
potoka. V dubnu jsme se zúčastnili brigády na
sběr kamene.
V květnu již běžela činnost všech sborů
naplno. Dne 7. 5. 2022 jsme konečně uspořádali
„Výroční valnou hromadu“ za roky 2020
a 2021.
Dne 14. 5. 2022 se uskutečnila soutěž
31. okrsku Dolní Hbity v požárním sportu. Tuto
akci pořádal SDH Jelence na hřišti v Jablonné.
Za náš sbor se zúčastnila dvě družstva. Družstvo
do 35 let obsadilo 3. místo a družstvo nad 35 let
obsadilo taktéž 3. místo.
Protože situace dovolovala, byla po
dvou letech uspořádána i naše soutěž
v požárním sportu „O pohár starosty SDH Dolní
Hbity“. Zúčastnilo se celkem 6 družstev, Dolní
Hbity, Luhy, Jelence a Háje. Z našich družstev
družstvo nad 35 let obsadilo 1. místo, družstvo
do 35 let 2. místo a historicky poprvé se soutěže
účastnilo i družstvo našich žen, které obsadilo
6. místo.

Ondřej Buralt

*****
SBĚR ODPADŮ VE SKLADU
OBCE V DOLNÍCH HBITECH
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

V červnu proběhl ve spolupráci s paní
Lucií Neužilovou tradiční dětský den, kterého
se zúčastnilo 40 dětí.

od 9.30 do 11.30 hodin.
(MV)

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o další činnosti SDH Dolní Hbity
v tomto roce.
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Dále jsme v červnu opět vyčistili
požární nádrž.
Od července začaly probíhat brigády na
úpravu nohejbalového hřiště, kde bude
antukový povrch vyměněn za umělý trávník.
Opět nezahálela ani naše výjezdová
jednotka, která vyjížděla k dalším zásahům,
například požáru skládky větví ve Stěžově,
požáru kůlny ve Višňové, k dohašování ohniště
v Horní Líšnici u lesa a posledním výjezdem
byla zatím záchrana topících se telat v jímce
v Raděticích.
Z připravovaných akcí chci upozornit
na již tradiční „Svatováclavský pochod“, který
se uskuteční opět za spolupráce s paní Lucií
Neužilovou, a to 28. 9. 2022. Nadále budou
pokračovat i brigády na úpravu hřiště. Chtěli
bychom se zúčastnit soutěží v požárním sportu
27. 8. 2022 ve Zduchovicích a 3. 9. 2022 v obci
Háje. Rádi bychom tam předvedli všechna naše
družstva, tj. do 35 let, nad 35 let
a družstvo žen.
Poslední, na co bych chtěl naše
spoluobčany upozornit, je tradiční hasičský
zájezd, tentokrát 10. 9. 2022 na „Roudnické
vinobraní“.

zájezd do Českých Budějovic na výstavu
Země živitelka.
Poslední letošní plánovanou společnou akcí bude zahájení adventu s rozsvícením stromku na návsi.
Závěrem děkuji členům za odváděnou práci a spoluobčanům za podporu
a účast na námi pořádaných akcích.
Richard Horký ml.

*****
Okénko FK Sparta Luhy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti zmapovat dění
v našem klubu koncem jara a během prázdnin.
Díky zlepšeným výkonům v jarní části
okresního přeboru jsme se nakonec z 11. místa
po podzimu vyšvihli na 8. příčku. Do mužstva
se rychle adaptovaly dvě nové posily: Petr
Doubrava, který se stal oporou zadních řad,
a především David Bohuněk, který za jarní část
stihl nasázet do soupeřových sítí úctyhodných
15 branek. Proto jsme také rádi, že i nadále
pokračují v našem týmu.
Ihned po skončení soutěží jsme pořádali
Memoriál Pavla Pilíka starých gard, z kterého
nakonec vzešel pouze vzpomínkový zápas Luhů
proti Zduchovicím. Přátelské odpoledne
tradičně uzavřela večerní diskotéka na hřišti.
V červenci jsme si od fotbalu
odpočinuli, ale poslední víkend jsme již začali
s přípravou zápasem v Nové Vsi, kde jsme
s účastníkem 1.B třídy prohráli 3:0.
Další víkend byl na programu
Memoriál Bohouše Sirotka a Mildy Krůty.
Za účasti mužstev Třebska, Sedlice a Luhů jsme
turnaj vyhráli před Třebskem a Sedlicí. Večer
vše zakončila diskotéka.
V neděli 14. 8. jsme měli sehrát v rámci
okresního poháru utkání v Dolních Hbitech.
Náš soupeř ale nedal dohromady mužstvo
a jelikož jsme se na jiném termínu nedohodli,
bylo utkání zkontumováno v náš prospěch a my
jsme postoupili do dalšího kola, kdy hostíme
ve středu 28. 9. na našem hřišti TJ Stará Huť.
V současné době se už rozběhl okresní
přebor, doufejme, že se našemu týmu bude
v nadcházející sezoně dařit ještě lépe než v té
minulé.

Karel Němeček

*****
Okénko SDH Káciň
Na jaře se náš sbor zúčastnil
okrskové soutěže v požárním sportu,
tentokrát pouze s družstvem mužů
v kategorii do 35 let (i když mladší členové
byli jen dva), ale i tak jsme překvapili sami
sebe a tuto kategorii vyhráli. Také jsme
zorganizovali
stavění
máje
včetně
následného posezení u ohně, s hojnou účastí
jsme uspořádali vydařený dětský den a také
proběhla brigáda na sběr železného šrotu.
V létě jsme 30. 7. 2022 uspořádali
již 16. ročník Káciňského fotbalového
turnaje a po delší době jsme jej znovu
vyhráli. Celkově se jednalo o velice
podařenou akci po všech stránkách, za což
paří dík jak účastníkům, tak i divákům.
Na konci prázdnin 27. srpna pořádal sbor

Václav Rys ml.
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*****
Dolnohbitský tvrďák 2022
Vážení sportovní příznivci a přátelé Dolnohbitska,
dovolte mi se poohlédnout za 9. ročníkem závodu horských kol „Dolnohbitský
tvrďák“.

*****
Termíny svozu
žlutých popelnic na plasty

Na start se postavila šedesátka borců,
což je dlouhodobý průměr. Počasí nám také
přálo, po deštivém období se v sobotu ukázalo
slunce. Z toho měli radost nejen borci na trase,
ale hlavně dětské osazenstvo na hřišti, pro které
byl tradičně postaven skákací hrad. Ten, kdo již
nemá duši dítěte, zase ocenil naši dobře
zásobenou kantýnu i s její usměvavou
obsluhou.
I když trať samotná byla dost
podmáčená, na výsledcích se to nepodepsalo.
Nikdo se vážněji nezranil a dosažené časy
nejlepších byly podobné těm z minulých
ročníků (0:52:52 na krátké trati a 1:48:01 na
trati dlouhé).
Kompletní výsledkovou listinu najdete na
https://vysledky.4timing.cz/index.php?id_zavo
du=367.
Za úspěšný průběh celé akce bych chtěl
poděkovat dobrovolníkům (kamarádům a
rodinným příslušníkům) a všem našim
sponzorům, z kterých budu jmenovat obec
Dolní Hbity, SDH Dolní Hbity a TJ Sokol Dolní
Hbity.
Příští rok nás čeká jubilejní 10. ročník,
který bychom jako pořadatelé rádi ozvláštnili.
Tímto přijměte naše srdečně pozvání a věřím,
že na startovní listině uvidím více místních lidí,
neboť ti se nám po prvních ročnících někam
vytratili.
Přeji vám, ať prožíváte krásné chvíle
nejen při sportování.

Svoz žlutých popelnic bude do konce
roku v těchto termínech:

9. 9. 2022
30. 9. 2022
21. 10. 2022
11. 11. 2022
2. 12. 2022
23. 12. 2022

*****
Čtení na konec
O poslední vlaštovce
Eduard Petiška
Všichni ptáci neodlétají před zimou
do teplých krajin. Ale vlaštovky by u nás v zimě
umřely hlady. Chytají komáry a mouchy,
a komáři a mouchy v zimě nelétají. A tak se
na podzim vlaštovky slétají na elektrické dráty
za vesnicí a chystají se, že spolu odletí.

Za organizátory Pavel Neužil
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Jednou zase seděly na drátech a užuž
chtěly odletět. Vtom se ozvala vlaštovka, která
seděla až na konci řady: „Počkejte, sestřičky,
chvíli. Ještě nám chybí vlaštovka z chalupy
na stráni.“ Nejstarší vlaštovka řekla: „Proč
bychom chvíli nepočkaly? Počkáme na poslední
vlaštovku a odletíme s ní.“ Vlaštovky čekaly,
poposedaly na drátě, občas jedna vylétla z řady
a rozhlížela se a zase se vrátila. „Už letí
poslední vlaštovka?“ ptaly se jí ostatní. „Neletí,
ještě neletí,“ povídala vlaštovka, která si
sedlala vedle nich. Poslední vlaštovka
nepřiletěla. Už zvonili ve vsi poledne. „Kde jen
může být?“ vrtěly vlaštovky hlavami a přihlazovaly si zobáčkem peří. „Neměly bychom
raději odletět bez ní?“ „Počkejte chvilku, jenom
chviličku,“ prosila vlaštovka na konci řady.
„Chvíli můžeme počkat,“ řekla nejstarší
vlaštovka. Čekaly chvíli a ještě chvíli a ještě. Ale
poslední vlaštovka stále neletěla. Už chodily
děti ze školy, už přijížděli domů první dělníci na
kolech a motocyklech. „Doleť se podívat do
chalupy na stráň,“ řekla nejstarší vlaštovka
vlaštovce na konci řady, „snad se poslední
vlaštovce něco přihodilo.“ Vlaštovka letěla na
stráň. Tam měla poslední vlaštovka hnízdo ne
chlévě vedle chalupy. Hnízdo bylo přilepené až
u samého stropu. Ale poslední vlaštovka v
hnízdě nebyla. Smutně letěla vlaštovka zpátky a
řekla ostatním: „Byla jsem, sestřičky, v chalupě
na stráni, ale poslední vlaštovku jsem nenašla.“
„Teď už čekat nemůžeme,“ volaly všechny, „do
večera musíme být u velikého rybníka. To
bychom tam nedoletěly. Odletíme bez poslední
vlaštovky.“ Zvedly křídla, zakroužily nad silnicí
a nad polem a zamířily k řece.
Poslední vlaštovka o tom nevěděla.
Létala nad zahradami. Slunce pěkně svítilo,
a proto ještě tu a tam sezobla mušku. Když se
dost nalítala, posadila se na jabloňovou větev,
dívala se nahoru na modré nebe a zase dolů
na zelenou trávu. V trávě uviděla ježka. Ježek
někam pospíchal. „Kampak, ježku, tak
pospícháš?“ zavolala vlaštovka. „Pospíchám,
vlaštovko,“ povídal ježek, „jak bych
nepospíchal, brzy bude zima a já ještě nenašel
hezký koutek, kde bych se zahrabal do listí
a přespal zimu.“ „Co to povídáš o zimě?“ divila
se vlaštovka, „vždyť svítí slunce a právě jsem
chytila mouchu.“ „Možná,“ řekl ježek, „že
dneska hřeje slunce naposled. Pak už bude jen
svítit a nezahřeje. Napadne sníh a kde já pak
najdu teplý koutek na přezimování?“ Vlaštovka

slyšela o zimě nerada a ježkovi nevěřila.
Odletěla ze zahrady, létá nad polem a uvidí
křečka. Křeček nepospíchá, odpočívá na
sluníčku. Vlaštovka se zaraduje: „To jsem,
křečku, ráda, že tě vidím. Málem bych byla
uvěřila ježkovi. Pospíchal a pospíchal, že prý
bude brzy zima. Ty nepospícháš, viď. Slunce
bude jistě dlouho svítit a hřát.“ „Proč bych
pospíchal,“ říká křeček. „Už jsem se dost
nasháněl. Nanosil jsem si do své díry zrní třeba
na dvě zimy. Teď odpočívám. Pro mě za mě
může sníh napadnout už dnes v noci.“ Vlaštovka
se polekala. Letí a ohlíží se na slunce.
„Vlaštovko,
vlaštovko,“
uslyší
volání.
Na samém vršku vysokého smrku sedí veverka.
„Kampak letíš?“ ptá se zvědavá veverka.
„Hněvám se,“ povídá vlaštovka, „všichni mě
straší, že bude brzy zima. Co říkáš ty, veverko?“
„Už jsem si nanosila do hnízda hromádku
lískových oříšků,“ kývá veverka hlavou „ale zdá
se mi, že jich pořád ještě nemám dost. Loni jsem
měla hlad. Zima byla dlouhá a zásoby mi
nestačily.“ „Každý hovoří jen o zimě,“ říká
vlaštovka, „poletím se podívat ke špačkovi
a poradím se s ním.“ Špaček bydlil v budce
na vysoké hrušni. Sedával na hrušni a hvízdal si
písničku. Dneska špaček na hrušni neseděl.
Na větvi seděla černobílá kočka a mhouřila oči.
„I ty darebná kočko, že jsi špačka snědla!“
rozkřikla se vlaštovka. „Ráda bych ho byla
snědla, mňau,“ protahovala se kočka, „ale už je
pryč. Uletěl s ostatními špačky do teplých
krajin. Bude brzy zima.“
Teď se už vlaštovka nepotřebovala
nikoho přeptávat. Letěla rychle za vesnici, ale
vlaštovky tam nebyly. Tak to jsem opravdu
poslední,“ řekla si vlaštovka, „musím letět
za nimi, snad je ještě dohoním.“ Ostatní
vlaštovky byly už u velkého rybníka a povídaly
si o poslední vlaštovce. „Přijde zima a poslední
vlaštovka umře hlady,“ povídá jedna.
„Zmrzne,“ povídá druhá. „Ubohá vlaštovka,“
povídá třetí. „Tady jsem,“ zavolá nad nimi
poslední vlaštovka. „Tady je, tady je,“ křičí
všechny vlaštovky, vítají poslední vlaštovku
a létají kolem ní. Starý žabák, který seděl
na plochém kameni, se šustotu vlaštovčích
křídel tak polekal, že spadl po hlavě do rybníka.
Myslil si, chudák, že se k rybníku vrátili čápi.

*****
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Rozlosování mistrovských utkání TJ Sokol Dolní Hbity - PODZIM 2022
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
X
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo ►
▼ Hrací den
20. - 21.8.22
17:00 hodin
27. - 28.8.22
17:00 hodin
03. - 04.9.22
17:00 hodin
10. - 11.9.22
17:00 hodin
17. - 18.9.22
16:30 hodin
24. - 25.9.22
16:30 hodin
28.9.22
13:45 hodin
01. - 02.10.22
16:00 hodin
08. - 09.10.22
16:00 hodin
15. - 16.10.22
15:30 hodin
22. - 23.10.22
15:30 hodin
29. - 30.10.22
14:30 hodin
05. - 06.11.22
14:00 hodin

Dospělí

Starší žáci

Petrovice B
venku - neděle
Obecnice
doma - neděle
Láz
venku - neděle
Pičín B
doma - neděle
Vysoký Chlumec
venku - sobota
Sedlice
doma - neděle
X

Petrovice
venku - sobota 14:15 hodin
Nová Ves/Nový Knín
doma - neděle 14:15 hodin
Krásná Hora
venku - neděle 14:15 hodin
Stará Huť
doma - neděle 14:15 hodin
Kamýk nad Vltavou
venku - sobota 13:45 hodin
Jesenice
doma - neděle 13:45 hodin
Kamýk nad Vltavou
doma - středa 13:45 hodin
Prostřední Lhota
venku - sobota 13:15 hodin
Petrovice
doma - neděle 13:15 hodin
Nová Ves/Nový Knín
venku - neděle 14:00 hodin
Krásná Hora
doma - neděle 12:45 hodin
Stará Huť
venku - sobota 11:45 hodin
Jesenice
venku - neděle 14:00 hodin

Přestavlky
venku - sobota
Velká Lečice
doma - neděle
Kytín
venku - neděle
Obořiště
doma - neděle
Klučenice
venku - sobota
Hřiměždice "B"
venku - neděle 10:15 hodin

K U L T U R N Í
01. 10. 2022

K A L E N D Á Ř

Posvícenská zábava, hraje Signál

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

15. 10. 2022

Taneční zábava, hraje Gentiana

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

19. 11. 2022

Taneční zábava, hraje Odysea Rock

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

17. 12. 2022

Vánoční koncert v kostele +
ohňostroj
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity
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