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Prosinec
Je prosinec a venku potichoučku sněží,
je prosinec a zvony znějí z věží,
je prosinec a louky sní svůj sen,
je mír a klid a blízko Štědrý den.

*****
Obec Dolní Hbity přeje všem
občanům příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti v novém roce.

*******
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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tu opět
Vánoce a konec roku. To vše bývá vhodnou
příležitostí k bilancování, k malému ohlédnutí
zpět i pohledu do budoucna.
Pomalu tak končí třetí rok volebního
období a před námi je jen jeden, poslední.
Nedávno jsem nahlédl do programového
prohlášení Zastupitelstva z roku 2010. Je
v něm spousta odvážných plánů. O některých
jsme předem věděli, že nemusí vyjít. Přesto
jsme je do plánu zapracovali. Bývá dobré být
dopředu připraven. Zastupitelé tehdy také
zcela uvážlivě projevili vůli nezadlužovat naši
Obec. To se zatím daří a Obec disponuje
rezervou pro případ čerpání dotací. Finanční
„polštář“ se určitě hodí. Stále například
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uvažujeme s možnou výstavbou kanalizace
v Luhách.
Ze stanovených cílů se pro představu
podařilo přestavět sál KD v Dolních Hbitech
na tělocvičnu, zrealizovali jsme sociální zázemí
v budově Obecního úřadu, došlo ke kompletní
rekonstrukci elektroinstalace v budově OÚ,
k rozšíření splaškové kanalizace pro nové
rodinné domy za školou v Dolních Hbitech.
Rovněž
byla
vybudována
kanalizace
a připoložen vodovod pro nové rodinné domy
v Jelencích, kompletně byla zrekonstruována
střecha sběrného dvora a přispěli jsme
například k zavedení vodoinstalace do
hasičské zbrojnice v Luhách včetně výstavby
sociálního vybavení, zrekonstruovala se část
cesty ke hřbitovu.
Obci se také daří podporovat sportovní
a kulturní činnost. Započali jsme rovněž
s výstavbou fotbalového hřiště v Kácini.
Pro příští rok se povedlo získat dotaci
na zateplení budov Základní školy a výměnu
oken a dveří.
To nejdůležitější, co se nám však zatím
nedaří, je zahájit výstavbu kanalizace
v Luhách. Celá stavba vychází neúměrně draze
a nedá se zatím na ni čerpat dotace z žádného
titulu. V příštím roce proto vrhneme síly na
přepracování projektu, což by mohlo
kanalizaci částečně zlevnit. Stavba by se pak
musela provádět etapově. I to by však byl
úspěch.
Velice důležitá je také podpora
provozu Základní školy, kterou zastupitelé řadí
na přední místo.
Blíží se Vánoce, a pokud jsem si stačil
všimnout, úvodník starosty hovoří pouze
o materiálních statcích, které se podařilo či
nepodařilo vybudovat. Myslím, že bychom měli
skončit poněkud duchovněji, jak to k Vánocům
patří. Plně si totiž uvědomuji, že ze všeho
nejdůležitější jsou spokojenost a dobré vztahy
mezi lidmi. To, že jsme smířliví, že spolu
dokážeme vyjít i to, že jsme spokojení, jaký
život žijeme.
Přeji tedy všem, abychom prožili
krásné a pohodové Vánoce a ve zdraví si užili
celého nadcházejícího roku 2014. Ať každý
prožívá vše tak, jaký si přeje, ať máme všichni
radost ze života a plní se nám naše nesplněné
Jan Michálek
sny.

*****

V sobotu
30.
listopadu
jsme
rozsvícením adventního stromku na návsi
vstoupili do adventní doby. Doba adventu je
přípravou na Vánoce, na oslavu skutečnosti
Narození Ježíše Krista. A proto je dobré
v tomto čase adventu se na malou
chvíli zastavit, trochu se vnitřně ztišit
a uvědomit si, že Vánoce jsou pro každého, ať
více či méně duchovně založeného /věřícího/
člověka, ještě jednou příležitostí přinést do
svého okolí radost a naději, která tak často
chybí dnešnímu zklamanému či skleslému světu
/člověku/.
Bez skutečné naděje se může velmi
rychle změnit boj proti jednomu zlu ve zlo jiné,
a proto neustále platí konstatování jednoho z
křesťanských filosofů, který kdysi řekl, že
„zítřejší svět bude náležet tomu, kdo mu
nabídne největší naději“. Naděje je často
křehká a zvlášť zranitelná skutečnost, a proto
je pro nás advent výzvou, abychom znovu
zatoužili být v tomto našem světě ohrožovaném
beznadějí těmi, kteří o vánocích dokážou
zpřítomnit tu pravou naději, kterou jen tak
nelze porazit.
Přeji Všem požehnané svátky vánoční
a mnoho setkání s živou nadějí, kterou muže
přinést především osobní setkání s narozeným
Ježíšem.
P. Zbigniew Grzyb

*****
Přejeme vám všem
šťastné a veselé Vánoce prožité v klidu
a v pohodě a v novém roce 2014 hodně zdraví
a štěstí.
Říkáte si - takových frází slyšíme denně
stovky, ale pojďme se na ty ,,fráze“ podívat.
Jaké by měly Vánoce být? Nešťastné a smutné.
To ne - takže šťastné a veselé. Máme je prožít
v nepohodě a ve spěchu? To také ne - takže
pohoda a klid k Vánocům patří.
A co ,,otřepané přání“ - hodně zdraví
a štěstí? Můžeme si snad přát víc, než
abychom byli obklopeni všemi našimi milými?
Být zdraví a mít spokojenou rodinu - to je nad
všechny poklady světa.
Proto vám všem přeji šťastné a veselé
Vánoce a hodně zdraví a štěstí. M.Válová
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Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 3. října, kdy přijali mimo
jiné následující usnesení:
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy o
dílo s firmou TORUS Pb s.r.o., se sídlem
Husova 298, 261 01 Příbram, na realizaci
zakázky „Zateplení ZŠ v Dolních Hbitech“
bez připomínek. Zakázka je ve výši
3 034 186,- Kč bez DPH. Finanční
prostředky budou částečně čerpány
z dotace Operačního programu Životní
prostředí.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
starosty ohledně jednání o závěrečném
vyrovnání za stavbu „Přestavba kulturního
domu v dolních Hbitech na víceúčelové
zařízení“ s firmou HORA s.r.o., a stanovilo
po odečtu vícenákladů vyfakturovat firmě
Hora finanční částku za topení a nájem,
která činila 53 140,- Kč.
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy o
dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou BES,
s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01
Benešov,
na
provedení
stavby
„Rekonstrukce veřejného prostranství před
ZŠ v Dolních Hbitech“ bez připomínek.
Celková cena stavby činila 288 324,96 Kč
vč. DPH. Obec obdržela dotaci od SZIF
prostřednictvím Místní akční skupiny
Sedlčansko ve výši 187 402,- Kč.
- Zastupitelstvo
schválilo
předloženou
cenovou nabídku firmy Zdeněk Horký na
opravu komína u restaurace v Jelencích.
Celková cena opravy činí 8.000,- Kč.
Dále zasedali zastupitelé v pondělí
4. listopadu 2013:
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření Obce Dolní Hbity č.
11/2013 ze dne 18. 10. 2013 bez
připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření Obce Dolní Hbity č.
12/2013 ze dne 4. 11. 2013 bez připomínek.
- ZO vzalo na vědomí přednesenou informaci
finančního výboru o finančním výkaznictví
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní
Hbity. Hospodaření školy je bez výhrad.
- ZO odložilo projednání předloženého
návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Dolní Hbity a Coop Příbram,
družstvo za účelem umístění úpravny vody
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ve sklepě budovy pohostinství do dalšího
zasedání. Zastupitelstvo dále pověřilo
starostu, aby zajistil variantní právní názor
na případnou změnu vlastnictví pozemku
pod budovou pohostinství v Dolních
Hbitech čp. 67 ve prospěch společnosti
Coop Příbram, družstvo se sídlem 261 24
Příbram II, Dlouhá ul. 155 a dále prověřil
možnosti odkoupení pohostinství v Dolních
Hbitech čp. 67 postavené na st. parc. č. 76/1
v k.ú. Dolní Hbity.
Zastupitelstvo
odložilo
projednání
předloženého záměru prodeje pozemku
parc. č. st. 76/1 v k.ú. Dolní Hbity do
dalšího zasedání (prodej pozemku pod
hospodou v Dolních Hbitech).
ZO schválilo předložený návrh Dodatku č.
5 ke smlouvě o zabezpečení sociálních
služeb mezi Obcí Dolní Hbity a Farní
charitou Starý Knín, se sídlem Nám. Jiřího
z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín, ze dne
9. 4. 2009 bez připomínek. Obec
každoročně přispívá Farní charitě částkou
30 000,- Kč.
ZO schválilo jednorázový příspěvek ve výši
15 000,- Kč pro TJ Sokol Dolní Hbity,
který bude využit jako spoluúčast při
získání dotace na úpravy fotbalového hřiště
v Dolních Hbitech. TJ Sokol Dolní Hbity
získala dotaci od České unie sportu (dříve
ČSTV) ve výši 65 000,- Kč, dalších cca
15 000,- Kč zaplatí ze svého rozpočtu,
zbylých 15 000,- Kč je příspěvek Obce.
Dotace bude použita na rekultivaci hrací
plochy, kterou provádí odborná firma
LUKO-trávníky s.r.o.
ZO schválilo předložený návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní
Hbity a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, ve věci výstavby kabelového
vedení po pozemek parc. č. 158/6 v k.ú.
Jelence (nově budovaný rodinný dům pana
Tomáše Volfa).
Zastupitelstvo
schválilo
předloženou
cenovou nabídku firmy František Vrtiška,
prodej, montáž a servis tepelných čerpadel
FUJITSU, na instalaci regulačního zařízení
pro automatickou regulaci teploty v sále
KD v Dolních Hbitech (tělocvična a šatny).
Cenová nabídka je ve výši 9 777,- Kč vč.
DPH.
ZO schválilo předložený Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací Obce Dolní
Hbity na roky 2014 – 2018, který
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vypracovala společnost Vodovody a
kanalizace Beroun, a.s. pro Obec Dolní
Hbity, jako vlastníka vodohospodářského
majetku.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o uzavření smlouvy budoucí mezi
Obcí Dolní Hbity a ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, ve věci zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby na
pozemcích parc. č. 624, 623/2, 509/1, 509/2
a 53 v k.ú. Dolní Hbity pro kabelové vedení
NN 0,4 kV pro parc. č. 68/16 v k.ú. Dolní
Hbity (stavební parcely směr Luhy nad
státní silnicí).
- ZO vyslechlo informaci o možnosti podat
žádost o dotaci Středočeského kraje na
výstavbu
vodovodu
v Jelencích.
Zastupitelstvo
uložilo
vyhotovit
dotazníkové šetření na území obce Jelence.
V případě 50% zájmu občanů o připojení se
k vodovodu schvaluje předložený návrh
smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a
Ing. Ondřejem Schrötterem, poradenství
pro projekty, na přípravu žádosti o dotaci
Středočeského kraje pro stavbu vodovodu v
Jelencích.
Poslední zasedání proběhlo nedávno,
dne 10. prosince 2013 v budově OÚ Dolní
Hbity:
- Zastupitelstvo zvolilo člena kontrolního
výboru paní Alenu Kášovou.
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření Obce Dolní Hbity č.
13/2013 ze dne 11. 11. 2013 bez
připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtu Obce Dolní Hbity pro rok 2014
bez připomínek.
Z důvodu větší
operativnosti stanovilo závaznými ukazateli
rozpočtu u příjmů členění ve struktuře
Položka a u běžných výdajů ve struktuře
Oddělení – Paragraf. Rozpočet je schválený
jako vyrovnaný s úhrnem všech příjmů
12 737 149,- Kč a výdajů 12 737 149,- Kč.
V rozpočtu je uvažováno se zateplením
budov Základní školy (včetně výměny oken
a dveří) ve výši 3 671 365,- Kč vč. DPH.
- Zastupitelstvo stanovilo ponechat pro rok
2014 stejnou sazbu poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů, jako byla v roce 2013
(to je 450,- Kč).

- ZO schválilo prodej pozemku parc. č. st.
76/1 v k. ú. Dolní Hbity o výměře 412 m2
Coop Příbram, družstvo se sídlem 261 24
Příbram II, Dlouhá ul. 155. Zastupitelstvo
dále stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 300,- Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku hradí
žadatel o odkoupení. Zároveň zastupitelstvo
stanovuje zakotvit do kupní smlouvy
usnesení o předkupním právu na budovu
pohostinství stojícím na tomto pozemku.
- Zastupitelstvo schválilo mimořádný nákup
25 postýlek do ložnice MŠ v celkové ceně
47 250,- Kč.
- ZO stanovilo zakoupit kontejner C2 – N38
KV 112 pro sběrné místo odpadu v Dolních
Hbitech od firmy CTS – servis, a.s., se
sídlem Okřínek 53, 290 01 Poděbrady,
v celkové hodnotě 50 457,- Kč vč. DPH
a dopravou ve výši do 5 000,- Kč vč. DPH.
Stále
se
zvyšující
množství
velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře
vyvolalo potřebu zakoupení kontejneru, do
kterého by se odpad rovnou házel. Zvýšilo
by to kulturu práce, vzhled sběrného dvora
a ušetřilo by to i práci, protože by se
kontejner plnil rovnou. Nedocházelo by
k hromadění odpadu na zemi a pak
k následnému překládání a manipulaci
s odpadem. Zejména nakládka matrací a
různého čalouněného nábytku, které jsou
vlivem deště plné vody, je velice
nepříjemná.
- Zastupitelstvo schválilo předložené návrhy
žádostí o dotaci z fondů Středočeského
kraje:
o na
projekt
„Zvýšení
akceschopnosti jednotky SDH
Dolní Hbity“ ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS
o na projekt „Rekonstrukce kapličky
v Kácini“ ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek
o na projekt „Revitalizace návsi v
Nepřejově“ ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst
- Zastupitelstvo
vzalo
na
vědomí
předloženou Výroční zprávu Základní
školy a Mateřské školy Dolní Hbity, okr.
Příbram za školní rok 2012/2013.
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní
Hbity a Coop Příbram za účelem umístění
úpravny vody ve sklepě budovy
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pohostinství čp 67 v Dolních Hbitech,
která leží na pozemku parc. č. st. 76/1
v k.ú. Dolní Hbity.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření Obce Dolní Hbity č.
14/2013 bez připomínek. (JM)

****
Poplatky za odpady se nemění
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva
Obce Dolní Hbity bylo schváleno, že výše
poplatku za provoz systému shromaždování,
sběru, přepravy , třídění , využívání a
odstraňování komunálních odpadů se nemění
a zůstává ve stejné výši jako v loňském rocetzn. 450,- Kč na osobu /1 rok u trvale žijících
osob a 450,- Kč/1 rok za rekreační objekt.
MV

****

Bohoslužby o Vánocích:
středa 25. prosince (Narození Páně) - 1. svátek
vánoční: 12.30 hod.
neděle 29. Prosince - Svátek svaté rodiny:
12.30 hod.
P. Zbigniew Grzyb

*****

malé vísky Jelence. V nedělní podvečer
1. prosince se sešli u místní kapličky,
prohlédli si rozsvícený vánoční strom,
roztomilý betlém a na závěr si všichni společně
zazpívali.
Samotnou organizaci a program
k zahájení adventu zajistil místní spolek
JEŽEK za laskavého přispění přátel. Jeho
členky také na návsi nazdobily vánoční
stromečky a do kapličky naaranžovaly
papírový betlém, který vyrobily místní děti.
S touto částí nedělního programu, tedy
odhalením betlému před zraky občanů, se
vyskytly jediné minimální komplikace. „Těsně
před akcí nás potrápila naše paměť, neboť se
někam zatoulal klíč od místní kapličky.
Nakonec se ale našel a všechno dobře
dopadlo,“ říká Jana Stuchlíková ze spolku
JEŽEK.
S mnoha organizačními činnostmi
místním ženám vypomohli i ostatní občané, a
také jelenečtí pánové, kteří obstarali zejména
technické nezbytnosti.
A že těch příprav nebylo málo například místní děti, které na zahájení adventu
zazpívaly tradiční vánoční koledy, se
k nácvikům scházely už několik týdnů předem.
Jejich vystoupení korunovalo celé adventní
setkání a písničky jako Pásli ovce valaši,
Štědrý večer nastal nebo Jak jsi krásné
neviňátko si s dětmi zanotovala i většina
přihlížejících. Mezi jinými dorazil mezi
jelenecké občany i starosta Obce Dolní Hbity
Jan Michálek.
„Slavnostní program a rozsvícený
strom přilákal k přivítání adventu skoro celou
vesnici, přišlo na padesát sousedů a sousedek,“
sdělila s radostí Jana Stuchlíková. Kromě
zpívání koled a rozsvěcení stromku se také
přihlížející dozvěděli několik zajímavostí o
období adventu i o tradicích a zvycích, které se
v této předvánoční době dodržují.
Michaela Rozšafná

*****
Kulturní komise
Na zahájení adventu se sešla skoro
celá vesnice
Začátek adventu se ani letos neobešel
bez malého zastavení a milého setkání občanů

Zájezd na Tančírnu
V sobotu 19. 10. 2013 se uskutečnil
zájezd do Prahy. Navštívili jsme Divadlo
Radka Brzobohatého a to představení
Tančírna. Doufáme, že byli všichni spokojeni
s výběrem představení.
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Na jaro plánujeme další zájezd.
Tentokrát však pojede pouze jeden autobus.
Není totiž úplně jednoduché obsadit dva
autobusy. Proto sledujte plakáty a včas se
prosím přihlaste. Kdo dřív přijde, ten dřív jede.

*****

Setkání s herci divadla Radka Brzobohatého

Setkání důchodců
Další setkání proběhne v sobotu 29. 3.
2014. Opět vám zahraje Toulavá kapela
z Rožmitálu.
Akce
se
s
největší
pravděpodobností uskuteční v sále v Luhách.
A jak už je naším zvykem, doprava ze všech
obcí bude zajištěna. Už se na vás moc těšíme.
Vítání občánků
Další vítání plánujeme na měsíc
březen. Podrobné informace rodičům dětí včas
upřesníme.
Hana Procházková

Poděkování
Obec Dolní Hbity děkuje MUDr. Martině
a MUDr. Pavlu Pelichovským za zaslání
finančního daru na pořádání vánočního
koncertu.

*****

*****

Pozvánka na vánoční koncert

Divadelní vystoupení skupiny
Rafanda

Kulturní komise a Obecní úřad Dolní
Hbity vás srdečně zvou na vánoční koncert.
Hana Procházková

*****
VESELÉ A POHODOVÉ VÁNOCE
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE
PŘEJÍ VŠEM ZÁKAZNÍKŮM
DOLNOHBITSKÉ PRODEJNY COOP
Zdeňka Fejtová, Hana Procházková
a Radka Velasová

V pátek třináctého proběhlo zatím
poslední vystoupení místní divadelní skupiny
Rafanda. Rádi bychom poděkovali všem
divákům, neboť celý výtěžek vstupného byl
poskytnut na dobročinné účely pro postižené
spoluobčany. Vybralo se úctyhodných 10 108,Kč.
Vladimíra Pražáková

Okénko základní školy
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Přiblížil se konec roku 2013, naše
škola se připravuje na příchod paní Zimy
a obléká novou výzdobu. Ohlédněme se za tím,
co se u nás od září přihodilo nového.
Dne 27. září se v Dolních Hbitech
uskutečnila kulturní akce s názvem „Hbity jsou
hbité“. Vystoupení se konalo při příležitosti
slavnostního znovuotevření sálu kulturního
domu. Vystoupení žáků naší školy byla
zaměřená na činnost spolků v obci - hasiči,
včeličky, recitace, dramatizace, sportovní
soutěže, aerobic, gymnastika, myslivci se
zvířátky, fotbal a další. Jednotlivá čísla
doprovázely známé písničky, které přispěly
k příjemné atmosféře.
V říjnu se uskutečnilo představení
umělecké agentury Pernštejni s názvem
"Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků".
Tento interaktivní pořad byl určen pro žáky
prvního i druhého stupně.
Projektový den evropských jazyků
žáky velice bavil, neboť se na jeho přípravě
sami podíleli. Připravili stanoviště věnovaná
různým státům - Anglii, Francii, Itálii,
Německu,…Posléze si sami mohli vyzkoušet,
co je typické pro daný stát.
Projektový den OČZMS pořádáme již
tradičně ve spolupráci se členy Klubu vojenské
historie z Příbrami. Učíme děti připravovat na
situace ohrožující jejich zdraví. Letos nám sice
nepřálo počasí, ale smysl celé akce byl
naplněn.
Tematické zájezdy byly letos pestré.
Děti z 1. stupně poznávaly krásy města
Sedlčany. Navštívily místní muzeum a
prohlédly si město. Druhý stupeň strávil celý
den v Říčanech u Prahy. Téma zájezdu znělo
„Řemeslo má zlaté dno“. Žáci pracovali podle
předem daného programu na stanovištích- Rub
a líc oblečení, Fotografování a Potisky. Dále
zhlédli historickou výstavu.
Na 1. stupni proběhl „Týden
s písničkou“. Během celého týdne se písně
různým způsobem zpracovávaly v předmětech
a na závěr se společně zpívaly. Pro starší žáky
byl připraven projektový den „Tvoříme školní
časopis“, v němž se učili pracovat s textem,
tvořit anketu a zpracovávat získané materiály,
vymýšlet grafiku a následně tvořit vlastní
články pro zadané rubriky. V závěru dne
prezentovali své práce.
V listopadu vyslechly děti od 4.- 9.
třídy přednášku o Islandu.
Nesmíme zapomenout na školní družinu,
která zpříjemňuje žákům volný čas příjemnými

aktivitami. Za všechny zmíním oblíbené
„Družinové nocování“.
Dne 13. 12. nás čekají již tradiční
vánoční trhy (17.00). Tentokrát budou spojeny
se Dnem otevřených dveří (17.30). Na obě
akce jste všichni srdečně zváni.
Ředitelství ZŠ a MŠ Dolní Hbity Vám
do nového roku 2014 přeje mnoho zdraví,
Mgr. J. Vršecká
lásky a pohody.
Báseň o Vánocích
D. Kozák, M. Rozšafná
Ráno se probudím a je tu Štědrý den,
dobře se naladím a běžím hned ven.
S tatínkem pro stromeček do lesa dojdeme,
maminka mezitím oříšky umele.
K večeři sníme kapra a salát,
přeji si k Vánocům červený kabát.
Po večeři půjdeme ke stromečku,
kde na nás čeká spousta dárečků.

******

Vánoční stromeček nakreslil Matýsek Lacman, 4 roky 7
měsíců

Okénko mateřské školy
Advent v MŠ
Předvánoční období je u nás v MŠ
každoročně spjato s vánoční výzdobou všech
prostor, se zdobením stromku, sváteční
svačinou s rozbalováním dárků, s pečením
cukroví,
koledováním
po
vesnici
a v neposlední řadě s besídkou pro rodiče,
prarodiče a přátele. Letošní besídku jsme pojali
trochu netradičně. Ať už v čase nebo v místě
konání. Uskutečnila se 4.12. 2013 na dvoře MŠ
pod názvem: „Adventní zpívání“. Děti u
rozsvíceného stromečku vystoupily s pásmem
vánočních písní a koled. Toto vystoupení se
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všem přítomným líbilo a odcházeli domů
spokojeni.
Spokojené a klidné vánoční svátky a
hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2014 vám
přejí děti a zaměstnanci MŠ.
Za MŠ Vladimíra Pražáková

******
Uzavření školní družiny a mateřské
školky v době zimních prázdnin
V době vánočních prázdnin od 23. 12.
2013 do 3. 1. 2014 (včetně) budou školní
družina, základní škola a mateřská škola
uzavřeny.

*****
Poděkování - úklid kostela
Obec Dolní Hbity děkuje všem, kteří se
podíleli na letošním úklidu a zdobení kostela
před vánočním koncertem. Na přípravách se
podíleli: Miloslava Válová, Jaroslava Koutová,
Daniela Koksová, Markéta Rysová, Hana
Sádlová, Kateřina Grebeňová, Vladimíra
Pražáková, Marie Minxová, Hana
Melichárková, Hana Procházková, Václav
Procházka ml., Aleš Procházka, Jaroslav
Turnovec a Ing. Jan Michálek.
Hana Procházková

*****

španělské přehradě, kde je nejlepší voda na
světě, ve které plave největší množství
divokých kaprů a žijí v ní největší sumci
světa,“ říká nadšený rybář Robert Velas.
Kapr, se kterým se nechal zvěčnit i na
fotografii, váží 21 kg a měří 98 cm. „Kapra
pod 10 kg zde nechytíte, protože to jsou pro
více než stokilové sumce jednohubky,“
vysvětluje Velas. A jaký je pro rybáře pocit
vytahovat z vody takového „macka“?
„Je to asi třicetiminutová přetahovaná kdo
s koho. Rybáři sem spíš jezdí na zdejší sumce.
Já se ale chystám na kapry znovu i příští rok,
tentokrát do delty Ebra. Těším se na zdejší
trofeje, které mají i přes 35 kg,“ říká Robert
Michaela Rozšafná
Velas.

*****
Obec Dolní Hbity děkuje dětem
a učitelům Základní školy a Mateřské
školy Dolní Hbity za nacvičení zábavného
programu při příležitosti slavnostního
otevření kulturního domu v Dolních
Hbitech.
Moc se vám povedl.

*****
Vodovod v Jelencích se v dohledné
době stavět nebude
Ještě nedávno probíhala anketa mezi
občany Jelenců, zda by měli zájem
o vybudování již dlouhá léta plánovaného
vodovodu. A zájem by skutečně byl. Vše
vypadalo nadějně, jenže podmínky se změnily
a Obec nemá šanci dotaci získat. Budeme tedy
opět čekat na vhodnou příležitost. Jedno však
víme jistě. V příštím roce se stavět rozhodně
(JM)
nebude.

Okénko SDH Dolní Hbity
Podívejte se: Kapr, kterého na
vánočním menu nenajdete
Smažený
kapr
v trojobalu
s bramborovým salátem neodmyslitelně patří
na štědrovečerní stůl. Jednoho takového
„kapříka“ chytil v říjnu také Robert Velas. Šlo
však o trochu větší rybu, než jsme v našich
končinách zvyklí. „Chytil jsem ho v jedné

Vážení spoluobčané, dne 21. září 2013
jsme jeli do obce Budínek, kde se konal 10.
ročník soutěže družstev mužů od 35 let o
putovní pohár vedoucího odborné rady velitelů
OSH Příbram. Ze 17 družstev jsme se umístili
na devátém místě.
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V říjnu jsme uspořádali dvě brigády.
Jednu na údržbu techniky a úklid v hasičce,
druhou na sběr kamene pro ZD Dublovice.
Dne 9. listopadu jsme uspořádali v naší
útulné
hospůdce
1.
ročník
soutěže
v bramborovém salátu. Proti nultému ročníku
byla větší účast. Soutěž překročila i hranice
naší obce. Za pomoc při pořádání soutěže a
dodání výborných řízků děkujeme panu Karlu
Rysovi. Na závěr jsme si všichni pochutnali na
našich společných výrobcích. Také děkujeme
našim
rozhodčím
za
jejich
nelehké
rozhodování a samozřejmě panu Josefu
Dědinovi, Františku Spilkovi a Karlu
Němečkovi, kteří nám hezky zahráli.
Dne 16. listopadu se konala brigáda na
železný šrot a zakopání roury na vánoční
strom, který jsme v sobotu 30. listopadu za
hojné návštěvy našich spoluobčanů a
rozzářených dětských očí v 17 hodin rozsvítili.
Při hudbě pana Karla Němečka,
s dobrou klobásou a svařáčkem jsme se na
chvilku zastavili v této uspěchané době.
Nechyběli ani čerti s Mikulášem. Všem, kdo se
na této hezké akci podíleli, patří velký dík.
JSDHO Dolní Hbity má ve svém
inventáři vysavač na bodavý hmyz. Pokud
bude někdo potřebovat naši pomoc, jsme
schopni Vám ji poskytnout.
Závěrem chci v této nelehké době
všem poděkovat za práci pro sbor, zvláště
manželkám,
přítelkyním,
maminkám
a babičkám za trpělivost, když v noci utíkáme
na výjezdy.
Chtěl bych popřát klidné a spokojené
prožití svátků vánočních a hodně zdraví
Miroslav Pácalt
v novém roce 2014.

*****
INFORMACE PRO OBČANY
OD 23. 12. 2013 DO 31. 12. 2013 BUDE
OBECNÍ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST
UZAVŘEN

*****
Okénko SDH Káciň
V sobotu 25. ledna 2014 od 18 hodin
se v místním pohostinství uskuteční výroční
valná hromada SDH Káciň.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů
v Kácini přeji všem našim členům i ostatním
občanům pokojné prožití vánočních svátků

a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku
Za SDH Káciň Karel Horký, starosta
2014.

*****
Okénko SDH Luhy
Sbor dobrovolných hasičů v Luhách
zve všechny na tradiční vánoční "Hasičskou
zábavu", která se bude konat 25. 12. 2013 od
20.00 hodin v sále KD v Luhách. K tanci a
poslechu hraje skupina BOS.
V sobotu 28. 12. 2013 se od 18.00 hodin bude
konat výroční valná hromada našeho sboru.
Proběhne volba nového výboru SDH. Srdečně
zvu všechny členy k účasti.
Všem našim členům, jejich rodinám
a všem občanům Obce bych chtěl jménem
Sboru dobrovolných hasičů v Luhách popřát
klidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku
2014.
Starosta SDH Jaromír Jechort ml.

*****
Okénko SDH Jelence
Shrnu-li to krátce, tento rok byl pro náš
sbor celkem úspěšný.
Začátkem února jsme uspořádali ples,
mohu to říci, byl velmi slušný nejen co se týče
účasti ale i organizace. Největší z kladů byl
vstup pouze ve společenském oděvu.
V dubnu naši mladí hasiči připravili
oheň na pálení čarodějnic na novém místě u
potoka za Bouškovými. Poděkování patří panu
Michalu Žákovi za zapůjčení pozemku na
pálení a rodinám Bouškovým za nepohodlí
z kouře z hranice.
V květnu měla premiéru naše nově
sestavená družstva v požárním sportu. Zvlášť
bych vyslovil uznání Janě Slepičkové, jež se
chopila úlohy strojníka a naše družstvo žen se
tak stalo nezávislé.
Díky neutuchajícímu zájmu a se
značným osobním nasazením se nám podařila
úprava naší stříkačky PS15. Největší
poděkování patří p. Marku Volfovi.
Začátkem května proběhlo v Jablonné
okrskové cvičení, které jsme pořádali my.
Kromě špatného počasí a organizačních
problémů závody proběhly celkem klidně.
I přes negativní názory byla na závodech
poprvé použita elektronická časomíra, a to jak
ve štafetě, tak v požárním útoku. Poděkování
patří Jardovi Bartůňkovi.
Během následujících čtyř měsíců jsme
se účastnili několika soutěží v požárním

10
sportu. Asi nejlepší byla noční soutěž
v Dobrošovicích, kde jsme z 32 družstev
skončili na 9. místě (poděkování zaslouží
Jenda Turnovec ). 3. místo Láz, 3. místo
Hříměždice.
Během letních měsíců naši mladí
hasiči odpracovali několik brigád na úpravu
okolí hasičské zbrojnice.
V říjnu a v listopadu proběhlo několik
brigád za účelem úprav prostor naší klubovny
a jejího nejbližšího okolí - řezání dřeva,
vymalování, výměna zárubní a dveří do garáže,
zateplení stropu klubovny, police, věšák atd.
Zde musím vyzdvihnout zásluhy našich
nejmladších členů a členů starších a přece
mladých.
Snad jen zbožné přání, doufám, že
příští rok uvidím na brigádách a různých
akcích vícero cizích tváří a ne pořád jen ty
samé.
Všechny členy srdečně zvu na výroční
valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu
4. ledna 2014 od 19 hodin v místním
pohostinství.
A na závěr bych poděkoval všem, kdo
nás podporují. Stejně tak děkuji našim
sousedům, že s námi mají trpělivost
a
pochopení,
budeme
se
snažit.
Jiří Žák, velitel SDH Jelence
Děkuji.

*****
Okénko SDH Nepřejov
V pátek 27. prosince 2013 od 18
hodin se uskuteční výroční valná hromada
SDH Nepřejov. Tímto bych rád pozval
všechny naše členy k hojné účasti.
Všem přeji nádherné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v novém
roce.
Za SDH Nepřejov Ing. Roman Vopička, starosta

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Dovolte nám malé poohlédnutí
za fotbalovým podzimem roku 2013, který
skončil před pár týdny, a tak můžeme předložit
krátké hodnocení. V soutěžích máme opět
čtyři mužstva, dvě mládežnická a dvě
dospělých.
A mužstvo dospělých hrající II. třídu
ukončilo podzimní část sezony 2013-14,
musíme konstatovat, velice neúspěšně. Vždyť

ze 13 zápasů vyhrálo jen 4, zbývající všechny
prohráli. Kuriozitou je, že doma vyhráli jen
jednou. V tabulce jsou na nelichotivém 12.
místě a to je pro hráče i příznivce veliké
zklamání.
Kde hledat příčiny neúspěchů? Hlavně
docházka na zápasy, ale i tréninky byla více
než žalostná. Ptáme se proč to jinde jde a u nás
ne? Vždyť jen stabilizovaný kádr je schopen
„prát se“ o příčky nejvyšší. Asi také v mužstvu
vládla velká nervozita, když se nedaří.
Samozřejmě nám chybí klasický útočník, když
po odchodu Červenky do Milína se nám jej
nepodařilo nikým nahradit. Doufáme, že
v zimním přípravném období se dá mužstvo
dohromady. Kluci si také musí uvědomit, že
reprezentují Dolní Hbity a přidají do zápasů
více bojovnosti. Věříme, že v jarních zápasech
nás a zejména naše fanoušky zlepšenými
výkony potěší.
B mužstvo hraje východní skupinu IV.
třídy. Zde se snoubí generace starších hráčů
s velice mladými. V podzimní sezoně museli
hráči „béčka“ často vypomáhat hráčům A
týmu, kterých bylo v několika zápasech málo.
V tabulce je B mužstvo po podzimu na 7.
místě.
V mládežnické kopané při současném
nedostatku hráčů si navzájem pomáháme se
Zduchovicemi a spolupráce je to velmi dobrá.
Dorost stále sbírá zkušenosti, většina hráčů je
tu 15 a 16 letých. Je potěšitelné, že vůbec
hrajeme okresní přebor dorostu, vždyť
v soutěži je jen 6 mužstev, když v minulosti to
bylo 14 i více.
Mladší žáci hrají kvalitní okresní soutěž a
dá se říci, že se zápas od zápasu zlepšují. Zde
bychom rádi zdůraznili, že je to velkou
zásluhou obětavé práce a trpělivosti šéftrenéra
mládeže pana Václava Železníka.
Zimní příprava bude tradičně závislá na
přízni počasí, i když máme oproti minulým
letům výhodu v možnosti využití nové
tělocvičny v rekonstruovaném kulturním domě
v Dolních Hbitech. Tréninky budou tedy
probíhat převážně v nové tělocvičně, a to i z
důvodu rekonstrukce travnaté hrací plochy
nebude možný vstup na hřiště TJ Sokol. Před
zahájením jarní sezóny plánujeme sehrát ještě
několik přípravných zápasů, abychom byli co
nejlépe připraveni na mistrovská utkání, která
koncem března startují.
Rádi bychom vás pozvali na nejbližší
akce, které tradičně TJ Sokol pořádá. V sobotu
25. ledna 2014 se uskuteční tradiční sportovní
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ples, v novém sále v Dolních Hbitech. V únoru
nás čeká tradiční masopustní průvod a na
začátek března jsme naplánovali valnou
hromadu, na kterou všechny naše členy
srdečně zveme. Přesné termíny budou včas na
vývěsce TJ.
TJ Sokol Dolní Hbity přeje všem
krásné a pohodové Vánoce, hodně štěstí
a
zdraví do roku 2014.
Za Sokol Dolní Hbity Václav Neumann, Václav Kofroň

*****

nového roku pevné zdraví, mnoho pracovních
úspěchů, lásky a porozumění.
Významná výročí členů naší TJ v posledním
čtvrtletí roku 2013 a v 1. čtvrtletí roku 2014:
Slepička J., Pilík T., Vondráček J., Podobský
M., Kout M., Cintula J., Matyáš D., Hlinovský
Václav Rys ml.
F. prostřední.

*****
Místní akční skupina Sedlčansko přeje
všem občanům krásné Vánoce, pohodu,
zdraví a štěstí a také úspěšný následující
rok 2014.

Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení
sportovní
přátelé,
konec roku se nám přibližuje mílovými kroky
a pomalu nastává čas bilancovat. Ale nejdříve
bych rád zhodnotil průběh podzimní sezóny.
Opět jsme nakoukli do okresního přeboru
a vstoupili do něj rázně! Ze čtyř zápasů jsme
dokázali vybojovat sedm bodů a zdálo se, že
budeme štikou okresu. Bohužel štika postupem
času jaksi lekla, ať už to bylo vlivem zranění
několika klíčových hráčů, nebo absencí hráčů,
či vyloučením. Každopádně jsme ve zbývající
zápasech získali pouhých 5 bodů. Proto není
divu, že se nyní nacházíme na 11. místě
tabulky a k sestupu to máme opravdu kousek.
Doufejme, že v průběhu zimy dobře
potrénujeme, vyléčíme veškerá zranění a v
jarních
bojích
poté
uspějeme.
Letošní rok, bych se nebál tvrdit, byl jeden z
nejúspěšnějších roků v celé historii klubu! Po
jarní části se naše mužstvo radovalo z postupu
do okresního přeboru, v okresním poháru jsme
postoupili do semifinále, kdy si to doma 15. 3.
2014 rozdáme o finále s Kosovou Horou.
Vyhráli jsme memoriál Bohouše Sirotka u nás
doma. I v individuálních soutěžích jsme uspěli!
David Krůta se stal Hráčem měsíce května v
okresních soutěžích, Pavel Pilík zase Trenérem
okresu. Uspořádali jsme autobusový zájezd na
utkání Sparta Praha - 1.FK Příbram.
Závěrem bych vás chtěl pozvat 25. 1.
2014 na výroční valnou hromadu, kdy
proběhne volba nového výboru. Ve středu
12. 2. 2014 odjíždíme na čtyřdenní soustředění
do Hotelu Vltava v Červené nad Vltavou.
A další akcí našeho klubu bude tradiční
masopust, který příští rok pořádáme 1. 3. 2014.
Chtěl bych popřát všem spoluobčanům do

*****
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).

Výkaz všech židů bydlících ve farním
obvodu Dolní Hbity na počátku roku 1839
Ve vesnici Dolní Hbity:
Domov. čís. 12 vrchnost. dvůr
Jonáš Arenstein
Františka - manželka
Jáchym, Šalamoun, Tereza, Josefa, Marie,
Anna, Barbora - děti
Domov. čís. 21
Jakub Kraus
Alžběta – manželka
Samuel, Filip, Mojžíš, Rosalie – děti
Tereza Krausová – vnučka
Domov. čís. 32 – židovský dům
Mojžíš Charvát
Anna – žena
Jakub, Lebel – děti
Ve vesnici Horní Hbity:
Domov. čís. 11
Šalamoun Polak
Tereza – žena
Anna, N… - děti
Ve vesnici Káciň:
Domov. čís. 23
Jakub Eisner
Judita – žena
Bernard, Josef, Herman, Rosalie – děti
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Ve vesnici Luh:
Domov. čís. 10 vrchnost. dvůr
Mojžíš Eisner
Josef, Herman, Anna, Barbora – děti
Barbora Gärtnerová – služebná
Str. 661

1922
V posledních letech řádila mniška
v krásných okolních lesích, zvláště v revíru
plackém a jeleneckém.
Dne 10. září posvěcen byl nový kříž
před kapličkou v Kácini. V novém školním
roce učí se na zdejší škole v 5 třídách se 2
pobočkami, a to ve IV. a V. třídě, dohromady
v 7 třídách, připočte-li se k tomu dvoutřídní
škola na Větrově, kamž farář dvakrát týdně
dochází, vyučuje duchovní správce celkem 18
hodin týdně, což při rozlehlosti zdejší osady
a při namáhavé duchovní správě jest dosti
obtížné a vyžaduje pevného zdraví a také
silných nervů při zvláštní povaze zdejšího lidu
a při neutěšených poměrech v místní obci
a škole. Na škole dolnohbitské působí toho
času: řídící učitel Ladislav Pritz, učitelové Jar.
Bartoš, Fr. Rys a Jar. Vrba, učitelky Gust.
Boušková, Marie Drahá a Barb. Neubauerová.
Dne 4. listopadu zahájena autobusová
doprava mezi Příbramí a Krásnou Horou.
Spojení je každý den jednou, jen v úterý a
v sobotu a o výročních trzích příbramských
dvakrát denně.

Str. 666
1923
Dne 1. května vysvěcen nový kříž při okresní
silnici pod Jablanou na pozemku rolníka p.
Černého z Jablané č. 14.
Začátkem června zahájena stavba silnice Dolní
Hbity - Luh - Třtí – Velká a ukončena před
zimou. Na zhotovení patníků pro tuto silnici
otevřen nový žulový lom v zádušním lese u
silnice vedoucí k Jelencům.
Str. 667
Dne 16. září konány volby do obecního
zastupitelstva. V Dolních Hbitech byly pouze 2
kandidátní
listiny,
strany
lidové
a
republikánské a při volbách dostali lidovci 4
mandáty a republikáni 8. Starostou zvolen
Josef Vopička, výměnkář, náměstkem farář.
Str. 669
1924
Nové báně upevněny na kostele dne 26. dubna.
Farář napřed báně posvětil a pak byly vytaženy

vzhůru a s obdivuhodnou lehkostí zasazeny,
když před tím vložen do hlavní báně pamětní
spis a běžné malé mince. Pamětní spis, který
sepsal farář, zní takto:
Pro paměť všem budoucím. Tato báň na hlavní
věci katolického farního kostela v Dolních
Hbitech byla upevněna v sobotu před nedělí
provodní nebo bílou, t.j. dne 26. dubna léta
Páně 1924, t.j. tisícího devítistého dvacátého
čtvrtého. Stalo se tak v 6. roce trvání republiky
československé, když hlavou církve římskokatolické byl papež Pius IX, arcibiskupem
pražským Dr. Frant. Kordač, vikářem vikariátu
příbramského Msgre Emanuel Hrdlička, děkan
v Příbrami, duchovním správcem osady
dolnohbitské Stan. Svoboda, farář a arcib.
notář.
Prvním
prezidentem
republiky
československé byl Dr. Tomáš G. Masaryk,
zástupcem patrona – náboženské matice byla
okresní správa politická v Příbrami, jíž v čele
stál rada Gustav Kremlička, správu jmění
farního kostela dolnohbitského kromě faráře
vedli fojtovní komisař Jan Radiměřský,
nadlesní a správce pily na Budech u Višňové,
jenž té doby byl zároveň ředitelem kůru a
účetní Fr. Werner, poštmistr v Dolních
Hbitech. Osada Dolnohbitská měla v té době
2.250 katolíků a 20 jinověrců a patřily k ní tyto
obce: Dolní Hbity, Horní Hbity, Jablaná,
Jelence, Káciň, Kaliště, Horní Líšnice, Dolní
Líšnice /3 čísla/, Luh, Nepřejov, Vápenice /3
čísla/, Větrov a samota Placy. Duchovní
správce dolnohbitský vyučoval katolickému
náboženství dvakrát týdně v sedmi třídách
obecné školy v Dolních Hbitech a ve 2 třídách
obecné školy ve Větrově. Starostou obce Dol.
Hbit byl Josef Vopička, výměnkář a jeho
náměstkem farář St. Svoboda. Opravy kostela
prováděny v té době s povolením ministerstva
školství a národní osvěty, jemuž v čele stál
ministr Bechyně, nákladem 46.000 Kč, z čehož
na osadníky připadlo kolem 8.000 Kč. Opravy
prováděla firma Ing. Petřík a spol. z Příbrami,
opravy bání, klempířské a pokrývačské práce
provedla firma Kindl a Hejza z Prahy II,
Mariánská ul. č. 30, provedeny kromě toho
opravy fary a hřbitova, ze sbírek pak osadníků
a opraveny ciferníky věžních hodin; trvaly 5
týdnů a byly přípravou na generální visitaci,
kterou na osadě dolnohbitské měl vykonati
nejdp. arcibiskup dne 28. května 1924.
V Dol. Hbitech dne 26. dubna 1924.
Stan. Svoboda, farář

