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A teď už nás láká čerstvý jarní vzduch
ven - na procházky. Zahrádkáři už se nemohou
dočkat, až začnou vykukovat první nesmělé
kvítky a svěží jarní travička.
Na jaro se těší i děti, budou se prohánět
na kolech. Fotbalisti už mají připravené míče a
kopačky.
Tak si letošní jaro hezky užijte podle
svých představ a začněte se chystat na jarní
svátky - na Velikonoce.
Miloslava Válová

Zajíčka nakreslila Barunka Kořanová (6 let)

*****
Obec Dolní Hbity
přeje všem občanům

veselé Velikonoce a
krásné jaro 2009 plné
hezkých zážitků.

*****
Jaro, jaro, kde jsi?
Také už netrpělivě vyhlížíte jaro? Podle
kalendáře jaro začíná 21. března, ale příroda má
svůj kalendář a letošní zima se své vlády dlouho
nechtěla vzdát. Alespoň si užili milovníci
sněhu. Na zasněžených sjezdovkách se
proháněli lyžaři, na zamrzlých rybnících se
vyřádili budoucí hokejisté, piruety točily
nadějné krasobruslařky.

*****
Střípky ze zastupitelstva
Zastupitelé se v novém roce sešli ke
svému jednání hned dvakrát. Poprvé dne 15.
ledna 2009, kdy byla mimo jiné přijata
následující usnesení:
- Zastupitelstvo předběžně souhlasilo s
odprodejem části cesty o výměře cca 93 m3
žádajícím paní Růženě Sochorové a panu
Stanislavu Sochorovi, oba bytem Praha 4.
- ZO schválilo předložený návrh materiálu
„Zásady pro stanovení ceny prodávaných
pozemků v majetku Obce Dolní Hbity“.
- Zastupitelstvo schválilo předložený Návrh
závěrečného rozpočtového opatření č.
7/2008 pro rozpočtový rok 2008 beze změn.
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy o
odvozu odpadků s Technickými službami
Příbram, p.o. Zastupitelstvo dále schválilo
předložený návrh „Změny přílohy č. 1
k obecně závazné vyhlášce obce Dolní
Hbity č. 07/2007 o místních poplatcích“ bez
připomínek.
Zastupitelstvo
rovněž
postoupilo Radě obce pravomoc, aby
v případech, kdy se popelářský vůz nemůže
z objektivních důvodů dostat na místo
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-

svozu pro určitou nemovitost, mohla Rada
obce udělit výjimku na základě čl. 10
obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích.
ZO stanovilo odkoupit malý zbytek části
cesty za úřadem o výměře 47 m2 od paní
Hany Štropové, bytem Dolní Hbity 22.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy s firmou Veolia Transport Praha
s.r.o. o zajištění vnitrostátní linkové osobní
dopravy (dopravní obslužnost) bez
připomínek.

Podruhé proběhlo zasedání dne
března, kdy bylo projednáno následující:
-

-

-

-

-

-

-

4.

Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy
mezi Obcí Dolní Hbity a Českou
Republikou o bezúplatném převodu rodinné
hrobky č. 98 a 99 nacházející se na hřbitově
v Dolních Hbitech na Obec. (Jedná se o
hrobku po panu Janu Kloudovi.)
ZO nově stanovilo, že v případě, kdy
jsou podány dva a více požadavků na stejný
termín
konání
akcí
(zábavy,
plesy …) v sálech KD ve vlastnictví Obce
Dolní Hbity, nebude ze strany Obce
uplatňována žádná regulace.
Zastupitelstvo stanovilo odkoupit pozemek
kolem hospody v Luhách a přístupovou
komunikaci o výměře 1 815 m2 od paní
Vladimíry Pražákové, bytem Luhy čp. 25.
ZO stanovilo odprodat pozemek parc. č.
114/5 v k. ú. Dolní Hbity o výměře 196 m2
paní Vlastě Chmelařové, bytem Dolní
Hbity čp. 30.
Zastupitelstvo
schválilo
Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
„Typový projekt – Czech POINT –
Kontaktní místo (Upgrade)“. (Jedná se o
projekt na dovybavení kanceláře technikou
za účelem provozování kontaktního místa
pro občany – Czech POINT.)
Zastupitelstvo stanovilo bytové komisi, aby
do příštího jednání ZO připravilo návrh
podmínek pro přidělování nových obecních
bytů.
ZO nesouhlasilo s výstavbou solární
elektrárny na pozemku parc. č. 113/1 v k. ú.
Dolní Hbity (nad školkou).

-

-

-

Zastupitelstvo souhlasilo se zakoupením
svolávacího systému KANGO PLUS pro
jednotku SDH Dolní Hbity.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo
o projektových vícepracích na projektu
polyfunkčního sálu KD v Dolních Hbitech,
která řeší zaměření, nové napojení na
inženýrské sítě, dodatečné zateplení
budovy, návrh na výměnu oken, pořízení
energetického štítku budovy, nově zvolený
systém vytápění – solární panely + tepelné
čerpadlo.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo
mezi Obcí Dolní Hbity a firmou MTStav
Příbram, s.r.o. pro vyhotovení kompletních
stavebních prací na akci „Podporované byty
Dolní Hbity – vestavba 10 bytů v objektu
mateřské školy“.
Zastupitelstvo obce stanovilo uskutečnění
jarního úklidu na sobotu 4. 4. 2009 od 8
hodin.

*****
Od 1. ledna 2009 poskytuje naše kontaktní
místo Czech POINTu na Obecním úřadě
v Dolních Hbitech další novou službu: Výpis z
bodového hodnocení řidiče.
Tato nová služba umožňuje občanům zjistit
stav trestných bodů (bez bodů ve správním
řízení).
O výpis může zažádat žadatel sám, nebo
jím určený zmocněnec na základě úředně
ověřené plné moci. Osoba, která na pracovišti
Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní
pas). Správní poplatek, který žadatel zaplatí na
samosprávních úřadech je za první stránku max.
100,- Kč a za každou další max. 50,- Kč.
(podrobnější informace na našich webových
stránkách www.dolní-hbity.cz/ správní
agendy/Czech POINT)

*****
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Poplatky za svoz komunálního
odpadu pro rok 2009
Vyzýváme poplatníky, kteří
dosud neuhradili obcí stanovený poplatek
za svoz komunálního odpadu pro rok
2009, aby tak učinili co nejdříve.
Poplatek je splatný k 31. 3. 2009.

*****
Poděkování za úklid kostela
Děkujeme všem, kteří nám pomohli
uskutečnit vánoční koncert. Bez těch, kteří
chodí pravidelně uklízet, zdobit a znovu
uklízet kostel i těch, kteří pomáhají zajistit
občerstvení a prodej před kostelem, by
jsme nikdy nemohli koncert uskutečnit.
Vážíme si toho, že Vás můžeme každý rok
oslovit a počítat s Vaší pomocí. Plný
kostel spokojených lidí je pro nás všechny
velkou odměnou.
Hana
Procházková

Blázinec v 1. poschodí
Dne 5. března jsme navštívili Divadlo
Antonína Dvořáka v Příbrami. Hostovala zde
Divadelní společnost Julie Jurištové.
Už
obsazení herců napovídalo tomu, že se
s komedií Blázinec v 1. poschodí nebudeme
nudit. A co víc, celé představení jsme se smáli.
Smích dozníval ještě při zpáteční cestě
v autobuse. Věřím, že kdo s námi divadlo
navštívil, určitě nelitoval. Další divadlo
chystáme na podzim.

odpočinout a přivítáme je až v září. Už se na ně
moc těšíme.
Hana Procházková

*****
V prvním čtvrtletí letošního roku
mají významná výročí tito naši
spoluobčané:
Dolní Hbity
- pan
- paní
- paní
- pan
- paní
- paní

Havlíček Václav
Fejtová Alena
Vogeltanzová Růžena
Weiner Evžen
Spilková Marie
Fejtová Vlasta

Luhy
-

paní Sidorová Jiřina
pan Sidor Vasil
paní Volfová Anežka
pan Kout Miroslav
paní Bonková Jaroslava
paní Jechortová Božena
pan Krůta Josef

Jelence
-

pan
paní
paní
paní

Spilka Jaroslav
Hovorková Marie
Spilková Jiřina
Mandíková Věra

Nepřejov
- paní Vopičková Věra
Kaliště
- paní Buchalová Helena
- paní Řehořová Miluše
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. (JD)

Hana Procházková

*****
Vítání občánků
Vloni jsme v Dolních Hbitech vítali
z nedostatku novorozenců pouze jedenkrát. Ani
v roce letošním tomu nebude jinak
a
slavnostní obřad proběhne až na podzim.
I
když v letošním roce je to z jiných důvodů.
Všichni rodiče se snad domluvili a naplánovali
si příchod svých potomků na závěr zimy a na
jaro. Necháme maminky i děti přes prázdniny

******
Blahopřejeme k nově narozenému
občánkovi
Obec Dolní Hbity blahopřeje k narození
Julii Hlinovské z Luhů.
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Přejeme malé Julince, aby ji v životě
provázelo jen to nejlepší.
(JD)

Dne 8. 2. 2009 oslavil náš pan
farář P. ThMgr. Zbigniew Grzyb 10 let
kněžské služby.
Děkujeme za všechnu péči
a starost o naši farnost a do dalších
let přejeme boží požehnání, zdraví
a
spokojenost.
Za

Dolnohbitskou

farnost

doprovázeli také tři muzikanti, kteří se postarali
o hudební vložku během cesty. Zahráli u
každého domu, kde všem účastníkům průvodu
„za odměnu“ bylo nabídnuto pohoštění. Oproti
maškarám však měli muzikanti drobnou
výhodu, nemuseli totiž šlapat po svých, ale
celou cestu se vezli na povoze taženém koňmi.
Michaela Rozšafná

Marie

Víšková

*****
Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2009 opět vyšli do ulic
koledníci se zapečetěnými pokladničkami.
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v
celostátním měřítku konala již podeváté.
Farní charita Starý Knín, středisko
Kamýk nad Vltavou, letos uskutečnila sbírku
v obcích Krásná Hora n. Vlt., Kamýk n. Vlt.,
Solenice, Voltýřov, Svatý Jan, Drážkov,
Skrýšov, Řadovy, Brzina, Hrabří, Dolní Hbity,
Jelence a Luhy.
Celkem bylo vybráno 25.875,- Kč, z toho
v obci:
Dolní Hbity
4.690,- Kč
Jelence 1.935,- Kč
Luhy 1.516,- Kč
65% výtěžku této sbírky bude použito
na sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením.
Děkujeme všem dárcům a také
koledníkům, kteří se významnou měrou podíleli
na zdárném výsledku celé akce.

POSEZENÍ SE
STAVAŘINKOU
Rok utekl jako voda a my pro Vás
opět připravujeme již tradiční setkání
důchodců na Jelencích. Uskuteční se
v sobotu 25. dubna 2009. K poslechu a
tanci zahraje Stavařinka a harmonikář
Martin Smetana. Odjezdy autobusu
upřesníme včas na plakátech.
Hana
Procházková

Mgr. Marie Pilíková

*****
Masopust na Dolnohbitsku
Každoročně pořádá TJ Sokol Dolní
Hbity v době masopustu maškarní průvod po
okolních vesnicích. Ani tento rok nebyla tradice
vynechána. Maškary, jako například kat, tři
mušketýři, doktoři, holiči nebo klauni,
procházeli obcemi Jelence a Dolní Hbity během
sobotního odpoledne 21. 2. 2009. Průvod masek

*****
Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že v úterý dne
7. dubna 2009 bude zajištěn svoz
nebezpečného odpadu. Velkoobjemový odpad
je nutno předat každou první sobotu v měsíci do
skladu obce v Dolních Hbitech.
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POZOR!!! – Opětovně prosíme občany, aby
nebezpečný odpad nenechávali na svozových
místech osamoceně. Nebezpečný odpad by
měl být předán v určenou hodinu přímo
pracovníkovi Technických služeb, který si jej
do kontejneru sám uloží.
NEBEZPEČNÝ ODPAD NENÍ MOŽNO
NECHAT BEZ DOZORU, NATOŽ JEJ
NANOSIT
NA
MÍSTO SVOZU
NAPŘÍKLAD DEN PŘEDEM !!!
Místa a časy svozu:
Jelence – prodejna
Dolní Hbity – prodejna
Luhy – prodejna
Třtí
Nepřejov – zastávka ČSAD
Káciň – prodejna

15 hod.
15,30 hod.
16 hod.
16,30 hod.
16,45 hod.
17,15 hod.

Podzimní svoz nebezpečného odpadu
proběhne ve stejném čase a na stejných místech
dne 3. září 2009.

Sběr probíhá každou první sobotu
v měsíci na místě samém od 9,30 do 11,30
hodin. Za vybrané komodity se neplatí.
(JM)

*****

*****
Dětský karneval v Dolních
Hbitech
V sobotu 28. března pořádaly
dolnohbitské maminky v sále kulturního
domu dětský karneval. Děkují všem
sponzorům, díky nimž se mohl karneval
uskutečnit. Doufáme, že se dětem líbilo.
Za dolnohbitské maminky Hana Procházková

Co je nebezpečný odpad
Mezi nebezpečný odpad patří například
chemikálie
(kyseliny,
fotochemický
materiál), pesticidy, barvy a obaly od barev,
léky, drobný elektrošrot, lednice, zářivky,
televizory, baterie a akumulátory, tuky, oleje
a zaolejované materiály. Nebezpečný odpad
by nikdo neměl dávat do popelnic, natož jej
vyhazovat do přírody.
POKUD NĚKDO BUDE
VYHAZOVAT PNEUMATIKY, JE
BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY JE
ZBAVIL KOVOVÉHO DISKU !!!
(JM)

*****
Stále platí – KAŽDOU
1. SOBOTU V MĚSÍCI
PROBÍHÁ SBĚR ODPADŮ VE
SKLADU OBCE V DOLNÍCH
HBITECH

*****
Dětský karneval v Luhách
Za hojného počtu velkých, malých i
těch nejmenších lidiček jsme zahájily 14.
března v sále luhovského pohostinství
každoroční dětský karneval. Aby se návštěvníci
z lidské, pohádkové i zvířecí říše nenudili,
připravily jsme pro ně plno her. A tak se stalo,
že třeba při prolézání látkovým tunelem, když
byl v čele princ následovaný myšičkou,
čarodějnicí, či některou z princezen, se
najednou objevil dospělák, který šel příkladem
svým dětem, aby se nebály a zapojily se do
prolézání. Po dospělákovi se nám z tunelu
vynořil roztomilý lvíček, kterého následovala
sličná roztleskávačka a kočička. Takhle se
postupně vystřídaly všechny děti
a za každé
prolezení byly odměněny bonbonem, který si
samy z velkého množství vybraly. Po tunelu
pokračovaly děti ve hrách, mezi které patřilo i
chytání ryb. A tady si svou šikovnost kromě
výše zmíněných ,,tunelářů" vyzkoušela třeba
vodnice, beruška, včelička, víly, méďa, a nebo
třeba taky Superman či malý andílek. Od
chytání rybek jsme se přesunuli k házení
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kroužků nebo kopání na branku, kdy se dařilo
třeba robotovi, hudebníkovi a kovbojovi.
A pak jsme zapojily do her také rodiče,
kdy zvláštní pozornost zasluhují dva tatínci,
kteří šli svým stydlivějším ratolestem příkladem
a zapojovali je do hry. Ale ani maminky a
babičky se nenechaly zahambit a též se do her
přidaly, a to nejen při balonkované, kdy po běhu
s uvázaným balonkem na noze ho musíte
druhou nohou prošlápnout, aby balonek praskl,
ale také při závěrečné hře škatulata, kdy se s
vervou pustily se svou ratolestí do boje proti
tatínkům a jejich potomkům. I přes velkou
maminkovskou snahu se o první dvě místa
podělili pánové. Za každé splnění kterékoliv
soutěže byli vždy účastníci odměněni sladkostí,
kterou si sami vybrali.
Karneval jsme zakončily vystřelením
komfet a rozházením zbylých bonbonků a
nafouknutých balonků mezi děti a rozdáním
bohaté tomboly. Doufáme, že se dětem i
rodičům sobotní odpoledne líbilo tak jako nám,
a že se příští rok zase uvidíme!
Závěrem bychom chtěly poděkovat OÚ
Dolní Hbity a všem ostatním sponzorům za
finanční i darovanou podporu, která nám
pomohla při uspořádání dětského karnevalu.
Díky a příště na shledanou
Sp HRYJEK

*****
Obec Dolní Hbity ve spolupráci s
občanským sdružením Diakonie
Broumov
BUDE I V TOMTO ROCE
POKRAČOVAT V ORGANIZACI

HUMANITÁRNÍ
KY

SBÍR

Sbírka proběhne v týdnu od 15. června
tohoto roku. Na bližší informace budete
upozorněni prostřednictvím plakátů na
vývěskách obce či na webových stránkách.
(JM)

*****
Dětský den
Oslava mezinárodního dne dětí
proběhne v neděli 31. května 2009 od 14 hodin
v Dolních Hbitech. Letos chystáme pro děti
překvapení. Doufáme, že se jim bude líbit.
Hana Procházková

Jelenecký maškarní karneval
Sobotní odpoledne 7. 3. 2009 patřilo
v Jelencích na dolnohbitsku dětem. V místním
kulturním domě se konal maškarní karneval.
Každoročně mívá velmi početnou návštěvnost,
a ani letošní rok nebyl výjimkou.
Na Jelence dorazila zhruba padesátka
krásných masek, od tradičních princezen a
vodníků, až po myslivce, číňanku nebo Harryho
Pottera. Zaplněnému sálu zahrálo a zazpívalo
duo Brejmix, které také pro děti během
odpoledne zorganizovalo spoustu zábavných
soutěží a her o ceny.
Jako na každém správném karnevale,
nechyběla ani zde bohatá tombola, ze které si
každý odnesl různé hračky, dobroty, nebo
velikonoční dekorace.
Na
závěr
patří
poděkování
organizátorkám karnevalu a všem, kteří
poskytli finanční příspěvek nebo dárky do
tomboly.
Michaela Rozšafná

*****
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Okénko základní školy
Na začátek roku byly naplánované akce
– tematický zájezd do IQparku v Liberci a
lyžařský výcvik na Šumavu. I přesto, že Rada
rodičů chtěla svým příspěvkem podpořit
vzdělání našich žáků, pro nízký zájem byly obě
akce zrušeny.
S přicházejícím jarem nás čeká další
tradiční akce školy – velikonoční trhy. Budou se
konat v pátek 3. dubna od 17 hodin. Přijďte
s námi přivítat jaro.
Přejeme klidné a spokojené Velikonoce
rodičům všech žáků, členům obecního
zastupitelstva a pedagogickým
i
nepedagogickým pracovníkům školy.
Ředitelství školy

*******
Okénko žáků ZŠ
Jaro je již za dveřmi a my se pomalu
loučíme s obdobím zimy. Přestože se zájmem
očekáváme blížící se jarní dny, zavzpomínejme
na události, které se na naší škole udály
v prvních měsících roku 2009.
Ve čtvrtek 29. ledna obdrželi všichni
žáci vysvědčení za 1. pololetí. Největší radost ze
svých prvních jedniček měli naši prvňáčci.
Měsíc únor byl pro školu velmi důležitý.
Protože se snažíme neustále zkvalitňovat výuku,
hledat nové efektivní metody a přístupy,
rozhodli jsme se pro interaktivní výuku. Škola
vypracovala a získala projekt v rámci
Operačního
systému
vzdělávání
konkurenceschopnost „Využívání inovačních
metod v oblasti ICT při výuce“. Díky tomuto
projektu byly do tříd nainstalovány interaktivní
tabule, které stimulují a rozvíjejí tvořivost a
kreativitu žáků.
V pátek 6. února uspořádala Rada
rodičů ve spolupráci s ředitelstvím školy školní
ples. Návštěvníci se dobře bavili do pozdních
hodin, k dobré náladě přispěla i skupina Axiom.
Děkujeme tímto za účast a příspěvky do
tomboly.
V pondělí 23. února jsme pro děti
zajistili besedu o Africe.
Tento den byl pro naši dolnohbitskou
školu opravdu jedinečný. Navštívili nás totiž
dva černoši ze společnosti Saga Afrika, aby nám
přiblížili život a kulturu „Černého kontinentu“.
Byli jsme z nich nadšení, zvláště když k nám

promluvili plynulou češtinou. Nejprve se
představili a poté začali vyprávět. Všechny
přítomné jistě překvapil popis africké školy, kde
je ve třídě klidně i více jak 100 žáků.
Podivuhodné bylo i povídání o různorodých
afrických kmenech. Aby nám jejich život co
nejvíce přiblížili, srovnávali ho s životem ve
městech. Ochotně také zodpovídali zvídavé
otázky aktivních posluchačů, které zajímal i
osobní život obou Afričanů. Přestože mnozí
očekávali všelijaká vyznání v přírodní živly,
jejich bohy a sílu zvláštních rituálů známých
hlavně z filmů, věří oba ve velmi známé a
rozšířené víry – islám a křesťanství. A jejich
vzdělání? Oba patřili mezi nejchytřejší žáky ve
škole a odměnou za jejich píli jim byla možnost
pokračovat ve studiu někde v zahraničí. Z toho
vyplývá, že spousta afrických studentů opustila
rodný kontinent např. již ve čtrnácti letech.
Jazyk jim není překážkou, neboť v každém státě
byla jako úřední jazyk zvolena nejčastěji
francouzština, španělština, nebo třeba
portugalština. Tyto jazyky tam přirozeně
dovezli
středověcí
kolonizátoři,
kteří
potřebovali na svém osídleném území zavést
vlastní jazyk.
V další části besedy dávali všem
přítomným většinou zeměpisné otázky, na něž se
jim zpravidla dostávalo trefných odpovědí.
Každý, kdo odpověděl alespoň jednou správně,
získal od cizinců něco na památku.
V posledních minutách jsme si
vyzkoušeli bubnování na africké bubny. Byl to
opravdu jedinečný zážitek, slovy dostatečně
nepopsatelný. Zvuk bubnů rozléhající se po celé
místnosti (možná i škole) vyvolával dojem, že se
opravdu nacházíme v Africe. Příjemnou kulisu
pak ještě dotvořil zpěv africké písničky, kterou
nás exotičtí návštěvníci naučili.
Tato beseda byla velice přínosná, a
proto doufám, že podobně úspěšných akcí v naší
škole bude ještě mnoho.
Autor: Aneta Vrbová

Sluníčko nakreslila Terezka Boháčová (4 roky)
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*****
Okénko mateřské školy
Ohlédnutí za zimou u nás v MŠ
- využili jsme bohatou sněhovou nadílku pro
zimní radovánky
- pečovali jsme o lesní zvěř a ptáčky v naší
zahradě
- v kině v Příbrami nám promítli pohádku
„Povídání o pejskovi a kočičce“
- shlédli jsme divadelní představení „Sněhová
královna“
- před zápisem do ZŠ jsme s předškoláky
navštívili 1. třídu při vyučování
- připravili jsme hravé a tvořivé odpoledne, kde
si rodiče spolu s dětmi mohli vyrobit z papíru
masku pejska nebo kočičky
- masopustním průvodem a zpěvem jsme
rozveselili MŠ
- besedovali jsme s paní učitelkou Holečkovou
na téma „Zdravé zuby“
- přijelo k nám liberecké divadlo Rolnička
s představením „ Dračí pohádka“
A na jaké akce se těšíme na jaře?
- vycházky do lesů a okolí MŠ
- pozorování probouzející se přírody ze zimního
spánku
- návštěva pracovnic pedagogicko psychologické poradny
- fotografování
- návštěva hornické chalupy v Příbrami
s ukázkami velikonočních tradic
- oslava svátku jara - Velikonoc
- hravé a tvořivé odpoledne
- účinkování na velikonočních trzích
- návštěva hasičů v Příbrami
- předplavecká výuka
Děti a zaměstnanci MŠ přejí všem
hodně jarního sluníčka a hezké prožití
velikonočních svátků.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

*****
O Belize v Dolních Hbitech
Bývalý obyvatel Dolních Hbit, nyní
zapálený cestovatel a fotograf Petr Bambousek,
předvedl občanům ze Hbit a okolí přednášku o
svém pobytu ve státě Belize.
V této malé zemi ležící ve střední
Americe strávil 3 měsíce a po celou dobu
pobytu zde především fotografoval místní
rostlinstvo a zvířectvo.
Výsledkem mu jsou překrásné
autentické fotografie. A právě promítání těchto
skvostných snímků spolu s Petrovým
vyprávěním zahrnovala tato velice zajímavá a
poutavá přednáška.
Konala se v podvečer 19. února 2009 na
obecním úřadě v Dolních Hbitech a všem
přítomným se velmi líbila.
Doufejme, že nás Petr Bambousek
v blízké době opět navštíví s podobnou
přednáškou, zase o jiné zemi.
Michaela Rozšafná

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Malé ohlédnutí za prací dolnohbitských
hasičů
Od počátku roku je sice krátká doba, ale
přesto náš sbor vykazuje zvýšenou aktivitu.
Naší zásahové jednotce byly doplněny
zbývající výstrojní součásti a potřebné strojní
vybavení (plovoucí čerpadlo, startovací vozík)
a byly namontovány do vozidel vysílačky pro
možnost
dobrého
dorozumívání
mezi
zasahujícími sbory.
Tradiční hasičský bál 21. března se
přítomným líbil, a zdá se, že se i vydařil.
Z budoucích akcí nutno zmínit:
- sběr kamene na polnostech ZD
Dublovice – duben, květen
- okrskovou soutěž v požárním sportu 9.
května 2009 v Jablonné
- konání pouťové zábavy
- soutěž o pohár starosty SDH Dolní
Hbity 20.6.2009
Václav Havlíček
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Oslavy výročí osvobození
V pátek 8. května 2009 od 18
hodin proběhne v Dolních Hbitech
na návsi ukázka posledních bojů
končící 2. světové války.
Střetnou
se
vojska
nacistického Německa, Sovětské a
Americké armády. Použito bude
velké množství historické techniky.
Těšíme se na Vaši účast.
(JM)

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Rok 2009 jsme zahájili tradiční
společenskou akcí, a to Sportovním plesem,
který se konal v sobotu 24. ledna 2009. Hrála
nám skupina GOLF a ples se po všech stránkách
určitě vydařil.
V sobotu 21. února jsme uspořádali
Masopustní průvod, a to v Jelencích a Dolních
Hbitech. Velkou skupinu masek doprovázela
nejen kapela a koňské spřežení Honzy
Turnovce, ale i početný dav obyvatel obce a
dalších návštěvníků.
Dopravu masek mezi
vesnicemi zabezpečil autobusem pan Karel
Kočí, za co mu touto cestou ještě jednou
děkujeme.
TJ Sokol se pečlivě připravuje na
oslavy 40. výročí znovuobnovení činnosti, které
se uskuteční 26. -28. června 2009. Slavnostní
program oslav zahájíme v pátek 26. 6. 2009
valnou hromadou TJ, v sobotu je naplánováno
utkání „Starých gard“ a celé oslavy zakončí
fotbalový zápas A mužstva Dolních Hbit
s jedenáctkou Internacionálů Dukly Praha. Po
celé tři dny bude ke
40. výročí
probíhat výstava.
Chtěli bychom touto cestou požádat
členy TJ i další občany, kteří mají nějaké
materiály (fotky, písemnosti…) vztahující se
k výročí fotbalu v Dolních Hbitech, zda je
mohou zapůjčit a plánovanou výstavu tak
podpořit. Pokud budete cokoliv moci zapůjčit,
kontaktujte prosím pana Milana Lantoru, který
je hlavním koordinátorem akce.

Fotbalisté se také pečlivě připravují na
jarní sezónu. Zimní příprava probíhala jak
venku, tak v hale. Bylo sehráno několik
přípravných zápasů a v termínu od 6.-10. března
2009 proběhlo soustředění v Rakovníku,
kterého se zúčastnilo 20 hráčů.
Mistrovské boje zahájíme na hřišti
v Dolních Hbitech o víkendu 28.-29. března
2009 s těmito soupeři:
Žáci hostí od 12.45 Podlesí, poté se od 15 hodin
utká A mužstvo s Pečicemi. Nedělní program
dopoledne zahájí dorost s Pičínem a víkendový
maratón domácích zápasů zakončí B mužstvo
v 15.00, které hostí Hvožďany.
Přijďte podpořit naše fotbalisty !!!
Za VÝBOR TJ Sokol Václav Kofroň

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Naposledy jsem se s Vámi loučil
s
přáním k novému roku a na tento čas nyní opět
navážu. Nový rok jsme v Luhách oslavili
tradičním „vyvětrávacím“ fotbálkem, na který
se sešlo vcelku velké množství aktérů
v zajímavých fyzických i psychických stavech,
odpovídajících silvestrovské noci. Proto jsme se
pustili do hry na zmenšeném hřišti. S nově
vytvořenou žízní jsme nakonec skončili v
hostinci. To vše bylo ve čtvrtek 1. ledna 2009.
Po srandě bylo již v sobotu, kdy jsme
začali naplno zimní přípravu. Někteří z nás však
zjistili, že s fyzičkou si musí trochu více
potykat, protože ji zřejmě zapomněli někde při
oslavách. V kolektivu jsme uvítali nové
i staronové tváře, které se ihned začlenily do
tréninkového procesu, takže nyní máme lidí
dost, ale fotbalistu žádného.
V sobotu 7. února se členové naší TJ
valně shromáždili v hostinci u Homolky v
Luhách, vyslechli si, co se vloni v klubu událo
a udělalo a nastínil se plán prací na letošní rok.
Vše se nakonec zakončilo zpěvem za
doprovodu kytar.
Díky zimní přípravě, přátelským
utkáním a masopustu jsme netradičně brzy, ve
středu 18. února, vyrazili na tradiční soustředění
do Vodňan. V obvyklém počtu jsme zásluhou
velké vrstvy sněhu a tréninkovým metodám
našeho trenéra prožili několik dní náročného
tréninku, díky kterému nám již nezbývalo tolik
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sil na večerní osobní volno v restauraci. Vrátili
jsme se v neděli 22. února a už se těšili na
sobotu 28. 2., kdy se v Luhách konal
masopustní průvod. Za slušného počasí všem do
kroku vyhrávala kapela z koňského povozu.
Průvod se vydařil a my pokračovali v tradici
masopustu večerní zábavou se skupinou B.O.S.,
která je v Luhách stále populárnější.
Počínaje nedělí 8. března jsme zahájili
sérii přípravných zápasů. Terén nám ovšem
nepřál, a tak jsme zápasy s Krásnou Horou a
Hříměždicemi odehráli na umělém trávníku
Spartaku Příbram. Ještě si to zřejmě doma
rozdáme s Oborami a pak již naskočíme do
kolotoče mistrovských utkání, ve kterém
budeme hájit sedmibodový náskok z podzimu.
Ať to celé dopadne, jak dopadne, máme letos
jednu milou povinnost. V létě nás totiž čekají
oslavy 40. výročí založení klubu. Datum byl
stanoven na 1. srpna a diváci v rámci oslav
budou moci shlédnout zápas našeho mužstva
s ženami AC Sparta Praha, které přijede
podpořit i několik bývalých hráčů tohoto
slavného pražského klubu. Večer si budou moci
jak hráči, hráčky, všichni hosté i diváci zatančit
a zazpívat na letním parketu přímo na hřišti.
Celé odpoledne bude svým osobitým způsobem
doprovázet herec Pavel Nový.
Samozřejmostí budou též grilované
specialitky, pro které v průběhu jara plánujeme
vystavit nový krb i s udírnou. Takže Vás již nyní
všechny na tuto oslavu srdečně zveme.
Také nás potěšilo pozvání naší staré
gardy na oslavy do sousední Dolních Hbit, které
s díky přijímáme a budeme se snažit neudělat si
v tento slavnostní den fotbalovou ostudu a
pomůžeme tak důstojně oslavit kulaté jubileum
Sokola Dolní Hbity.
Proto apeluji na bývalé i současné
starší borce Sparty Luhy, naleštěte si kopačky a
v sobotu 27. 6. jdeme na to!
Závěrem přeji všem spoluobčanům
veselé Velikonoce, sluníčko, aby již jen pěkně
hřálo a nás hřály výkony našich mužstev na
hřištích.
Významná výročí členů TJ Sparta Luhy v
1. pololetí 2009:
Cintula Josef, Kout Miroslav, Podobský
Miroslav, Matyáš Drahoslav, Hlinovský
František, Bonk Jiří, Veselý Jaroslav, Řehoř
Jiří, Kout Tomáš, Krůta David, Krůta Miloslav
Václav Rys ml.

Alej ke hřbitovu oslaví čtyřicítku
Tento rok uplyne již 40 let od doby,
kdy řídící učitel místní základní školy, pan
Josef Lantora, spolu se svými žáky začal s
výsadbou lip lemujících cestu na místní
hřbitov. Tehdy se na práci nejvíce podílel
ročník 1955. Sazenice byly získány v lomu
„V zámečku“ u státní silnice ze Hbit na
Jelence. Dosadbu a péči prováděly postupně
i další ročníky.
Dnes již statné stromy vytvářejí
příjemný kordón podél cesty, který v parných
dnech zchladí okolní vzduch a vždy také
potěší oči návštěvníků dolnohbitského
hřbitova (je jen veliká škoda, že naši energetici
nehledí tolik na krásu stromů, ale řídí se převážně
bezpečnostními
předpisy
–
tak
došlo
k nevratnému zásahu do celkové koncepce –
vykácení části aleje v těsné blízkosti hřbitova pod
vedením vysokého napětí). Přesto je alej stále

krásná a slouží svému účelu. Díky panu
řídícímu Lantorovi
a jeho práci s dětmi
se z krásných stromů můžeme těšit nejen my,
současníci, ale ocení je určitě i další generace
našich potomků.

*******
Kronika Dolnohbitska
(volné pokračování kroniky našich obcí, které pro
vás připravuje pan Vlastimil Velas)
Výpisy z pamětní knihy farní, která byla založena
v roce 1788, skládá se ze dvou dílů a je psána
latinsky, německy a česky (pokračování).

Pustina Hbity a založení kostela zde
1. V lesích mezi Příbramí a řekou Vltavou u
Kamýku, v tomto lesním dílu rozprostírajícím
se asi čtyři hodiny cesty od západu k východu,
se nacházelo místo, kde dva potoky, vyvěrající
ze zmíněných lesů od Příbramě, se zde stékaly
a zde spojeny spěchaly (totiž nyní Luhem,
Vápenicí a Velkou) k řece Vltavě. Toto rozsáhlé
místo, ležící mezi dvěma vodstvy, téměř tvořící
úrodný poloostrov, mělo jméno pustina Hbity,
jež má být položena v hustých lesích.
2. Nedaleko od soutoku těchto dvou potoků,
tedy v pustině Hbity, byl před rokem 1368
postaven kostel. Jest jedním z oněch dvaceti
kostelů v Čechách, jejichž založení bylo zvlášť
uloženo z Karlštejna a které proto patřily ke
královskému hradu Karlštejnu. Vděčí za svůj
vznik zbožnému záměru císaře Karla IV.,
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případně krále českého, protože tato celá krajina
patřila v onom čase královskému panství
Karlštejn. (Poznámka česky: R. 1362 se
připomíná už plebanie ve Hbitech.)
3. Byl vysvěcen pod patronací svatého křtitele
v pustině sv. Jana Křtitele na poušti, a tak
doporučen do ochrany tohoto velikého svatého.
Nebylo také nic vhodnějšího, než kostel
vystavěný ve velké pustině doporučiti svatému
poustevníku a Ježíšovu nositeli, zejména také
proto, že zde potoků a vod bylo spolu ve velkém
množství, aby tím bylo možno si pokání a
očištění od hříchů svatého patrona kostela
uvědomiti a obrazně představiti: Čiňte pokání.
4. Každý kostel stojící sám o sobě odloučený od
lidských obydlí, má v sobě něco posvátného a
děsivého, zvlášť uprostřed lesů a není pro svou
osamělost pro lidi všedním.
5. Jméno Hbity je vyvozováno z výrazu chybit
cesty, protože zde cestující nebo zvěř lovící pán
zabloudil nebo jak chtějí jiní, má jméno
vzniknouti ze slova byt, protože zde bloudící
pán přece konečně uprostřed hustých lesů své
přístřeší nebo byt nalezl v nějaké chalupě.
6. Ukazuje se zde v Dolních Hbitech chalupa č.
10 poddaná k Milínu, totiž „Váňova“, která
měla být ve Hbitech prvním obydlím. Někteří
kladou její existenci před stavbou kostela,
říkajíce: v této chalupě měl nalézti svou
záchranu nebo byt bloudící pán. Jiní naproti
tomu tvrdí, že byla postavena teprve s kostelem
a nechávají bloudícího pocestného nalézti jeho
byt někde jinde v rozsáhlé pustině Hbity, např.
v Horních Hbitech, kde již tehdy mohly
existovat chalupy. Jestliže Váňova chalupa byla
postavena teprve současně s kostelem, což se mi
také jeví přijatelnější, byl její obyvatel zajisté
určen k tomu, aby měl nově postavený kostel
pod svým dohledem a snad aby přicházejícím
kněžím poskytoval u sebe přístřeší. Stojí
nedaleko kostela, hned za presbytářem a
nazývala se ještě před třiceti lety „Chaloupka na
poušti“.
Poznámka.
Také se vypravuje, že napřed byl učiněn pokus stavět
kostel na nedaleko odtud vzdálené planině, zvané
Narošovy. Zde se přiházela podivuhodná věc, že totiž
to, co se ve dne postavilo, mělo v noci spadnout.
Jevilo se tedy nutným zvoliti ono předtím zmíněné
místo ve Hbitech nedaleko soutoku oněch lesních
vod a při tom zůstati, kde se stavbě nekladly
překážky. Skutečně se ukazuje, ještě dnes místo mezi
Narošovy a Koukolkami, jmenovitě na poli

kališťského chalupníka Řehůřka Martina Šplíchala,
chalupa čp. 3, kde byl činěn pokus o stavbu kostela.
Toto místo je situováno nad zádušním lesem Smrčím
vpravo při vozové cestě odtud do Zduchovic. Lze zde
ještě vidět znatelnou prohlubeň v poli ve tvaru
kostela. Zde snad položené kameny byly použity pro
stavbu a položeny kolem pole. Zde by byl kostel, nyní
rozbořeného hradu Aunec, Hunec nad Kamýkem,
který je navždy stavěn se zdejším kostelem, blíže
položen a postaven na místě, kde se četné cesty
setkávají.
Přece by však měl ve svém okolí mnohem méně
úrodného místa, než jaké získal ve Hbitech.

Jiné historické správy o tom, v podstatě však
totožné.
1. Před rokem 1300 byly Hbity a jejich kolem
ležící krajina velkou divočinou, jež patřila
království Českému. Celé území od Berouna
přes sv. Ivana a Karlštejn, jihovýchodně až přes
Vltavu u Kamýka, bylo vlastnictví české
koruny. Kolem Hbit měly státi pouze samoty a
nejvýše malé vesnice.
2. Vypravuje se, že v této divočině kdosi
zabloudil. Jedni tvrdí, že to byl jeden z českých
králů, který tu na lovu své průvodce a cestu
ztratil, přece však nakonec nalezl samotu, kde
stojí nyní Hbity, z čehož se vyvozovalo jméno
chybit cesty; tento pán měl složit slib, že na
poděkování Bohu za svou záchranu zde postaví
kapli a místo nazve Hbity. Ukazuje se v Dolních
Hbitech chalupa u Váni, domovní číslo 10, která
má být onou samotou, kterou bloudící nalezl.
3. Všeobecně se věří, že zde počátkem
středověku stála v hustých lesích kaple nebo
sloup na Boží počest (o čemž však já, níže
podepsaný pisatel pochybuji), a že teprve
později, před rokem 1368 český král kromě
jiných kostelů v zemi zde jeden ve nebo u Hbit
nařídil vystavět.
4. Z Karlštejna, kde mělo své sídlo ředitelství
pro tuto krajinu, bylo pro postavení kostela
vykázáno místo mezi obcemi Luh a Nepřejov.
Místo a zde rozsáhle ležící pole se nazývají
v Narošovech a Na Koukolkách. Ukazuje se
toto místo ještě dnes a kostel měl být položen,
kde se setkávají četné cesty. Podle pověsti se
však ve stavbě nemohlo pokračovati, protože
v noční době se rozpadlo všechno, co se den
předtím postavilo. Muselo se proto pro stavení
kostela zvoliti místo, na němž stála kaple,
nedaleko samoty na poušti, kde se také
nevyskytly žádné překážky.

12

5. Založení zdejšího kostela spadá tedy do doby
před rokem 1368.
6. Také následující poznámka nás musí potěšit,
že totiž jeho vybudování spadá do období, ve
kterém žil náš velký svatý z Nepomuku.
V průběhu jeho působení na zemi byl tehdy
založen v naší vlasti zdejší kromě jiných
kostelů. Podle známých pramenů předpokládá
se rok jeho narození v letech 1340/46 a jeho
smrt v roce 1383. Smrt Karla IV spadá do roku
1378.
7. Jak vyhlížela kostelní budova ve Hbitech,
nelze určit, přece se však věří podle veškeré
pravděpodobnosti, že byla malá nevzhledná a že
v podstatě vyhlížela asi tak, jak vyhlíží nynější.

