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*****
Obec Dolní Hbity přeje všem
občanům veselé Velikonoce a krásné
jaro 2012.

*****
ZÁKLADNÍ ŠKOLU SI VZÍT
NEDÁME

Obrázek nakreslila Terezka Hájková, 6,5 roku

*****
VELIKONOČNÍ SKLÁDAČKY
Josef Brukner

V každém vajíčku je žloutek
a na každé jívě proutek.
Na každém tom proutku – trarákočičky se líhnou z jara.
A všechny ty kočičky
chtěly by hrát kuličky
s kulatými vajíčky.
Nuže tedy – ať si hrají.
My se budem koukat,
jestli tyhle kočičky
umějí hrát kuličky
s kulatými vajíčky,
nebo jenom mňoukat.

Vážení spoluobčané,
v Obci se množí různé zvěsti o tom, že
se bude v Dolních Hbitech rušit základní škola.
Dokonce již někdo vymyslel, že by z ní měl prý
být domov důchodců.
Rád bych tímto článkem reagoval
a pokusil se vyvrátit všelijaké zvěsti, které
nejsou pravdivé.
V
současné
době
připravuje
Ministerstvo školství nový koncepční materiál,
který řeší budoucí financování základních škol.
Tento materiál je zatím ve fázi pouhého
projednávání a podle ohlasů odborníků,
ekonomů i veřejnosti by měl být nakonec
upraven.

Nikdo se nemusí obávat, že by
Obec základní školu rušila.
Základní škola je pro naši
Obec velkou prioritou. Je
prestiží Obce. Výrazně se
podílí na místní kultuře. Pro
naše občany je škola důležitá
a potřebná. Zastupitelé proto
udělají maximum, aby zde
škola zůstala.
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V současné době je ale návrh takový, že
by jednotlivé obce, které provozují školy, kde je
málo žáků na jednu třídu, doplácely na mzdy
učitelů. Ministerstvo si stanovilo jako optimum
24 žáků na jednu třídu. V Dolních Hbitech
máme v současné době průměrný počet žáků
kolem 14. Obdobná je i situace na většině
venkovských škol. Pro vaši představu by obec,
která má cca 14 žáků na jednu třídu, měla
přispívat navíc na mzdy učitelů částkou kolem
1 300 000,- Kč ročně. Již v současné době naše
Obec přispívá na provoz školy částkou
1 200 000,- Kč. Sečteno a podtrženo – celkem
2 500 000,- Kč. To je stav, který je dlouhodobě
neudržitelný. Nakonec by si musely všechny
venkovské obce zrušit svoje základní školy po
celé republice. Nyní probíhají jednání starostů a
různé akce, aby Ministerstvo uznalo, že dělá
chybu. Vítané jsou i petice, které občané
podepisují
i v Dolních Hbitech.
Doufáme, že Ministerstvo k těmto podpisovým
akcím i k argumentům starostů přihlédne.
Na jednání Zastupitelstva Obce Dolní
Hbity dne 20. 3. 2012 jsme se touto
problematikou zabývali a zastupitelé vydali
společné prohlášení, že v každém případě
Základní školu v Dolních Hbitech podrží
a finančně podpoří. Zrušení školy je téměř
nevratným krokem, který se nikde, kde byl
učiněn, nepodařilo napravit.
Nikdo se proto nemusí obávat, že by
Obec Základní školu rušila. Základní škola je
pro naši Obec velkou prioritou. Je prestiží Obce.
Výrazně se podílí na místní kultuře. Pro naše
občany je škola důležitá a potřebná. Zastupitelé
proto udělají maximum, aby zde škola zůstala.
Jan Michálek

Níže je uveden text petice, kterou podepisují naši
občané na podporu Základní školy v Dolních
Hbitech:

Vážený pane ministře,
jako rodiče a opatrovníci dětí školou
povinných s velkými obavami sledujeme diskusi,
která se v současné době odvíjí k nově
připravovanému Koncepčnímu záměru reformy
systému financování regionálního školství.
Tak jak je v současné době systém
nastaven, bude mít nejspíše dopad na obecní
rozpočty a potažmo nakonec na možné rušení
základních škol na venkově.

Jsme občané Obce Dolní Hbity, kde se
nachází základní škola s devíti ročníky.
Dle sdělení zástupců naší Obce by naplnění
Koncepčního záměru znamenalo další dodatečný
výdaj na platy učitelů ve výši cca 1 300 000,- Kč. Již
v současné době Obec přispívá na provoz školy
částkou 1 200 000,- Kč. To by pro obec znamenalo
roční výdaje za školu ve výši 2 500 000,- Kč, které by
si rozhodně nemohla dovolit uvolnit z rozpočtu.
Pokud by zde byl ponechán pouze první stupeň, obec
by dále dotovala provoz celé budovy, který by se
oproti v současné době placené částce 1 200 000,Kč o mnoho nesnížil.

Naše škola je vedená jako škola
rodinného typu, kde je o děti po všech stránkách
postaráno. Je velice dobře vybavená učebními
pomůckami. V loňském roce obdržela dotaci ve
výši 1 600 000,- Kč na učební pomůcky a
vybavení interaktivními tabulemi. Kvalita školy
je na velice dobré úrovni, což dokládají zápisy
školní inspekce. Učí zde rovněž vzdělaní učitelé,
kteří dle našeho názoru dětem dokážou
poskytnout individuální přístup. Děti z naší
Obce nemusejí dojíždět do městských
anonymních škol v Příbrami, kde jsou mnohem
více ohroženy negativními vlivy (drogy, šikana,
ohrožení mravní výchovy…). Městské školy jsou
daleko víc anonymní. Problematické by bylo
také samotné dojíždění, které nejen že stojí
rodiče nemalé finanční prostředky, ale pro děti
i rodiče znamená svým způsobem ztížení
podmínek života na venkově.
Život na venkově je již svým způsobem
komplikovaný. Mnoho rodin se nyní na venkov
stěhuje zejména proto, že se zde v posledních letech
podařilo vybudovat určité sociální a technické
zázemí (školy, školky, kanalizace, vodovody, kulturní
domy, pošty…). Obáváme se, že díky případnému
rušení místní základní školy se mnoho rodičů
rozhodne přestěhovat zpět do města a nastane tak
zpětný odliv občanů z obce.

Vážený pane ministře, vzhledem
k problémům, které by nám navrhovaná
Koncepce mohla přinést, Vás vyzýváme, abyste
využil svého vlivu k jejímu pozměnění, či
případnému zrušení tak, aby v menších obcích
nedošlo vlivem ztížených podmínek pro obce
k rušení místních základních škol. Vybudování
kvalitní školy trvá mnoho let, její zrušení může
proběhnout velice rychle a bez jakékoli
možnosti vrátit tento stav zpět. Žádáme Vás,
abyste ještě jednou zvážil své kroky, které by
mohly nenávratně poškodit život na venkově.
Karla Veselá
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Nový kakaový beránek
Je mi už hodně let, a tak si snadno
spočítáte, kolik jsem v životě upekla koláčů,
buchet, bábovek a podobně. Mimo jiné na
Velikonoce celkem asi sto beránků. Ale i mistr
tesař se někdy utne.
Jednou na Velikonoce jsem měla na
návštěvě celou rodinu, z toho je pět vnoučat. Je
tedy jasné, že se beránek snědl během
odpoledne. Proto jsem se pustila do přípravy
těsta na dalšího. Chtěla jsem vyzkoušet nový
recept, těsto jsem vylepšila rozinkami
a
sušenými meruňkami. Mám krásnou formu po
babičce - nalila jsem do ní těsto a šup do trouby.
Času bylo dost, tak jsem šla s vnoučaty ven a na
milého beránka jsme všichni
zapomněli.
Snacha se po chvíli vrátila domů, ucítila, že je
beránek „přepečený“ a troubu vypnula. Když
jsme se vrátili z venku, vnučka Verča povídá: „
Babi, to je ten nový recept – kakaový beránek
?“
Tak jsem opět vyndala šlehač, vejce, cukr,
mouku …… a pustila se do pečení třetího beránka.
Toho jsme už všichni hlídali, a tak se Velikonoce
přece jen vydařily.

Přeji vám všem hezké a pohodové prožití
velikonočních svátků.
MiloslavaVálová

*****
Střípky ze zastupitelstva
Letošní
první
zasedání
našich
zastupitelů se konalo dne 14. února. Mimo jiné
v něm byla schválená následující usnesení:
- Zastupitelstvo schválilo navržený odprodej
pozemků parc. č. 226/38 o výměře 232 m2
v k. ú. Luhy a parc. č. 550/2 o výměře 21 m2
v k. ú. Luhy, za cenu 97,- Kč za 1 m2
pozemku.
- ZO odsouhlasilo realizaci venkovního
přístřešku pro pohostinství Jelence.
Podmínkou je zajištění stavebního
projednání a zbudování na vlastní náklady
nájemce.
- Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 5 ke
smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě mezi Obcí
Dolní Hbity a Veolia Transport Praha s.r.o.
bez připomínek (týká se nedělního

autobusu vyjíždějícího cca v 16 hodin
z Krásné Hory, na který Obec bude
společně s ostatními okolními obcemi
přispívat).
- ZO ustanovilo komisi, která bude
odpovědná za vytipování problematických
úseků dopravně-bezpečnostní situace
v rámci celé Obce. Následně pak budou
projednány
vytipované
jednotlivosti
s dopravním expertem, který by navrhl
jejich řešení.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky
inventarizace dle předložené přehledové
tabulky – Inventurní soupis majetku Obce
Dolní Hbity – přírůstky, úbytky ke dni 31.
12. 2011. Majetek obce celkem:
101 563 825,27 Kč. Zůstatek běžného účtu:
4 569 546,34 Kč. Z toho budovy a stavby
v celkové hodnotě 74 962 490,37 Kč a
pozemky 14 689 784,80 Kč o celkové
výměře 1 065 072 m2.
- ZO odsouhlasilo kroky k variantnímu
řešení a projektu chodníku a autobusové
zastávky v Jelencích – oslovený projektant
- Jan Bukáček, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o
podzimním kole dotací zaměřených na
místní komunikace a pověřilo Radu, aby
zajistila v první fázi ověření možnosti
realizace
rekonstrukce
komunikací
v Jelencích a následné vypracování
projektu pro stavební řízení.
- ZO schválilo umístění reklamního poutače
firmy Klempířství Hlinovský o velikosti
cca 2 x 1 m na budovu požární zbrojnice
s kompenzací zajištění obleků pro místní
sbor hasičů ve výši 10.000,- Kč.
Podruhé se zastupitelé sešli dne 20.
března 2012 a přijali následně uvedená
usnesení:
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ve
vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 354/3
o výměře 89 m2 v k. ú. Káciň
a
pozemků parc. č. 351/4 o výměře 920 m2,
parc. č. 352/2 o výměře 519 m2 a parc. č.
354/4 o výměře 253 m2 všechny v k. ú.
Káciň dle geometrického plánu č. 23663/2011 (pozemky za kravínem) za cenu za
1 m2 prodávaných pozemků ve výši 59,- Kč.
- ZO schválilo předložený návrh mandátních
smluv na zpracování podkladů a žádosti o
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státní finanční podporu pro stavbu
Vodovod Jelence, pro zadání veřejné
zakázky na akci „Stavební úpravy ZŠ Dolní
Hbity“ (zateplení školy a výměna oken) a
na zpracování podkladů a žádosti o státní
finanční podporu v rámci MF č. 298210 pro
stavbu „Stavební úpravy ZŠ Dolní Hbity“.
Obec chce požádat o dotaci na výše
zmíněné stavby – o výsledku budeme
informovat.
Zastupitelstvo
stanovilo
uskutečnění
jarního úklidu na sobotu 31. března 2012 od
8 hodin.
ZO bylo informováno o poruše na
technologii ČOV v Dolních Hbitech
a
opatřeních s tím spojených. Ve dnech 13. až
15. března proběhla odstávka ČOV
v Dolních Hbitech za účelem opravy
technologického zařízení (popraskání 3
provzdušňovacích rukávců z 8 a uvolnění
kolena mamutky ke stahování nečistot).
Rukávce dle sdělení dodavatele vydrží cca
5 let, pak se musí měnit. Nejdou ničím
nahradit, zajišťují jemno-bublinnou aeraci,
která je potřebná k úspěšnému čistícímu
procesu. Došlo k vypuštění aktivační nádrže
a při té příležitosti bylo opraveno koleno
mamutky a vyměněno všech
8
rukávců. Rukávce i s prací dodala firma
REC.ing za 33 000,- Kč bez DPH.
ZO projednalo otázku soudního vyrovnání
za pozemek parc. č. 268/1 v k. ú. Luhy,
který má Obec společně se soukromou
osobou. Jedná se o pozemek, na kterém se
nachází hasičská nádrž v Luhách i studna pro
vodovod v Luhách. Na základě rozhodnutí
soudu získá Obec cca polovinu pozemku, tedy
tu, na které je umístěna hasičská nádrž a studna
s vodovodním řadem. Jako kompenzaci za
rozdělení pozemku musí Obec zaplatit celkovou
částku 43 022,80 Kč. Následně se na pozemku
budeme moci chovat jako vlastníci, tzn., že
můžeme na podzim (počátkem období
vegetačního klidu) začít s čištěním prostoru
kolem studny.

-

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s
Regionální radou o poskytnutí dotace ve
výši 9 498 495,68 Kč a schválilo vyčlenění
peněžní částky ve výši 2 374 623,92 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu
„Přestavba kulturního domu v Dolních
Hbitech na víceúčelové zařízení“

-

-

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity schválilo
smlouvu o řízení projektu „Přestavba
kulturního domu v Dolních Hbitech na
víceúčelové zařízení“ s firmou EPK, s.r.o
ZO schválilo smlouvu na přípravu
a průběh podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Přestavba kulturního domu
v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení“
Zastupitelstvo jmenovalo hodnotící komisi
a stanovilo seznam firem, jež budou
osloveny pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Přestavba kulturního
domu v Dolních Hbitech na víceúčelové
zařízení“
ZO stanovilo vyhotovit projekt (plánek) pro
vybudování
samostatného
sociálního
zázemí pro provozovatele pohostinství
Jelence a samostatného sociálního zázemí
pro provozovatele obchodu, a to obojí ve
skladu pro obchod, kdy jedno sociální
zařízení bude přístupné pouze personálu
pohostinství a druhé bude přístupné pouze
personálu obchodu. Následně provést
stavební projednání.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
cenové nabídky firmy FIKOR na kompletní
rekonstrukci
topného
systému
v pohostinství v Luhách ve výši 74 979,59
Kč bez DPH (89 975,50 Kč vč. DPH).
ZO
uložilo
jednotlivým
členům
Zastupitelstva, aby do třech týdnů od
konání tohoto jednání provedli prohlídku
stávajícího územního plánu a písemně
sdělili na OÚ Dolní Hbity případné
připomínky a návrhy na možné úpravy
předkládaného stavu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyjádření
SFRB k žádosti o prominutí odvodu
a penále ve věci akce nájemních bytů pro
příjmově vymezené osoby a stanovilo
starostovi, aby požádal s tímto stanoviskem
Generální finanční ředitelství o prominutí
odvodu i penále.
V rámci diskuse se všichni zastupitelé
shodli na tom, že se bezpodmínečně budou
snažit Základní školu v Dolních Hbitech
podpořit zejména finančně, kdyby
koncepce regionálního školství byla
naplněna tak, jak je v současné době
předkládána. Zastupitelstvo je si vědomo
významu školy pro obec a nedopustí její
zrušení či omezení. Výše uvedené
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stanovisko podpořili všichni zastupitelé
zvednutím ruky.
(JM)

*****
Obec pořizuje nový územní plán
Naše Obec v současné době zahájila
práce na pořízení nového územního plánu. Ptáte
se proč, když už jeden územní plán máme?
Obcím,
které
mají
starší
plánovací
dokumentaci, to ukládá do roku 2015 zákon.
Stávající územní plán by pak byl neplatný.
Nechtěli jsme tedy čekat, až se všichni probudí
a bude po projektantech územních plánů velká
poptávka. Také se na úřadě nahromadilo velké
množství žádostí o jeho dílčí změny.
Pořízení nového územního plánu Obec
přijde na 357 600,- Kč. Jedná se proces, kdy se
v rámci obce vymezí například lokality vhodné
ke stavbám rodinných domů. Územní plán ale
také řeší lokality pro podnikání, zemědělskou
výrobu, sport a rekreaci. V rámci územního
plánu je chráněn i zemědělský půdní fond, lesy
i příroda a krajina. Je to vlastně takový malý
zákon, který platí v každé obci.
Pořízení územního plánu má své zákonem
dané fáze a celé jeho projednání trvá déle než jeden
rok. K jeho návrhu se vyjadřují jak dotčené orgány
státní správy (např. hygiena, ochrana lesů, ochrana
životního prostředí, ochrana zemědělského půdního
fondu), tak také správci sítí (rozvodné závody,
telekomunikace, správa silnic…). Každý z nich má
právo veta z pohledu svého zákona k návrhu
předložených lokalit k výstavbě.

V současné době probíhá fáze
průzkumů a rozborů. V této fázi je vhodné, aby
zastupitelé i občané obce podávali podněty
a připomínky k projednání (například lze
uplatnit požadavek na zařazení lokality
k výstavbě). Samozřejmě, že ne všechny
připomínky mohou být vyslyšeny.
Tímto bych rád požádal vás, občany,
abyste uplatnili své náměty a připomínky
k nově vznikajícímu územnímu plánu. Podávat
je můžete písemně na Obecní úřad Dolní Hbity
do konce dubna 2012. Je třeba si uvědomit, že
další možnost změny územního plánu bude za 5
až 10 let.
(JM)

*****

Obec získala dotaci na
rekonstrukci kulturního domu
v Dolních Hbitech
Obec získala dotaci z Evropského
fondu pro regionální rozvoj na celkovou
rekonstrukci kulturního domu v Dolních
Hbitech. Zasloužila se o to firma EPK, .s.r.o.,
která zajistila pro obec podání žádosti. Ta se
umístila na prvním místě. Pro rekonstrukci je
také zpracován velice pěkný projekt, který
projektoval Ing. Vladimír Matějka. Nově by
měla být ke stávajícímu kulturnímu domu
přistavěna nová budova, v níž budou sprchy,
šatny, sklad nářadí a sklad stolů a židlí. Sál bude
přebudován na plně vybavenou tělocvičnu, kde
bude například i lezecká stěna. Obec si pomůže
i k novému vybavení tělocvičny a také k novým
stolům a židlím v sále. Pokud se budou pořádat
plesy, bude velice jednoduché tělocvičnu
přeměnit v plesový sál. Postaví se skládací
podium
a židle se stoly a může se
plesat.
Využití tělocvičny předpokládáme pro
školu, ale i pro veřejnost. V odpoledních
hodinách bude tělocvična pronajímána
jednotlivým složkám ke sportovnímu vyžití. Do
tělocvičny budou mít přístup i složky z okolních
obcí. Projekt přinese také jedno pracovní místo,
i když na poloviční úvazek. Nový zaměstnanec
obce bude předávat
a přebírat tělocvičnu,
dozorovat nad pořádkem a postará se i o
přestavbu tělocvičny na taneční sál.
Objekt bude vybaven solárními
kolektory na ohřev vody pro sprchy a také
tepelnými čerpadly k vytápění samotného
objektu. Celkově bude zateplen a dojde i na
výměnu oken a celého topného systému.
Stavba včetně inventáře vyjde na
11 873 000 ,- Kč, z toho přislíbená dotace činí
9 498 500,- Kč.
(JM)

*****
Dotace na elektro v budově OÚ
Obci se podařilo získat dotaci od
Státního zemědělského intervenčního fondu
prostřednictvím
místní
akční
skupiny
Sedlčansko na rekonstrukci elektrické instalace
v budově Obecního úřadu. Budova Obecního
úřadu byla vybudována v třicátých letech
minulého století. V roce 1948 byly Dolní Hbity
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elektrifikovány. Přibližně z této doby je v
budově elektrická instalace, která již
neodpovídá
současným
požadavkům.
Například kabely jsou ještě izolovány plátnem
a ve zdi jsou hliníkové vodiče. Stále jsou na
většině míst el. vypínače a zásuvky z
padesátých let. Situace je nyní taková, že nelze
pro špatný stav elektrické instalace vydat
kladnou revizní zprávu.
Kromě nové elektrické sítě budou nově
instalovány požární hlásiče a záložní zdroje pro
výpočetní techniku. V ordinaci lékaře a v její
čekárně budou nově nainstalovány přímotopy s
regulací namísto stávajících kamen na tuhá
paliva. Projekt uvažuje i se zednickými prácemi
(vysekání spár, začištění omítek), s konečným
vybílením místností a položením nových
podlahových krytin.
Celkové náklady projektu se vyšplhají
na 311 218,- Kč, přiznaná dotace činí 207 487,Kč. Na této dotaci je staro-nová zvláštnost, a to,
že je potřeba na stavbě odpracovat dobrovolně
a bezplatně cca 250 brigádnických hodin.
Případní zájemci se mohou hlásit na Obecním
úřadě.
(JM)

*****
V prvním pololetí letošního roku
oslaví významná výročí tito naši
spoluobčané:
Bouška Jiří
Bouška Karel
Buraltová Marie
Fejt Bohuslav
Horká Marie
Horký Richard
Hovorková Jaroslava
Hovorková Marie
Jarolímková Milada
Kadlecová Jana
Kočí Josef
Kočí Petr
Koutová Jaroslava
Krůta Jiří
Křivonosková Marie
Lívancová Vlasta
Mandíková Věra
Mařík Josef
Maříková Miloslava
Neumann Josef
Ptáček Jaroslav
Roček Václav
Sidor Vasil
Sidorová Jiřina
Sirotková Ludmila
Slepička Vladimír
Suchopár Vladislav
Suchopárová Jiřina
Šmejkalová Běla
Štětka Josef
Vacková Milada
Valta Vladimír
Válová Miloslava
Volf Josef
Volfová Anežka
Weiner Evžen
Weinerová Irena
Všem
jubilantům srdečně blahopřejeme.
Zejména panu Josefu Maříkovi, který slaví
významné životní jubileum.
(JD)

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ JARA
PŘEJÍ VŠEM ZÁKAZNÍKŮM
DOLNOHBITSKÉ PRODEJNY
Zdeňka Fejtová a Hana Procházková

******
Blahopřejeme k nově narozeným
občánkům
Obec Dolní Hbity blahopřeje k narození
Natálie Ptáčkové, Matěje Kouta, Daniela
Valigury a Matěje Dubského.
Přejeme malé Natálce, Daníkovi a
oběma Matějům, aby je v životě provázelo jen
to nejlepší.
(JD)

*****
Kulturní komise připravuje:
Kurz jarního aranžování
Chcete si zkusit vyrobit velikonoční
výzdobu sami? Stále ještě máte možnost se
přihlásit na kurz jarního aranžování. Proběhne
v neděli 1. 4. 2012 od 10 hodin v sále
pohostinství na Jelencích. Kurz povede zkušená
aranžérka. Cena 100,- Kč + spotřebovaný
materiál. Možnost objednání oběda. Pokud se
vám bude líbit, připravíme pro vás další kurz
před Vánocemi.
Hana Procházková

*****
Setkání důchodců s Toulavou
kapelou
Posezení pro důchodce se letos
uskuteční v sále pohostinství na Jelencích, a to
hned první sobotu po Velikonocích 14. dubna
2012 od 18 hodin.
Svoz bude jako tradičně zajištěn. Informace o
odjezdech autobusu se dozvíte včas na
plakátech.
Hana Procházková

*****
Muzikál Quasimodo
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Dne 12. 5. 2012 nás čeká cesta na
muzikál Quasimodo do divadla Hybernia
v Praze. Lístky jsou již rozebrány. Informace
pro účastníky: muzikál začíná v 18 hodin.
Autobus jsme objednali s časovou rezervou pro
možnost
návštěvy
obchodního
centra,
restaurace, cukrárny apod. Odjezd autobusu:
Káciň 14.15; Luhy 14.25; Dolní Hbity 14.30;
Jelence 14.35.
Hana Procházková

Touto fotografií chceme ukázat, jak
někteří naši spoluobčané vyklízí své
domácnosti přesto, že „tvrdě“ platí poplatek za
odpady a mají možnost velkoobjemový odpad
odložit na sběrné místo v Dolních Hbitech.
Pokud se jedná o větší množství odpadu, je
nutné si objednat kontejner z Technických
služeb v Příbrami.

*****
Vítání občanků
Na začátek června připravujeme vítání
občánků. Rodičům, kterých se tato slavnostní
událost týká, pošleme včas pozvánku s přesným
datem.
Hana Procházková

*****
Poděkování za pomoc při
organizaci vánočního koncertu
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří pomohli zorganizovat
a
připravit vánoční koncert. Potěšující zpráva
je, že v dnešní uspěchané době nás stále
přibývá při výzdobě a úklidu kostela. Stává
se z nás sehraný tým, kde každý ví, co
přesně má dělat. Letos nás čeká 10. výročí
konání vánočního koncertu.
U
příležitosti této slavnostní události jsme
pozvali skupinu Ginevra. Koncert proběhne
v sobotu 15. 12. 2012 v místním kostele.
Hana Procházková

*****
Černá skládka v lese v Luhách
a kontejner u hřbitova

Pokud by tímto způsobem nakládala
většina občanů, byla by naše Obec brzy jedno
velké smetiště, a to přece nechceme!!!
Další nešvar, na který chceme poukázat
je, že nám stále někdo „uklízí“ svůj odpad do
kontejneru u hřbitova. Tento kontejner je určen
pouze na hřbitovní odpad.
Prosíme spoluobčany, pokud na
„uklízeče“ narazí, aby kontaktovali obecní úřad.
Jan Michálek

*****
Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že ve čvrtek
dne 12. dubna 2012 se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu.
Místa a časy svozu:
Jelence – prodejna
15.00 - 15.15 hod.
Dolní Hbity – prodejna 15.30 - 15.45 hod.
Luhy - prodejna
16.00 - 16.15 hod.
Třtí
- ves
16.30 - 16.45 hod.
Nepřejov – zast. BUS 16.45 - 17.00 hod.
Káciň - prodejna
17.15 - 17.30 hod.

Podzimní svoz nebezpečného
odpadu proběhne ve stejném čase a na
stejných místech dne 6. 9. 2012.
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Nebezpečné složky komunálního odpadu
jsou:
zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk,
kyseliny, fotochemický materiál, léky,
pesticidy, televize, lednice – pouze úplné,
pneumatiky z osobních vozidel – bez
disků (maximálně 4 ks/občan).
Vše ostatní je velkoobjemový odpad, který je
možno předat každou první sobotu v měsíci do
skladu obce Dolní Hbity.
Vysloužilé elektrospotřebiče a chlazení je také
možno odložit každou první sobotu v měsíci ve
skladu obce Dolní Hbity
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 !!!
Monika Volfová

Upozornění!
Upozorňujeme občany, kteří dosud
neuhradili poplatek za odpady, aby tak
neprodleně učinili, neboť poplatek je dle
vyhlášky Obce splatný do 31. března.
Poplatek ze psů je splatný do 31. května.
JD

*****
Stále platí – KAŽDOU
1. SOBOTU V MĚSÍCI
PROBÍHÁ SBĚR ODPADŮ VE
SKLADU OBCE V DOLNÍCH
HBITECH
Sběr probíhá každou první sobotu
v měsíci na místě samém od 9,30 do 11,30
hodin. Za vybrané komodity se neplatí.
(JM)

POZOR,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
DUBNU VYCHÁZÍ NA

VELIKONOČNÍ BÍLOU
SOBOTU, ROZHODLI JSME SE,
ŽE OTEVŘEME SKLAD PRO
SBĚR ODPADŮ JIŽ O TÝDEN
DŘÍVE, A TO O KONÁNÍ
BRIGÁDY V SOBOTU 31. 3.
2012.
V SOBOTU 7. DUBNA BUDE
SKLAD OBCE UZAVŘEN !!!

*****
Kde a jak se mohou obyvatelé
Dolních Hbit zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu
byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit
jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další
nakládání s nimi výrobci a dovozci
prostřednictvím kolektivních systémů, které
založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na
elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a
zpracování elektrospotřebičů je činnost
zákonem určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné
považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy
do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z vašich
domácností můžete zdarma odevzdávat na
těchto místech:
Sklad za kostelem v Dolních Hbitech - každou
první sobotu v měsíci od 9.30 do 11.30 hodin.
Drobný elektroodpad můžete odložit do sběrné
nádoby v přízemí Obecního úřadu v Dolních
Hbitech
Více na www.elektrowin.cz

*****
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci
dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme –
padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat
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padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co
největší míře znovu využít veškeré materiály,
které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku
podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20
kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží
v podobě betonu. Podobně je to u dalšího
typického velkého spotřebiče, který nechybí
prakticky v žádné české domácnosti, u
chladničky. I její recyklací se dá získat kolem
20 kg železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné
suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů
liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané
do tavby spolu se železnou rudou velmi
významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do
srozumitelnější řeči „domácího šetření“,
můžeme si ji představit například takto:
recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik
energie, kolik za celý měsíc spotřebuje
průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se
i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých
spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu
zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů,
jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň
umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz
krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke
garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a
kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další
plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z
plastového recyklátu se zásadním podílem
polyetylenu, který se získává z průmyslových i
komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu
je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu
stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového
recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj
poklice na kola automobilů. Každý nový
výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých
spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně
i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří

recyklují
velké
spotřebiče
vysbírané
kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty
vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě
polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny
využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes
nábytkářskou výrobu až po automobilový
průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany
zejména jako plnivo pro tepelně izolační
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou
vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb,
ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci
starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním
materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde
nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou
výztuž sedacího nábytku v domácnostech i
sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější
kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její
tvrdá varianta takřka výhradním tepelným
izolantem v potravinářském průmyslu – v
pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že
vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na
sběrná místa, aby se o ně mohli postarat
odborníci?
ELEKTROVIN
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT NA JELENCE
Milé dámy,
jaro je tu a po dlouhé době opět svlékneme
dlouhé bundy a huňaté svetry. Co takhle do
triček, sukní a brzy i plavek trochu zpevnit
svou postavu? 
Cvičíme pro vás každý pátek od 18 (19)
hodin – podle dohody a zájmu v sále KD
Jelence.
Čeká vás půlhodinka aerobiku a poté
posilování zaměřené na problémové partie.
S sebou si přineste dvě 1kg činky (nebo malé
PET lahve naplněné vodou), ručník,
karimatku, lahev vody a sportovní náladu .
Těší se na vás M. Rozšafná a K.
Fejtová

*****
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Informace pro občany o možnosti
bezplatného řešení sporů
s finančními institucemi před
státem zřízeným finančním
arbitrem.
Finanční arbitr je zákonem zřízený
orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi
zákazníky (spotřebiteli) a finančními
institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka
(spotřebitele).
Vzhledem k tomu, že v dnešní době
finanční produkty a služby (např. bankovní
účty, platební karty, spotřebitelské úvěry)
využívá většina obyvatel, narůstá také počet
sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb.
Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné
informace o svých právech a možnostech jejich
ochrany a prosazování.
Podle zákona o finančním arbitrovi je
finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů
mezi
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli
platebních služeb při poskytování platebních
služeb – například spor zákazníka s bankou
o správnost zaúčtované platby nebo spor
zákazníka s bankou při zneužití platební
karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli
elektronických peněz při vydávání a zpětné
výměně elektronických peněz – například spor
držitele předplacené karty jízdného s
některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli
při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru - například spor
zákazníka s věřitelem o odstoupení od
úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku
za předčasné splacení úvěru,
d)
investičními
fondy,
investičními
společnostmi nebo zahraničními investičními
společnostmi a spotřebiteli ze standardních
fondů kolektivního investování a speciálních
fondů
kolektivního
investování,
které
shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti například spor zákazníka s investiční
společností
o
správnost
účtovaných
poplatků.
Řízení před finančním arbitrem se
zahajuje na návrh zákazníka (uživatele
platebních služeb, držitele elektronických
peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a

spotřebitele z fondu kolektivního investování).
Návrh na zahájení řízení před finančním
arbitrem lze podat písemně poštou, v
elektronické podobě (e-mailem opatřeným
zaručeným podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky), osobně, resp. ústně do
protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách
finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitrformulare-ke-stazeni.html, včetně vzorově
vyplněného formuláře návrhu.
Se svými dotazy se můžete obracet na:
Kancelář státního arbitra, organizační
složka státu, sídlo: Praha 1, Legerova
1581/69, 110 00, Úřední hodiny: Po-Čt:
8.30 – 15.30 hod., Pá: 8.30 – 14.30 hod.
Telefon: 257 042 094, fax: 257 042 089,
e-mail: arbitr@finarbitr.cz, internetová
stránka: http://www.financniarbitr.cz,
datová schránka: qr9ab9x.
Monika Volfová

*****
Okénko základní školy
A je tu jaro. Základní škola se oblékla
do nového a svěžího kabátu, dostala jarní
výzdobu.
Pojďme
si
tedy
společně
připomenout, co se v naší škole dělo během
uplynulých zimních měsíců, a hlavně se
připravit na to, co se u nás teprve chystá.
Na začátku roku jsme u zápisu přivítali
budoucí prvňáčky. Na 1. a 2. stupni se konala
školní kola v recitační soutěži. Proběhlo školní
a okresní kolo dějepisné olympiády. Nezaháleli
jsme ani ve sportu, žáci soutěžili ve vybíjené.
Za kulturou jsme vyrazili v únoru - žáci 2.
stupně zhlédli v Příbrami divadelní představení
Večer tříkrálový.
Školní družina nadále nabízí dětem
tvořivé prostředí, v němž si děti hrají, soutěží,
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čerpají nové zkušenosti především formou
rozmanitých her.
V měsíci červnu proběhne již tradiční
školní akademie, tentokrát pod názvem
„Talentmánie“. Na ni se již v současné době děti
intenzivně připravují. Ve školních kolech
v měsíci dubnu se rozhodne o tom, kteří žáci
postoupí a své umění předvedou na již zmíněné
školní akci.
S přicházejícím jarem nás čeká další
tradiční akce školy – velikonoční trhy. Budou se
konat v pátek 30. března od 17 hodin. Přijďte
s námi přivítat jaro. Mgr. Jana Vršecká

Jaro
Daniel Kozák

Už je tady opět jaro,
sluníčko už zase vstalo.
Všude slyším dětský smích,
roztál u nás zmrzlý sníh.
Velikonoce k nám přichází,
krásné období nadchází.
Lezou hadi, lezou štíři,
vstávají i netopýři.
Konečně je u nás teplo,
do dnů se nám vrací světlo.
Jaro je krásné období,
co celou zahrádku ozdobí.

*****

Okénko mateřské školy
Volá zajíc ze
Velikonoce jsou tady“.

zahrady:“

Haló,

Veselé jarní a velikonoční říkanky,
básničky i písničky jsou slyšet z obou tříd naší
mateřské školy.
Svátky jara děti přivítají v pátek
30. 3. 2012 vystoupením na velikonočních
trzích v ZŠ, vesele vyzdobenými prostorami
v mateřské škole a výrobou dárečků pro rodiče
i na koledu po vesnici. V úterý 3. 4. od 15.15
hodin jste srdečně zváni na tvořivé odpoledne,
kde si děti společně s rodiči, prarodiči nebo
staršími kamarády mohou vyrobit velikonoční
dekoraci.
Do konce školního roku již zbývá málo
času a my máme zajištěno a naplánováno
mnoho akcí – návštěva knihovny, divadla,
besídka ke Dni matek, fotografování, hudební
vystoupení s názvem:
“Svět bubnů“, poníci na zahradě, výlet do
ekologického centra v Olbramovicích, oslava
Dne Země, MDD, veselé odpoledne, loučení
s předškoláky, sběr papíru, bylin, pomerančové
a citrónové kůry.
Děti a zaměstnanci MŠ vám přejí
mnoho slunečných dnů a klidné prožití svátků
jara.
Vladimíra Pražáková
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*****
Vodníci, čarodějnice a princezny
se sešli na Jelencích
Jelence - Rej dovádějících masek ovládl
v neděli 11. března obec Jelence na Příbramsku.
V místním sále kulturního domu se
v odpoledních hodinách konal dětský maškarní
karneval. Příchozí v sále přivítala pestrobarevná
výzdoba z balonků a konfet, a také usměvavé
pořadatelky u vchodu. Zanedlouho se sálem
rozezněla veselá muzika, kterou zajistilo
hudební duo Brejmix.
Taneční parket krátce po zahájení
zaplnily
různorodé
postavy.
Vodníci,
čarodějnice, princezny, teletubbies, bohyně,
noc, břišní tanečnice, zahradník, upír či zoro. To
je jen hrstka převleků, do kterých se návštěvníci
karnevalu v neděli oblékli. Mnozí z nich v
maskách vydrželi až do podvečerních hodin.
Společně s dětmi vydrželi v sále až do konce
také jejich rodiče a prarodiče. „Přijeli jsme sem
z Bohutína. O tom, že se zde koná maškarní
karneval, jsme se dočetli v novinách, a tak jsme
neváhali a děti sem vzali. Jsme tady poprvé, a
moc se nám líbí organizace celého odpoledne,
děti se tu opravdu nenudí,“ říká maminka malé
upírky a princezny. „Dnes už absolvujeme
druhý maškarní karneval za tento víkend, aby se
děti pořádně vyřádily. Mám tu s sebou
Šípkovou Růženku, které jsem i šila šaty, a také
malého
basketbalistu,“
ukazuje
další
návštěvnice na přestrojené děti.

pongovým míčkem na lžíci, zahráli jsme si
židličkovou a teď nás čeká skákání v pytli,“ říká
účastnice Markétka. Děti si také zasoutěžily
v hádání pohádkových písniček nebo
v „chození po kamenech ve vodě“.
Vrcholem
programu
zábavného
odpoledne byla tombola. Každý účastník si
mohl zakoupit lístky a poté už jen vyzvedl
balíčky s odměnou. „Vyhrála jsem plyšového
pejska, pitíčko, sušenky, bonbony, omalovánky
a mikrotužku,“ sděluje mi s nadšením v očích
malá slečna v převleku břišní tanečnice.
Unavení
rodiče
se
spokojenými
a vydováděnými ratolestmi se rozešli s dobrým
pocitem vesele stráveného odpoledne.
Maškarní ples by se neobešel bez
finančních darů od sponzorů. Pořadatelky
karnevalu děkují OÚ Dolní Hbity, SDH Jelence
a všem, kteří přispěli do tomboly.
Michaela Rozšafná

Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
-

letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,
látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené,
vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky,
obuv – veškerou nepoškozenou,
hračky – nepoškozené a kompletní.

VĚCI, KTERÉ VZÍT
NEMŮŽEME:

Zábavný program v podobě soutěží a
tomboly
Kromě skotačení a tancování byl pro
děti připraven také zábavný program plný
soutěží. „Už jsme soutěžili ve slalomu s ping-

ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z
ekologických důvodů,
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty
se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: úterý 10 .4. 2012 čtvrtek 12. 4. 2012
čas: 8 - 12 a 16.30 – 19
8 – 12 a 13 - 16
místo: Obecní úřad Dolní Hbity
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Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

*****
K předvánočnímu setkání zahráli
jeleneckým občanům Svatohorští
trubači
Jelence – Je podvečer před Štedrým
dnem a obyvatelé Jelenců se scházejí před
místní hasičárnou. Očekávání v očích
příchozích nelze přehlédnout. Line se vůně
svařáku a vánočního pečiva, nad vším se tyčí
rozzářený vánoční strom.
Nikdo netuší, co se bude dít. V jinak
poklidné vesnici se předvánoční setkání koná
poprvé. V devatenáct hodin nastoupí pětice
Svatohorských trubačů a vesnicí se rozezní
slavnostní melodie. Zvuk trubek a lesních rohů
zpříjemňuje
předvánoční
chvíle
všem
přítomným. A že jich není málo. Domácí práce
a přípravy na Štedrý den na chvíli odložila
většina „Jeleňáků“.
Zhruba půlhodinku vánočního troubení
zakončuje koleda Tichá noc. Nejeden
návštěvník si pobrukuje známou melodii. Zvuk
trubek vystřídá krátký, ale dojemný vánoční
pozdrav starosty obce Jana Michálka. Neskrývá
nadšení nad povedenou akcí a vyjadřuje
poděkování hlavnímu organizátorovi Miroslavu
Cihelkovi.
S úsměvem na rtech si jelenečtí
obyvatelé popřejí veselé Vánoce a s poklidem
na duši odcházejí do svých domovů.
Michaela Rozšafná

*****

Svůj soukromý rekord „nachodil“.
Jistě jste ho mnozí z vás při svých cestách mezi
našimi obcemi potkali. Tento nenápadný muž
svou pravidelnou chůzí obešel obvod Země.
Jak to vůbec všechno začalo.
Pravidelně začal pan Weiner chodit pro své
zdraví od 1. ledna 1998. V té době mu bylo 70
let. Ušlé kilometry si začal zaznamenávat.
Tento první rok našlapal celkem 2 749 km.
V roce 1999 to bylo „nejslabší“, neboť prodělal
operaci a trvalo mu déle, než se zase mohl
v plné síle vydat na své procházky. Další roky
se opět „rozchodil“ a ušel tak celkem každý
rok cca 3.000 km. V roce 2001 (to mu bylo 73
let) ušel nejvíce za jeden den - 60 km. Rekord
byl v roce 2005 v červenci, kdy ušel 620 km (v
77 letech). „Chodící“ rekord zakončil začátkem
listopadu 2011, kdy ke konci tohoto roku bylo
součtem zjištěno ušlých 40.579 km.
Dle badatele E. N. Krasovského měří
obvod Země 40 075 704 m = 40 075 km. Podle
badatele Hagforda je obvod Země 40 076 594
m = 40 076 km.
Takže když se na tato čísla podíváte, tak
zjistíte, že je to dokonce o několik kilometrů
více, než je skutečný obvod Země.
Na závěr bychom chtěli popřát našemu
rekordmanovi stálé zdraví, hodně štěstí a ještě
mnoho dalších nachozených kilometrů.
Monika Volfová

Pěšky kolem Země
Jistě jste občas v televizi či v časopise
narazili na zprávu o republikovém či světovém
rekordmanovi v určité disciplíně nebo
v kuriozním počinu.
Chtěli bychom vás upozornit, že
jednoho
takového,
ale
nenápadného
rekordmana má i naše Obec.
Je jím pan Evžen Weiner z Dolních
Hbit.

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Závěr roku vyvrcholil 10.12. 2011
valnou hromadou, která se konala již tradičně v
místní restauraci. Celkově byl rok 2011
z pohledu našeho sboru vyhodnocen jako
úspěšný, z pohledu sportovních aktivit
a
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výsledků, neboť jsme se zúčastnili deseti
soutěží, v kterých si naše družstva vedla
poměrně solidně, a přivezli jsme několik
cenných trofejí. Po stránce společenskokulturní nebylo rovněž co vytknout. V
uplynulém roce jsme zorganizovali nebo se na
organizaci podíleli celkem devětkrát, což je
vzhledem k pracovní vytíženosti a především
počtu aktivně působících členů množství
minimálně obdivuhodné. Na valné hromadě
byli rovněž oceněni členové sboru, kteří
přispívali k hladkému chodu všech činností
našeho SDH.
Nový rok začal schůzí výboru 7. ledna,
a to hned přípravou nadcházejících akcí, ať je to
již pravidelný ples či ještě před tím dětský
maškarní karneval.
Dětský karneval se konal 3. 3. od 14
hodin na sále v Dolních Hbitech. Díky
sponzorům a neutuchající píli našich chlapců se
věc zdařila a byli jsme odměněni více než
osmdesáti páry zářících dětských očí. Ano je to
tak, na náš již samostatně organizovaný dětský
maškarní bál přišlo osmdesát dva dětí v
krásných maskách. Doprovodili je maminky,
tatínkové, ale i babičky a dědečkové. No co
dodat, byl nás prostě plný dům. O zábavu našich
nejmenších se starali tři úžasní šášové, a že šlo
o akci náročnou, dokazuje fakt, že nikdo z
malých návštěvníků nechtěl sál opustit.
17. 3. jsme uspořádali náš tradiční
hasičský bál, který díky dobré náladě, bohaté
tombole a dobré muzice v podání skupiny Úžas,
je vyhledávanou kulturní akcí v naší obci a
většinou završuje plesovou sezónu. Všem
děkujeme za účast a těšíme se při dalším plese
za rok.
Nejbližší akcí je oslava sv. Floriána 28.
4. spojená s vepřovými hody. Doufáme, že se
tam všichni ve zdraví sejdeme. S přáním
krásného jara vaše SDH Dolní Hbity.
Za výbor SDH Stanislav Kohut

SDH Dolní Hbity bude při obecní
brigádě v sobotu 31. 3. 2012 sbírat
železný šrot – kdo bude mít zájem, může
umístit železný šrot před dům.

*****

Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Zima je zdá se za námi a fotbalová
sezóna klepe na dveře. Úvodní kolo zahájí
dospělí o víkendu 24. - 25. 3. 2012 v Narysově
a v Kamýku nad Vltavou. Žáci svou soutěž
odstartují 7. 4. utkáním se Zduchovicemi.
Nyní se ale vraťme k zimní přestávce,
kterou bychom mohli rozdělit na sportovní
a společenskou. V rámci té společenské
proběhly tyto akce: v sobotu 21. ledna jsme
uspořádali tradiční sportovní ples, který se po
všech stránkách povedl a všichni zúčastnění
určitě odcházeli spokojeni. Další tradiční akcí
byl masopustní průvod, který v sobotu 18. února
prošel obcemi Jelence a Dolní Hbity. Počasí
nám přálo, účast masek byla pěkná, hudba
skvělá, zájem lidí velký, takže opět spokojenost.
Další významnou sportovně-společenskou akcí
bude v sobotu 31. března valná hromada, která
se koná v pohostinství v Dolních Hbitech od 18
hodin. Dovolte nám touto cestou pozvat
všechny členy TJ Sokol.
Naší hlavní činností v zimních měsících
byla příprava mužstev na jarní sezónu. Dospělí
již od listopadu 2011 trénovali v hale
plaveckého stadionu v Příbrami.
Fyzičku fotbalisté, pokud to počasí
dovolilo, samozřejmě doháněli i venku.
Vrcholem zimní přípravy bylo soustředění ve
sportovním areálu Berounka v obci Liblín u
Rokycan, kterého se v termínu 24. - 28. února
2012 zúčastnilo 16 sportovců. Dospělí sehráli
dva přípravné zápasy, a to s Lázem a s Dobříší
„C“. Žáci se od konce ledna připravovali na
jarní sezónu v sále pohostinství v Dolních
Hbitech, a to dvakrát týdně. V březnu zatím
sehráli tři přípravná utkání,
3. 3.
s účastníkem krajského přeboru Dobříší „A“
prohráli 1:14, 11. 3. doma porazili Zduchovice
2:0 a v zatím posledním přípravném zápase 18.
3. prohráli doma s Kovo Příbram 0:2.
Přejeme všem našim fotbalistům
mnoho zdaru v jarní sezóně 2012 a našim
fanouškům krásné fotbalové zážitky.
Za TJ Sokol Dolní Hbity Václav Kofroň

*****
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Okénko TJ SPARTA Luhy
Na Nový rok 2012 jsme si opět zahráli
novoroční fotbálek a od 7. 1. jsme začali
přípravu na jarní část sezóny. Probíhal nejen
sobotní trénink na hřišti, ale také jsme 5x
navštívili sportovní halu 5. ZŠ v Příbrami.
Dne 18. 2. jsme sehráli na „umělce“
(trávě) na Dobříši přípravný zápas s mužstvem
Rosovic a zvítězili 3:2. Poté jsme se od 23.2.
do 26.2. soustředili v Hotelu Solenice na
Orlické přehradě. Špičkové ubytování s
kvalitním zázemím (travnaté hřiště, posilovna,
sauna, tenisový kurt) a dobrá strava pomohly
našim hráčům plně se soustředit na těžkou
tréninkovou zátěž.
Další sobota po soustředění se nesla v
duchu masopustního veselí. Za slunečného
počasí prošla skupina masek obcí a připravila
velkému davu lidí neopakovatelný zážitek.
Večerní maškarní zábava již jen podtrhla
úspěšnost celé akce.
Ale pak jsme se již soustředili na
sportovní výkony. Zpestřením sobotních
fotbalových utkání byly dva hodinové cykly
cvičení na trampolínách v areálu Spartaku
Příbram. A v sobotu 10. 3. jsme podstoupili
další test výkonnosti opět na „umělce“ v
Dobříši. Tentokrát se proti nám postavil celek z
Berounska- SK Rpety. Nakonec jsme z Dobříše
odjížděli radostněji my po výhře 2:1. Poslední
přípravou před jarními boji byl zápas u nás v
Luhách s mužstvem Krásné Hory. Bojovný
zápas, který zhlédl i trenér Příbrami pan
Vavruška, přinesl naše cenné vítězství 3:2. V
neděli 25. 3. jedeme na první mistrovské utkání
do Pečic, a pak nás v Luhách čeká fotbalový
svátek v podobě derby s Dolními Hbity.
Na závěr bych chtěl popřát všem
spoluobčanům hezké prožití Velikonoc,
bohatou pomlázku a krásné prosluněné jaro.
Významná výročí členů TJ Sparta Luhy v 1.
čtvrtletí 2012: Broum Milan st., Homolík
Michal, Pilík Pavel ml., Čech Miroslav a Čech
Miroslav ml.
Václav Rys ml.

Bitva v Dolních Hbitech
V rámci výročí osvobození se letos
opět uskuteční ukázka posledních bojů
končící
2. světové války. Bitva vojsk
nacistického Německa, sovětské a americké

armády za použití historické techniky
proběhne v pátek 11. května 2012 od 16
hodin 45 minut na návsi v Dolních Hbitech.
Obracíme se na občany s prosbou, zda
může někdo poskytnout fotografie (v
elektronické podobě) či videa z loňské bitvy,
rádi bychom si je na obci zařadili do
fotoarchivu.
Těšíme se na vaši účast.
(JM)

*******
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).
Str. 119
§ XXIX

Hřbitovy
1. Má se zato, že první hřbitov měl být položen u
kostela uvnitř jeho ohradní zdi. Když se
v zaokrouhlených číslech předpokládá rok založení
kostela 1360, pak rok zpustošení 1440 a konečně
onen znovuvybudování 1600, pak se jeví časové
údobí 240 let, ve kterém všechny mrtvoly mohly zde
být pohřbívány.
2. Během slivické administrace, jmenovitě od roku
1600 až do roku 1780/3 byli mnozí ze zdejších
farníků pohřbíváni také na Slivici, protože příliš
vzdálený duchovní správce se nemohl vždy do Hbit
obtěžovati. Často se tedy mrtvola přinášela na
slivické Boží pole k výkropu a také právě zde
pohřbívala. Ví se o mnohých, zejména ze Smolotel,
kteří leží na Slivici pohřbeni.
3. Že kacířsky smýšlející, jejichž počet ve Hbitech
nebyl malý, své mrtvoly pohřbívali sami bez kněžské
účasti, je samo sebou jasné.
4. Když úmrtnost kolem roku 1772 zlá léta také zde
silně zvýšila a prostor uvnitř kostelní zdi již nemohly
mrtvoly pojmouti, zahrabávaly se před kostelem
mimo zeď na místě proti faře tam, kde na upomínku
až dosud stojí dřevěný kříž postavený mezi čtyřmi
lipami.
5. Někteří tvrdí, že tentýž případ byl také v roce
1860, ve kterém byla v Čechách a také zde silná
úmrtnost.
6. Také kostnice byla na tomto hřbitově zřízena a
postavena na zeď sakristie ze severní strany kostela.
V r. 1788 však byla zbořena, když všechny kosti
byly uloženy do tří šachet uvnitř ohradní zdi, z nichž
jedna se nachází za presbytářem proti Váňově
chalupě domovní č. 10, druhé dvě však v nynější
učitelově zahradě. Některé z kostí byly neobyčejně
silné a dlouhé, z čehož usuzovalo na obrovské lidi,
kteří v dávnověku mohli tento les obývati.
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7. O tomto přenesení kostí byl farářem
Oesterreicherem pořízen tento nápis: „ Postav se a
pohleď na lásku a milosrdenství osadníků
Dolnohbitských, kteří do těchto hrobů(šachet) kosti
svých milých za 400 let zemřelých předků uctivě
přenesli, na den přenesení sv. Václava, léta Páně
1788. Rci tedy: Milosrdný Bože, dej jim lehké
odpočinutí a slavné z mrtvých vstání, amen.“
Druhý nápis vyhotovil bratr pana faráře,
páter Václav Oesterreicher: „Aby Václavovo
přenesení slavnostně oživila, hbitská zbožnost
přenesla kosti otců“.
8. Oba tyto nápisy byly k nalezení, avšak velmi
setřeny, na plechové tabuli přibité na jednom ze
zděných sloupů brány vedoucí ke kostelním dveřím,
jež však v r. 1835 byla odstraněna.
Není zde žádných stop po hrobce a také po
náhrobcích ani mimo kostel. Jen tento nápis by bylo
možno ještě uvésti, který tu kdysi existoval, nyní
však je k nalezení jen ve farním archivu. Zní takto:
„Na varhanách chváliti Boha se přikazuje, proto na
ně rychtář z Luhu sto zlatých odkazuje. Jakub
Jechort nábožný nechce míti na tom dost, že
s Ježíšem umírá. Chce též v chrámu s ním být host,
varhanami chce všechny k pobožnosti vzbuditi, jak
s anděli, tak s lidmi chce vždy Boha chváliti. Tělo
jeho zde v hrobě vzkříšení očekává, duch jeho Vám
sousedům tuto žádost podává. Abyste až varhany
uslyší vaše uši, řekli, Bože dej radost pokoj jeho
duši. Chvalte jej bubny ve společném zpívání,
chvalte jej strunami a na varhanách. Dne 7. dubna
1783
Všeliký duch chval Hospodina, aleluja.

