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veselé Velikonoce
krásné jaro 2013.

a

*****
Velikonoce
Ovečku nakreslila Andrejka Samcová, 6 roků 5 měsíců

*****
Dobrá zpráva
Od sluníčka přišla zpráva,
datel už ji vyťukává.
Za chvíli ví celý les:
Jaro se k nám vrací dnes!
V křoví, na stromech a
v mechu
je najednou plno spěchu.
Na uvítání se chystá
v potoce i voda čistá.

*****
Obec Dolní Hbity
přeje
všem
občanům

Velikonoce jsou předzvěstí jara a je to
nejhezčí roční období, protože končí
nepříjemná zima.
Velikonoční zvyky a tradice
Vejce – symbolem Velikonoc jsou vejce –
nejlépe obarvená na červeno – symbolizují
životní sílu, úrodu a plodnost.
Beránek – jehňata a ostatní mláďata a jejich
narození znamenají příchod jara. Beránka
pečeme z piškotového těsta. Zdobí velikonoční
stůl (ovšem jen do té doby, než ho děti snědí).
Zajíc – představuje plodivou sílu a podle
tradice nosí našim dětem velikonoční vajíčka.
Řehtačky – říká se, že na Zelený čtvrtek
odlétají zvony do Říma. Místo nich se ozývá
zvuk klapaček a řehtaček. Dříve děti soutěžily,
kdo bude mít větší a hlučnější řehtačku.
Jidáše – sladké pečivo by nemělo na
velikonočním stole chybět. Podle tradice ten,
kdo si dá na zelený čtvrtek jidáše, bude po celý
rok chráněn před včelím žihadlem, hadím
uštknutím a zradou lidí.
Pomlázka – zvykem bylo, že hospodář
pomlázkou z vrbového proutí vyšlehal všechnu
čeládku i rodinu, aby nebyli líní.
Na velikonoční pondělí se nejvíce těší
děti – hlavně chlapci – chodí za děvčaty
s pomlázkami a dostávají malovaná vajíčka
a různé sladkosti. Děvče, které je vyšlehané,
bude zdravé a veselé po celý rok.
Oslavou Velikonoc si přivoláváme

jaro. Vyzdobte si svůj dům nebo byt zelenými
větvičkami, barevnými vajíčky, na stůl dejte
upečeného voňavého beránka, nádivku,
mazanec a vázu s jarními květinami.

-

Jarní pohodu Vám přeje Miloslava Válová

*****
Střípky ze zastupitelstva
-

Od posledního vydání Listů zasedali
naši zastupitelé dvakrát. Poprvé se sešli dne
18. prosince 2012 a mimo jiné schválili
následně uvedená usnesení:
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
vyrovnaného rozpočtu Obce Dolní Hbity
pro rok 2013 bez připomínek. Rozpočet je
ve výši 20 328 000,- Kč – z toho je však
uvažováno s částkou 12 090 000,- Kč na
rekonstrukci kulturního domu (v ní je
zahrnuta dotace ve výši 9 498 500,- Kč).
- ZO stanovilo pro jídelnu při Základní
škole zakoupit Konvektomat včetně
podstavce a gastronádob v celkové
hodnotě 187 260,- Kč včetně DPH.
Konvektomat je moderní přístroj, který
výrazně šetří elektrickou energii při vaření
a umožňuje zhotovovat zdravá a chutná
jídla. Po instalaci konvektomatu byly
kuchařky proškoleny odborníkem –
šéfkuchařem v novém způsobu vaření.
- Zastupitelstvo stanovilo rok 2013 ponechat
stávající výši poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatek činí 450,- Kč.

-

-

-

Letošní první zasedání se konalo dne
26. února. Mimo jiné v něm byla schválena
následující usnesení:
- ZO schválilo směnu pozemků mezi Obcí a
soukromým vlastníkem v Luhách – došlo
k uvedení stavu do souladu se skutečností.
Cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 117,Kč.
- ZO schválilo prodej obecního pozemku
o výměře 24 m2 v k.ú. Nepřejov za cenu
124,- Kč za 1 m2.
- ZO předběžně schválilo prodej části
pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Hbity
v k.ú. Třtí za předem stanovenou cenu
99,- Kč za 1 m2 pozemku, a to za
podmínky, že předmětná část pozemku
bude oddělena geodetem za přítomnosti
zástupce obce.

ZO schválilo předložený návrh kupní
smlouvy ve věci dodávky vybavení
interiéru pro akci „Přestavba kulturního
domu v Dolních Hbitech na víceúčelové
zařízení“ mezi Obcí Dolní Hbity a firmou
JP KONTAKT, s.r.o., se sídlem Pardubice,
Dašická 1797. Dodávka vybavení interiéru
je v kupní ceně 896 202,- Kč bez DPH
(1 084 404,- Kč včetně DPH).
ZO schválilo předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Dolní Hbity
č. 01/2013, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Dolní Hbity.
ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Dolní Hbity a firmou ČEZ Distribuce, a.s.
věci vybudování elektro-přípojky pro parc.
č. 45/5 v k.ú. Jelence.
ZO bere na vědomí Souhrnný zápis
z kontrolní činnosti uskutečněné v Obci
Dolní Hbity v roce 2012 – nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky
inventarizace dle předložené přehledové
tabulky – Inventurní soupis majetku Obce
Dolní Hbity – přírůstky, úbytky ke dni 31.
12. 2012. Majetek obce celkem:
103 686 957,99 Kč. Zůstatek běžného
účtu: 4 116 811,34 Kč. Zůstatek zvláštního
účtu pro přestavbu sálu KD: 56 199,11 Kč.
Z toho budovy a stavby v celkové hodnotě
75 728 595,77
Kč
a
pozemky
14 836 519,52 Kč o celkové výměře
(JM)
1 065 087 m2

*****
Územní plán je v půli cesty
Vloni jsme touto dobou informovali
o nově vznikajícím územním plánu. Obec vás
všechny vyzvala k uplatnění různých námětů
a připomínek. Kdo je uplatnil včas, tak bude
nyní čekat, jak dopadne projednání
s dotčenými orgány státní správy a správci
inženýrských sítí. Jinými slovy, zda jím
navržená lokalita není v nějaké kolizi se
zákonem (například nenachází se v ochranném
pásmu lesa nebo elektrického vedení či zda
není umístěna na půdě s kvalitní bonitou).
V současné době se plán přesunul do
fáze, kdy už nebude možné uplatnit další
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podněty a připomínky. Bude zpracována jeho
finální podoba a pak projde procesem
závěrečného schvalování. Od té doby bude
platný jako místní zákon, který není možné
porušit.
(JM)

**********
V prvním pololetí letošního roku
mají významná výročí tito naši
spoluobčané:

*****
*****

Přívorová Marie
Fejtová Zdeňka
Weiner Evžen
Spilka Milan
Hotová Bohumila
Neumannová Marie
Minxová Marie
Velas Vlastimil
Sezimová Marie
Křivonosková Marie
Dědina Vladimír
Boháčová Bohuslava
Hovorková Marie
Soukup Oldřich
Žáková Marie
Mandíková Věra
Šmejkalová Běla
Bouška Karel
Trkovský Michal
Vágner Miloš

Rekonstrukce kulturního domu by
mohla být před prázdninami v cíli
Stavba pod oficiálním názvem
Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech
na víceúčelové zařízení se blížím do poslední
fáze. Projekt je veden pod reg. č. :
CZ.1.15/3.3.00/65.0137 a je podporovaný
z prostředků
Evropské
unie
v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Čechy.
Celkové plánované výdaje projektu
byly dle platných ceníků odhadovány na
11 873 119,- Kč. Díky výběrovému řízení
počítáme, že dojde ke zlevnění stavby (řádově
by se mohlo jednat o částku až 2 000 000,Kč). Obec se však nevyhne některým dalším
úpravám, které nebyly v projektu řešeny, jako
například vybudování systému odvodnění za
budovou pohostinství.
Rada již plánuje slavnostní otevření
opraveného kulturního domu na pátek 28.
června. Samozřejmě pokud nenastanou nějaké
potíže. Stavba je složitá sama o sobě včetně
složité administrace celého projektu. Tak nám
držte palce. V samotný pátek je plánována
školní akademie. Těšit se můžete i na
bubnovací show. V sobotu v odpoledních
hodinách zahraje nově vzniklý místní
ochotnický
spolek
Rafanda
Drdovy
Dalskabáty. Večer bude pokračovat pouťovou
zábavou. Program bude pokračovat i v neděli
(JM)
ukázkami cvičení.

Procházka Bohumil
Mařík Josef
Volfová Anna
Krůta Miloslav
Volfová Božena
Jarolímková Milada
Horký Karel
Buraltová Marie
Maříková Miloslava
Zemanová Jarmila
Přibylová Marie
Bartošová Miloslava
Dědinová Hana
Plavcová Miloslava
Volfová Anežka
Kostínková Blažena
Rys Václav
Jechortová Marie
Neumann Josef

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(JD)

******
Blahopřejeme k nově narozeným
občánkům
Obec
Dolní
Hbity
blahopřeje
k narození Matěje Muzikáře z Jelenců.

Přejeme malému Matějovi aby ho
v životě provázelo jen to nejlepší.
(JD)

*****

*****
Poděkování za pomoc při
organizaci vánočního koncertu

ZAMĚSTNANKYNĚ PRODEJNY
V DOLNÍCH HBITECH
Zdeňka Fejtová, Hana Procházková
a Radka Velasová
přejí svým zákazníkům veselé
Velikonoce, bohatou
pomlázku a hodně sluníčka

Jménem kulturní komise obecního
úřadu Dolní Hbity děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravách a konání vánočního
koncertu.
Letošní
koncert
už
začínáme
připravovat. Doufám, že nám zachováte přízeň
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a můžeme nadále počítat s vaší pomocí. Moc
děkujeme.
Hana Procházková

Naskytla se nám příležitost objednat
vstupenky do Národního divadla. Máme
přislíbeno představení Radúz a Mahulena.
V hlavní roli uvidíme Vojtu Dyka a Pavlu
Bertovou (známe ji z filmu Okresní přebor,
nebo ze seriálu Ulice). Kdo má zájem splnit si
sen a podívat se do Zlaté kapličky, má
jedinečnou příležitost za příznivou cenu.
Zájemci prosím hlaste se u paní Procházkové
na tel.: 723 836 587 nebo u paní Pražákové na
tel.: 732 828 563. Předpokládaný termín akce
podzim 2013.
Hana Procházková

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se dne
22. ledna 2013 přišli naposledy rozloučit
s panem Josefem Veselým. Děkujeme
panu starostovi za krásný smuteční projev,
všem za květinové dary a projevy
soustrasti. Zároveň děkujeme všem, kteří
přispěli finanční částkou pro pozůstalé.

Informace z knihovny
Pro čtenáře místní knihovny je od 20.
března 2013 k dispozici nový soubor knih
z výměnného fondu z Městské knihovny v
Příbrami. Zároveň zvu k návštěvě a registraci
nové čtenáře. Výpůjční doba je Út 8-12, 16.30
– 19, Čt 8-12, 13-16, nebo kdykoliv po
(MV)
předchozí domluvě.

děkuje rodina

*******
Kulturní komise připravuje:
Tradiční setkání důchodců

*****

Někdo tančí, někdo zpívá, někdo si jen
popovídá. Tak lze shrnout každoroční
posezení. Letos proběhne poslední dubnovou
sobotu a to 27. 4. 2013 v kulturním domě na
Jelencích. K tanci a poslechu vám zahraje
Toulavá kapela. Přijďte všichni, kdo máte rádi
dobrou náladu. Autobus bude tak jako každý
rok samozřejmě zajištěn.
Hana Procházková

Ples jeleneckých hasičů letos
oživilo country předtančení,
nechyběl ani bác s bramboračkou
Veselá muzika, zaplněný taneční
parket, vůně bácu, bohatá tombola a především
dobrá nálada. Na sobotní večer 2. února
připravili hasiči a hasičky z Jelenců v místním
sále kulturního domu tradiční ples. Letos byl i
díky bezchybné organizaci a doprovodnému
programu nebývale úspěšný a dorazilo na něj
přes 120 lidí.
Celovečerní
hudební
aranžmá
hasičského plesu obstarala osvědčená kapela
DROPS z Rožmitálu pod Třemšínem. První
sérii zahájila už ve 20 hodin, poté ale
hudebníky na chvilku vystřídaly jelenecké
hasičky s vlastním country předtančením na
tanec „RUFUS“. „Už od prosince jsme si
říkaly, že by bylo příjemné ples něčím oživit.
Definitivní rozhodnutí padlo na výroční schůzi
SDH začátkem ledna, na které jsme se daly
„dohromady“ a začaly „trénovat,“ říká
jelenecká hasička a jedna z hlavních
organizátorek plesu Jana Žáková.
Na Jelence dorazili i sousedé
z okolních vesnic
Předtančení na známou píseň Colorado
od skupiny Kabát sklidilo od účastníků plesu
velký aplaus, doprovodný program plesového

*****
Zájezd na muzikál Robin Hood
Všichni, kdo jste si zakoupili
vstupenky, nezapomeňte prosím, že zájezd na
muzikál proběhne v sobotu 25. května 2013.
Předpokládaný odjezd bude okolo 15. hodiny.
Přesné odjezdy autobusů včas zveřejníme.
Hana Procházková

*****
Vítání nových občánků
Stalo se už tradicí, že dvakrát do roka vítáme
naše nové spoluobčany. Další slavnostní obřad
plánujeme na měsíc červen. Už se na děti
i jejich rodiče moc těšíme.
Hana Procházková

*****
Návštěva Národního divadla
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večera jím ale teprve začal. Po loňském
úspěchu připravil místní Okrašlovací spolek
Jelence (OSJ) také letos akci „Bác na bál“.
„Každá hospodyňka se mohla pochlubit
vlastním upečeným bácem, na kterém si poté
účastníci plesu pochutnali a šikovné pekařky
za něj byly odměněny vstupenkami do divadla.
Letos se k bácu navíc podávala bramborová
polévka od pana Rysa, protože „bác a
bramboračka k sobě prostě patří.“
V průběhu tanečního večera se
uskutečnila
také
tombola
s bohatým
sortimentem – mezi hlavní ceny patřila
například elektrická pila nebo plavba na
hausbótu. Jsme moc rádi, že se letošní ples
vydařil, mimo jiné také proto, že nás vedle
jeleneckých obyvatel přišli podpořit i sousedé
z okolních vesnic. Naše poděkování pak patří
panu Petru Vitoňovi z místní hospody, který
nám vytvořil příjemné zázemí v jeleneckém
sále.
Michaela Rozšafná

krátké vystoupení osmi jeleneckych dívek
a žen. Ty v krátké době nastudovaly tance
rufus a letkis. V sále přítomné ženy velkoryse
přehlédly drobné přešlapy a potleskem
odměnily krátkou exhibici. V průběhu večera
se ke svým ženám připojili i muži a zatančili si
na polku i na Kabáty. Večer vyvrcholil
společným tancem i zpěvem vylepšené známé
skladby skupiny YoYo band – Nejlepší holky
jsou ….. z okolí Jelenců!
Naleznete nás na YouTobe pod názvem
„MDZ 9.3.2013 – Jelence“.
Dana Schusterová a Jana Žáková, Jelence

*****
Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že v úterý
dne 9. dubna 2013 se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu.

*****
MDŽ v režii jeleneckých dívek
a žen

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.

V sobotu 9. března vpodvečer se sešla
naprostá většina jeleneckých žen v sále
zdejšího hostince. Jelenecké ženy samy sobě
uspořádaly oslavu mezinárodního dne žen za
přispění Petra Vitoně a OSJ, kteří přítomným
dámám poskytli občerstvení, rovněž tak paní
J. Žákové, jejíž zákusky byly na profesionální
úrovni.
Celým
večerem
k
poslechu
i tanci provázela hudební skupina manželů

Podzimní svoz nebezpečného
odpadu proběhne ve stejném čase a na
stejných místech ve čtvrtek dne 5. 9. 2013.
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

Brejchových, na jejichž odměnu přispěli
i místní dobrovolní hasiči. Po slavnostním
uvítání přítomné ženy k tanci pobídlo
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hodin na sběrném místě za kostelem v Dolních
Hbitech.
Elektrozařízení musí být kompletní, se
všemi důležitými komponenty.
Do skupiny elektrozařízení patří:
chlazení: chladicí zařízení, chladničky,
mrazáky, klimatizační zařízení,
velké domácí spotřebiče: sporáky, pračky,
myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, trouby na
pečení, odsavače par, čističky vzduchu,
elektrická topidla, elektrické plotny, elektrické
sekačky apod.
malé domácí elektrospotřebiče: podlahové
vysavače včetně akumulátorových,
ruční
vysavače, čistící stroje na koberce, tepovače,
šicí a pletací stroje, fritovací hrnce, opékače
topinek fény, kulmy, holicí strojky, elektrické
kráječe, rychlovarné konvice, mixéry, nástroje
pro sečení, elektrické nářadí a nástroje vrtačky, pily, řezačky, elektrické šroubováky,
hoblíky, bourací kladiva, pájky, svářečky
a pod.
Drobné
elektrospotřebiče:
kalkulačky,
mobily, klávesnice od počítače, fény, kulmy,
žehličky, tranzistorová rádia apod. můžete
ukládat do E-boxu v přízemí budovy Obecního
úřadu v Dolních Hbitech.
Další kategorie jsou televizory, monitory
a počítače, které můžete rovněž odkládat do
(MV)
sběrného dvora.

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
Monika Volfová
DEN PŘEDEM !!!

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)

*****
Vyčistěte si svoje domácnosti od
vysloužilých elektrospotřebičů
S nastupujícím
jarem
většina
hospodyněk provádí jarní úklid svých
domácností. Zapojte tentokrát i své manžele
a ratolesti a s jarním úklidem si vyčistěte svoje
domácnosti i od vysloužilých elektrospotřebičů.
Tato již zdánlivě nepotřebná zařízení
v sobě obsahují komponenty, které jsou
využity ještě k dalšímu zpracování.
Naše obec je zapojena do sítě míst
zpětného odběru elektrozařízení kolektivního
systému Elektrowin, Asekol, Ekolamp.
Tyto společnosti poskytují zapojeným
obcím odměny jak finanční za množství
odebraného elektrozařízení, tak podporu
výstavby, či rozšíření a zabezpečení sběrného
místa.
Proto žádáme naše občany, aby svá
vysloužilá elektrozařízení neodhazovali do
popelnic, nebo do přírody, ale aby je odkládali
každou 1. sobotu v měsíci od 8.30 do 11.30

*****
Okénko základní školy
Letos nás zima pěkně potrápila,
a proto jsme s radostí vyčkávali první jarní
dny. I naše škola se oblékla do svěžích barev a
odhodila zimní výzdobu. K zimnímu spánku
jsme se ale neuložili, naopak jsme pilně
pracovali. Pojďme si některé okamžiky
společně připomenout.
Na začátku roku jsme u zápisu přivítali
budoucí prvňáčky. Na 1. a 2. stupni se konala
školní kola v recitační soutěži. Letos se soutěž
mimořádně vydařila, výkony žáků byly
vyrovnané, porota měla velice těžký úkol
vybrat nejlépe zarecitované básně. Proběhla
školní kola olympiád v různých předmětech,
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žák 9. ročníku dokonce reprezentoval naši
školu v okresním kole dějepisné olympiády.
Žáci 2. stupně nadále pokračují v celoročním
projektu „Poznejme naše sousedy“.
Velkou sportovní událostí se stala beseda
s bývalým hokejovým obráncem Františkem
Pospíšilem. Naši žáci vzpomínky na sportovní
kariéru slavného hokejisty velice ocenili a
zaujatě jeho vyprávění poslouchali.
Do křesla pro hosta tentokrát usedli
zpěváci a tanečníci skupiny 110 procent (raphip hop). Naši žáci byli z této návštěvy
opravdu nadšeni, zajímali se o hudbu, kladli
otázky, soutěžili.
S přicházejícím jarem nás čeká další
tradiční akce školy – velikonoční trhy. Budou
se konat v pátek 22. března od 17 hodin.
Přijďte s námi přivítat jaro.
Ředitelství školy přeje všem pedagogům
ke Dni učitelů mnoho zdraví, energie a spoustu
zajímavých zážitků v jejich mnohdy náročné
práci.
Mgr. Jana Vršecká

Zvířata se také probudila, vím to, slyším je.
Pak celý kraj zahalí černý plášť a lidé jdou
spát, těší se na další jiný kouzelně barevný den,
v němž se slunce učeše a jeho třpyt dopadne na
studánku, která právě myje své oblázky. Ptáčci
se naučí další krásnou písničku, která přinese
potěšení všem lidem a naučí je, že svět je
krásný. Květiny v něm budou růst a kvést a
svou barvou srovnají harmonii a klid do
rovnováhy.
Jaro má každý rád, jeho vůni a smyslnost,
přestože s jarem začínají nové starosti pro
zahradníky. Přináší lásku a teplo do našich
srdcí.

*****

Jaro přichází…
Michaela Pilíková
Na začátku krásného jara je všechno
výjimečné.
Když si jaro myslí, že je čas přijít,
vezme všechnu krásu a kouzlo do jednoho pytle
a vysype ho na svět, takový já z toho mám
pocit. Všechno to zpívání ptáčků je úžasné.
Když začnou stromy mít svou barvu, květiny
svou vůni, na všechno se zapomíná. Mláďata
se rodí a sníh umírá a odchází. Žádný den není
stejný, protože každý má svou barvu a vůni, ne
jako bílá a nudná zima. Všechno se mění, ale
požitek ze sluníčka zůstává stále stejný.
Jakmile celý kraj ze sebe sundává bílou
přikrývku, ze všech spadne ohromný balvan
jménem ZIMA.
Pak slunce odejde ke spánku a noc
s sebou přinese mír a klid. Tato harmonie
znamená, že jaro je tady a každý to ví. Přes
noc jako by vrby, které se probouzejí
z dlouhého spánku, říkaly, že se těší na
Velikonoce, a když se probudí poslední vrba,
začnou všem naskakovat listy jako vlasy.

Beránka nakreslila Rozálka Hájková, 6 roků a 10 měsíců

*****
Okénko mateřské školy
Jaro ťuká na dveře, kdopak nám je
otevře?
Jaro a především svátky jara přivítají
děti z MŠ s radostí při koledě po vesnici. 10.
dubna 2013 proběhne v MŠ tvořivé odpoledne,
kde si děti společně se svými rodiči, prarodiči,
sourozenci nebo kamarády mohou vyzkoušet
svoji zručnost a tvořivost. Na jarní besídce
oslavíme Den matek. Těšíme se také na
předplaveckou výuku, návštěvu knihovny
v Příbrami i divadelní představení.
Při příznivém počasí budeme podnikat
vycházky a výlety do našeho blízkého okolí a
seznamovat se s ním.
V měsíci
červnu
pojedeme
na
celodenní výlet, soutěžemi oslavíme Den dětí,
navštíví nás paní Petřinová s výukovým
programem „ O lamě“.
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S předškoláky a školním rokem se
rozloučíme při veselém odpoledni na zahradě
naší mateřské školy.
To už jsme s našimi plány daleko.
Vždyť teprve jaro začíná. My vám přejeme
hodně sluníčka a příjemné prožití jarních
Za MŠ Vladimíra Pražáková
svátků.

a jejím zastupitelům za pořízení
konvektomatu do školní jídelny. Velký
dík také panu Jiřímu Bejčkovi za
ukázkové vaření a pomoc při zahájení
provozu nového zařízení. Za ZŠ a MŠ kolektiv ŠJ

*****

*****

V Dolních Hbitech přivítali
Velikonoce i v mrazivém počasí

Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Dolní Hbity – Na Základní škole
v Dolních Hbitech pořádají tradiční trhy
dvakrát do roka – před Vánocemi a před
Velikonocemi. Mrazivé počasí a návštěvníci
zahaleni do kabátů a čepic jsou typické pro ty
prosincové, v pátek 22. března to nicméně
vypadalo přesně tak, jako by na dveře klepaly
Vánoce. Trhy, které probíhaly v dolnohbitské
škole, však nebyly vánoční, nýbrž velikonoční.
I přes zimní počasí však dokázaly navodit
příjemnou jarní atmosféru.
Od 17 hodin uvedli návštěvníky do
velikonočního období žáci školy a děti
z mateřské školky. Starší školáci představili na
prostranství před budovou školy jarní tradice a
zvyky, připomněli také postní období a
charakteristiky jednotlivých dnů, které
Velikonocům předcházejí. „První neděli postní
se říká černá, protože ženy se oblékaly do
tmavých nebo černých šátků,“ sdělila na úvod
jedna z účinkujících. Menší děti se pak ujaly
hudebního a tanečního programu. Přihlížejícím
zazpívaly jarní písničky a zatancovaly i kolové
tanečky.
Po krátkém kulturním úvodu se
návštěvníci přesunuli do školy na velikonoční
trhy. Jednotlivé třídy se pro tento okamžik
proměnily v typický jarmark, vlastní výrobky
zde prodávali sami žáci. K zakoupení zde byly
velikonoční ozdoby, svícny, zápichy do květin,
závěsy do oken a v neposlední řadě i
pomlázky. Pracovníci ZŠ a MŠ přichystali
v jídelně školy občerstvení, přítomní si
pochutnali
na
sladkých
dezertech,
velikonočním bochánku i na obložených
chlebíčcích či zeleninovém salátu. Pro zahřátí
nechyběla káva, čaj či svařené víno.

-

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:
-

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 16 . 4. 2013 čtvrtek 18. 4. 2013
úterý 23 . 4. 2013 čtvrtek 25. 4. 2013
čas: ÚT 8 - 12 a 16.30 – 19
ST 8 – 12 a 13 - 16
místo: Obecní úřad Dolní Hbity
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

*****
Věřím v lepší zítřky, jsem
optimista…
„Ač zde bydlím „jen“ 8 roků, cítím se
být jakoby rodákem. Patřím sem. Mamka se tu
narodila, já od narození na Jelencích u babičky
a dědy trávila víkendy, nemoci, prázdniny…
Dědu a babičku Šilhánkovy možná pamatujete.
A život se mi semlel tak, že jsem se sem vrátila

Michaela Rozšafná

*****
Poděkování
Naše poděkování patří Obci Dolní Hbity
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úspěšný ať z pohledu sportovních, tak
kulturních aktivit. Na valné hromadě byli již
tradičně oceněni aktivní i zasloužilí členové
sboru, kteří přispívali k hladkému chodu všech
činností našeho SDH.
Nový rok začal schůzí výboru 6.1., a to
hned přípravou nadcházejících akcí. Z důvodu
rekonstrukce sálu v Dolních Hbitech byly
některé akce buď pozměněny či bohužel
zrušeny.
Dětský karneval byl nahrazen
divadelním představením. Toto představení se
konalo 9.3. v prostorách sboru. Necelý týden
na to jsme uspořádali „Josefovské posezení“
rovněž v prostorách zbrojnice.Posezení bylo
doplněno ochutnávkou staročeských tradičních
či méně tradičních jídel a specialit. Za
doprovodu živé hudby se zúčastnění bavili až
do brzkých ranních hodin.
Nejbližšími akcemi jsou oslava sv.
Floriána spojená s rožněním prasete, čekají
nás soutěže – okrsková a již tradiční soutěž o
pohár starosty. Nezapomněli jsme na naše
nejmenší a budeme organizovat Dětský den.
Prvním kulturním počinem v novém sále bude
pouťová zábava, kde se jistě všichni v hojném
počtu sejdeme. Samozřejmostí je příprava
zájezdu. Proto prosím bedlivě sledejte
nástěnku, kde budete o všem včas informováni.
Tento rok naše zásahová jednotka má
za sebou již dva ostré výjezdy, a to 1. 2. ve 4
hodiny ráno nehoda na kraji obce Dolní Hbity
a 18. 2. Ve 21 hodin požár kůlny v obci Obory.
S přáním krásného jara vaše SDH
Za výbor SDH Stanislav Kohut
Dolní Hbity.

a jsem za to ráda. Jsem patriot, stejně tak dnes i
můj 8letý syn, milujeme tu naši chalupu u lesa,
tu vesnici, ten kraj. A že mi není lhostejno, jak
bydlím a v jakém prostředí, chci se s vámi
podělit o některé mé postřehy…
Nejde mi na rozum, že je někdo v době
přemíry informací o ekologii, v době boomu
bio potravin, třídění odpadu atd. schopen
nacpat do kamen a kotlů plastový či jinak
umělohmotný a příroděvzdorující binec.
Člověk je zvláštní tvor. Žádný jiný živočich si
nekálí do vlastního hnízda. Ale člověk ano.
Neřeší budoucnost a zítřky našich dětí,
vnuků a pravnuků….některý žije patrně jen
okamžikem a v tom okamžiku se potřebuje
zbavit nějakého toho bince… Jak to vím? Proč
to řeším? No ono to totiž pěkně, s prominutím,
smrdí. Nač hledat kulantní výraz, je to tak. A
ON to ví, že by neměl, a tak počká na tmu, aby
ho štiplavě smrdutý kouř z komína nenapráskal
svou černou barvou. Že si huntuje kamna nebo
kotel, patrně neřeší. Nerozumím tomu, máme
tu kontejnery na plasty, pravidelné svozy
objemného nebo nebezpečného odpadu, nikdo
nemusí přemýšlet co s tím… Že by někdo šetřil
otop a tak si trochou toho bince zdarma
pomohl k nějakému teplu – to se mi také
nezdá. Tak proč? Lenost? No nevím…
A tak já, zvyklá spát při otevřeném
okně, dnes zase slevím ze svého návyku a
zavřu to okno a bude se mi divně spát, ale
k usínání je ten plastový čoud skutečně
nepříjemný. A kdyby to měl být jenom tento
jediný důvod, že ten smrádek někoho omezuje,
byl by to pádný důvod to NEDĚLAT. Ale ono
je těch důvodů více…. Nemyslím, že se ten
někdo zastydí, nebo dokonce změní své
chování. Nicméně mě je maličko líp, protože
věřím, že mnoho z vás se mnou přinejmenším
souhlasí.“
Věřím v lepší zítřky, jsem optimista…

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Zima se letos ne a ne vzdát, ale jarní
sezóna fotbalu už klepe na dveře. První
soutěžní utkání jsme měli sehrát v sobotu 23.
března na našem hřišti se Spartou Luhy, ale
počasí bylo proti, a tak byl začátek soutěží
zatím o týden posunut.
Nyní se ale v krátkosti vraťme k zimní
fotbalové přestávce, kterou bychom mohli
rozdělit na dvě části - sportovní a
společenskou. V rámci té společenské proběhly
tyto akce: v sobotu 26. ledna jsme uspořádali
tradiční sportovní ples, z důvodu probíhající
rekonstrukce sálu v Dolních Hbitech jsme jej
přesunuli do Jelenců, účast byla sice nižší, ale

Kateřina Dědečková Jelence

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Závěr roku vyvrcholil 8.12.2012
valnou hromadou, která se konala již tradičně v
místní restauraci. Celkově byl rok 2012 z
pohledu našeho sboru vyhodnocen jako
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kdo přišel, určitě se dobře bavil. Další
významnou sportovně-společenskou akcí byla
v sobotu 9. února valná hromada, která se
konala v pohostinství v Dolních Hbitech.
Vyslechli jsme hodnocení uplynulého roku a
probrali úkoly a plány pro letošní rok. Tradiční
masopustní průvod se konal v sobotu 16.
února, prošel obcemi Jelence a Dolní Hbity.
Počasí nám přálo, účast masek byla pěkná,
hudba skvělá, zájem lidí velký, takže opět
spokojenost..
Zimní sportovní příprava probíhala
letos převážně v hale v Milíně, fyzičku však
doháněli hráči také individuálně venku.
Vyvrcholením
zimní přípravy bylo
soustředění ve sportovním areálu Berounka
v obci Liblín u Rakovníka, které proběhlo od
1. do 5. března. Dospělí sehráli dva přípravné
zápasy a to v Počepicích a v Jablonné. V
březnu zahájila přípravu také naše mládež, tu
mistrovské zápasy čekají až od konce dubna.
Přejeme všem našim fotbalistům
mnoho zdaru v jarní sezóně 2013 a našim
fanouškům krásné fotbalové zážitky.

absolvovali. Vhodné terény na přípravu,
zázemí hotelu, strava, personál, regenerace a
nakonec i parta, to vše bylo základem pro naši
náročnou přípravu. Ukončili jsme fyzickou
přípravu a od 2.3. začala ta příjemnější, herní.
Na umělou trávu 1.FK Příbram jsme si pozvali
sousedy ze Zduchovic a porazili je 4:1.
O dalším víkendu jsme si sjednali přátelské
utkání v Krásné Hoře a i zde vítězíme,
tentokrát 5:4. Poslední prověrkou před
mistrovskými kláními byl zápas na umělce v
Příbrami s Višňovou, se kterou se rozcházíme
smírně 3:3.
Bohužel paní Příroda nebyla pro
odehrání 1. jarního kola, kde jsme měli k derby
zavítat do Dolních Hbit, a tak si to dle STK
rozdáme až na prvního máje.
Doufejme, že se počasí umoudří a my
budeme moci pokračovat v jarních bojích dle
rozpisu a rozdávat tak radost našim
příznivcům.
Věřím, že zima definitivně odchází
a jaro na sebe nenechá dlouho čekat. A proto
přeji všem spoluobčanům mnoho sluníčka,
příjemné jarní teploty, krásnou pučící přírodu
a v neposlední řadě také bohatou pomlázku
a hezké Velikonoce.

Za TJ Sokol Dolní Hbity Václav Kofroň

Významná výročí členů TJ Sparta
Luhy v 1. čtvrtletí 2013: Bonk Roman,
Slepička Miroslav starší, Jun Josef, Rys Václav
starší.
Václav Rys ml.

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy

*******

Vážení spoluobčané,
dovolte mi několika větami nastínit činnost
naší TJ v začátku roku 2013.
V duchu tradice se nesl novoroční
fotbálek starých proti mladým. Nakonec
všichni skončili v hospůdce. A sobotou 5.1.
začala zimní příprava na jarní sezónu. Soboty
jsme věnovali práci na hřišti a blízkém okolí,
úterky zase v hale v Hluboši fotbalu
a posilování. 26. ledna proběhla v luhovské
hospodě výroční valná hromada, která
zhodnotila práci v roce 2012. 9. února za
podmračeného, ale jinak příznivého počasí,
prošel Luhami masopustní průvod, který
pokračoval večerní maškarní zábavou se
skupinou B.O.S. Od 20. do 24. února se
celkem 19 členů zúčastnilo soustředění na
břehu Orlického jezera v přilehlé chatě Hotelu
Vltava v Červené nad Vltavou. Troufám si
tvrdit, že to bylo jedno z nejlepších
a nejkvalitnějších soustředění, které jsme kdy

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. 201

Kristův rok 1837
Měsíc leden a únor.
1. Měsíc leden dal mnoho sněhu, přičemž
panovalo neustálé chladno.
Str. 206
Měsíc duben 1837.
2. Silný nedostatek slámy tísnil po několik let
po sobě zdejší farníky, protože pro velké sucho
a v letech 1833, 1834, 1835 a 1836 bylo
sklizeno málo slámy. Byly proto střechy všude
velmi špatně udržovány. Ještě upotřebitelné
slaměné došky byly sejmuty ze střech a
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podávány dobytku ke krmení. Kopa otýpek
žitné slámy stála na podzim roku 1835 20 až
24 zlatých víd. měny.
Přece jen přes všechno sucho bylo
v roce 1836 slámy každého druhu, zejména
však žitné tak bohatě, že zase mohly být
pokryty všechny střechy.

a hloubek. Krutým chladnem trpí také školní
docházka. V Nepřejově zmrzly četným
usedlíkům brambory. Podle poznámek zdejších
obyvatel neležel zde od roku 1830 sníh tak
vysoko.
Kniha kostelního zpěvu na kruchtě, kancionál
vydaný dědictvím sv. Václava, který již po
mnoho let potřeboval převázání, byl v měsíci
lednu t.r. v Příbrami nově převázán. Uvnitř se
pro paměť nalézána první desce napsáno: Pro
paměť. Já, kancionál nebo zpěvník, náležím
chrámu Páně hbitskému již od roku 1783. Byl
jsem pak převázán v měsíci lednu 1838
v Příbrami knihařem Jiřím Morincem. Za mou
nynější vazbu se platilo 2 zl. stříbra.

Str. 207
Měsíc květen 1837.
1. V tomto měsíci, zejména 14., 15. a 16.
jmenovitě o svatodušních svátcích, pršelo
v Čechách a také zde tak vydatně, že náš
vesnický potok takto vystoupiv, vnikl do domů
při něm ležících u bednáře, Vostarka, Velase
a obecního pastýře. Všechny sklepy v Dolních
Hbitech a všady v okolí byly plné vody.
2. Z důvodu shora zmíněných lijáků, jimiž se
zdejší vesnický potok po více než 3 týdny
zvedl jako malá řeka, byla hráz zádušnického
rybníka pode vsí uprostřed prokopána, protože
stavidlo nestačilo vodu odvádět. Je beztak po
více než 10 let užíván zdejším učitelem jako
louka.

Str. 255
Protokol sepsaný v Dobříši
v úřední kanceláři dne 10. listopadu.
Nabízíme jak se stejně dosud
stávalo, uvedený poplatek z mléka a to:
domkář jeden groš, chalupník 2 groše a sedlák
3 groše, jmenovitě za 1, 2 nebo 3 krávy panu
faráři dobrovolně odváděti, ale nemůžeme se
uvoliti, aby tento poplatek z mléka byl
knihovně vtělen na naše usedlosti jako trvalé
břemeno.
My jsme svolni, jak se až dosud dělo,
shora zmíněný letník, t.j. domkář jeden groš,
chalupník dva a sedlák tři, totiž jmenovitě z 1,
2 a tří krav panu faráři dobrovolně odvádět, ale
neuvolujeme se, aby tento letník byl jako
budoucí břemeno na naši usedlost vtělen do
knih.
Podpisy obecních rychtářů

Str. 208
Měsíce červen a červenec 1837
2. Farníci netrpěli žádným nedostatkem na
potravinách, nebyl skoro nikde nedostatek
chleba, jaký mnohdy bývá před dobou žní. Čas
žní začíná zde obvykle po Jakubu, letos pro
mokro se opozdil. Teprve v srpnu kolem 4. a 5.
se začalo s kosením žita.
Str. 233
Měsíc říjen 1837.
Dne 29. října /1837/, to byla neděle 24. po
svatodušních svátcích, večer kolem ½ 9
hodiny vypukl požár u Františka Čízka,
krejčího, domovní čís. 30. Jest to poslední
chalupa ke hřbitovu. Oheň byl šťastně uhašen,
shořely jen došky na zadní části chalupy.
Obyvatelé chalupy se uložili k odpočinku, aniž
by co tušili, avšak byli sousedy náhle
vzbuzeni. Říkají, že celé odpoledne
neudržovali v domě oheň. Jest všeobecný
názor, že oheň byl založen.

Str. 260
Měsíc duben
2. Dne 8. /to byla květná neděle/ odpoledne ke
3. hodině se přihnala bouřka, která způsobila
tak vydatný liják, že všechny zdejší potoky,
jmenovitě smolotelský, káciňský a zdejší se tak
silně zvedly, že voda odervala všechny větší
a menší můstky přes potoky. Dolnohbitští
vypravují, že si nepamatují ve zdejší vesnici
tak velkou výši vody, jako tomu bylo tentokrát.
Str. 261
Měsíc květen
2. Dne 14. května byly pozemky pro hřbitov
vyměřeny a započata obvodní zeď. Hřbitov má
podle
vypracovaného
vyšším
místem
schváleného plánu tvořit dokonalý čtyřúhelník,
jehož jedna strana obnáší 28 sáhů a čtyři stopy.
Jeho obvod bude tedy mít asi 114 sáhů a 2

Str. 251
Kristův rok 1838
Měsíc leden
Tento měsíc je velmi chladný; zima koná svou
povinnost. Leží velmi mnoho sněhu. Jsou
neustálé mrazy, které vnikají do sklepů
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15 kr. Léta Páně 1675 dne 24. května s plným
souhlasem její knížecí Milosti vysoce osvícené
kněžny a paní Beatrix Benigny Kněžny z Portie
/pořtieú rozené Kavkovky z Kočan, paní na
Vlašimi,
Novém
Damašíně,
Zdislavicích,
Věžnicích, Trhově a hradě Karlštejně, jakož toho
času vrchnosti Karlštejnské a patronce záduší sv.
Jana Křtitele ve vesnici Dolních Hbitech.
Povoluje se Štěpánovi Kalinovi kovářského
řemesla, člověku svobodném, aby mohl na místě po
chalupě Novotných ležící na zádušních pozemcích
ve výše uvedené vsi Dolních Hbitech a patřící
k záduší svatého Jana, kde kdysi bývala chalupa,
sobě, manželce a svým dědicům vystavěti stavení a
zde se náležitě usaditi s tou další výjimkou, že bude
povinen k uvedenému záduší za to místo starý dluh
vedle zádušního platu zadržený do konce roku
1673, totiž 31 zl. 3 kr. ve 2 letech po sobě ukončiti
a zaplatiti; napotom pak každoročně za to místo
starých stálý zádušní plat po deseti groších
míšenských tomuto záduší odevzdávati, pokojně se
se všemi sousedy snášeti, jim řemeslem svým
v míru sloužiti a žádného příkoří jim nedělati.
Naproti tomu pak má zase od milostivého patrona
nebo správců při všem slušném chráněn a zaštítěn
býti, k žádným robotám ani kontribucím /mimo
nějakou službu k chrámu Páně/ nemá být nucen
a kdyby kdokoliv tu chalupu vystaví, v budoucnosti
žádal se odtud hnouti, toho všeho jako člověk
svobodný i se svými dětmi aby užil a odprodav
dotyčnou chalupu, avšak s vědomím a povolením
milostivého patrona i práva svého od budoucího
držitele aby dosáhl.
A pokud by s obcí uvedené vsi Dolních Hbit byl
čehokoliv účasten při pastvě nebo jiných obecních
příležitostech, bude povinen podle sousedství
a povahy jeho obce užívání s nimi nésti břemeno
v obecních věcech.
Přičemž všem se jako poctivý člověk chovati
zavázal a slíbil. Na potvrzení toho se souhlasem
milostivé vrchnosti výše uvedenému Štěpánovi
Kalinovi dané povolení pečetí a podpisem mé
vlastní ruky potvrzuji a jako budoucí paměť toho do
knih dotyčného záduší zaznamenáno a vtěleno jest.
Jehož jest datum na hradě Karštejně roku a dne jako
shora. Valentin Václav Kuneš Vlkovský/Vltovský,
správce panství Karlšt.

stopy s odečtením brány a připočtením umrlčí
komory.
3. Podepsaný dal v onom oddílu svého pole,
které hraničí s loukou v Elzách, zhotoviti
čestné podzemní kamenné kanály /odvodnění/,
aby poli odebrali obrovské, škodlivé mokro.
Mají přes 140 sáhů délky a křižují pole při 2
hlavních odvodech u studánky. S prací bylo
započato 17. května 5 nádeníky a bude končit
teprve asi kolem 10. června 1838.
4. Zdejší hrobník /Vostarek domov. čís. 15/
vyhýbal se stále službě tahat kládu měchu na
kruchtě pod záminkou, že tuto záležitost zde
vždy provozovali jen hoši, kteří náhodou přišli
na kruchtu. Přece však jest úředním
rozhodnutím nyní k tomu přísně přidržen.
Str. 263
Měsíc červen
2. Housenky způsobily na ovocných stromech
v této krajině velké zkázy. Jen s velkou
námahou bylo možno učiniti těmto zkázám
přítrž, nejen že se nebude možno letos těšit na
žádné ovoce, nýbrž se naříkalo, že velmi četné
stromy proto zaniknou.
3. Tento měsíc a vůbec toto léto dává mnoho
trávy; mnohé deště jsou k tomu nápomocny.
Letos je naše krajina na zelené krmení.
4. Letní druhy, obzvláště ječmen, oves,
brambory stojí zvlášť pěkně, naproti tomu
ozimy, zejména však žita vyhlížejí prostředně.
Sláma jest mnohem kratší než předchozí,
studené roky.
5. Zeď kolem hřbitova bude v několika dnech
zcela hotova. Zbývá ještě pokrytí cihlami a
nahození vápennou maltou.
Str. 266
Měsíc červenec
Dne 12. července 1838 konala se ve zdejší faře
úřední komise, zda poživatelé zdejších zádušních
pozemků chtějí záduší staré nájemné, které až
dosud odvádějí do příjmů pokladny ve vídeňské
měně, platiti v konvenční měně. Všichni dali
negativní odpověď.
Přitom byl v důsledku vysokého guberniálního
nařízení každý z poživatelů dotázán, na jaké listině
nebo předpisu se tento jejich nájem zakládá. Nikdo
z nich nemohl něco prokázati, nýbrž každý doznal,
že nájem převzal mlčky a utajeně od svých rodičů
nebo předchůdců. Jen Václav Buchal, a katolík
/domov. čís. 18 Dolní Hbity/ předložil následující
listinu, která zajisté pro jeho účel nic neprokazuje,
přece však pro svou starobylost zaslouží, aby zde
byla v opise slovo za slovem zapsána:

Vážení spoluobčané, na této
straně jste byli v březnových Listech
zvyklí vídat pozvánku k účasti na

JARNÍM ÚKLIDU OBCE.
Pro letošní rok jsme se
rozhodli, že nebudeme jarní úklid
organizovat.
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Pouze kdo si bude chtít
o víkendu 13. a 14. dubna uklidit
veřejné prostranství před svým domem,
může udělat hromádky s nahrabanou
trávou a s posypovým materiálem.
V následujícím týdnu bude tento
odpad svezen a uložen na skládku. (JM)
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