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Malovaná vajíčka nakreslila Sofinka Falcová, 4 roky 8
měsíců

*****
Kropenatá slepičko,
Snes nám zlaté vajíčko.
Zlaté vejce? – Ach co s ním?
O zlato já nestojím.
Jak by se mi ze zlata
Líhla potom kuřata?
Jan Čarek

*****
Obec Dolní Hbity
přeje
všem
občanům
veselé Velikonoce a
krásné jaro 2014.

*****
Vážení spoluobčané,
jaro je konečně tady v plném rozpuku
(tedy až budete číst Listy, jistě bude…, dnes,
v úterý, je počasí nepříjemně chladné)
a Velikonoce za dveřmi.

V krajině se po zimě opět ujímá
nadvlády zeleň. Vše pučí, raší a rozkvétá do
krásy.
Snad i proto jsme se v zastupitelstvu
osmělili a rozhodli se přihlásit naši Obec do
soutěže Vesnice roku. Rádi bychom se
pochlubili nejen upravenou obcí nebo nově
zrekonstruovaným sálem, ale také tím, jak se
společně dokážeme bavit a žít. Málo kdo si
uvědomuje, že i na venkově lidé mohou
prožívat bohatý společenský život.
A nejsou to jen oblíbené plesy
a zábavy. Vzniklo zde v poslední době mnoho
nových zájmových spolků. Souběžně s tím
fungují tradičně hasiči, myslivci, včelaři či
sportovní jednoty. Za ty nové například
jelenecký JEŽEK, který dokázal v průběhu
roku zorganizovat několik zdařilých akcí pro
místní občany (MDŽ, dětský karneval, letní
Olympiáda…). I v menší Kácini to žije.
Občané tam společně organizují rozsvícení
vánočního stromu, pořádají maškarní karneval
pro děti či letní fotbalový turnaj.
Nově rekonstruovaný kulturní dům
umožnil mnohým z nás realizovat své tužby
a plány, a tak zde najednou máme
Dolnohbitské mažoretky, z ničeho se zrodil
divadelní spolek Rafanda, který navázal na
tradici divadla v obci a od Nového roku v sále
proběhlo i několik sportovních turnajů.
Mám velikou radost, když mohu
sledovat, jak si dospělí i ti mladší v Obci
dokážou „hrát“. Poslední setkání s dechovkou
v Luhách je toho důkazem. Všichni jsme
prožili krásný večer, který ještě zpestřily děti
ze základní školy a Dolnohbitské mažoretky.
Hrajeme si i jinak. Kolem pomníku
padlých v Dolních Hbitech plánujeme novou
výsadbu. Obdobně i v Kácini před hospodou.
Z iniciativy
občanů
budou
zakoupeny
betonové květníky a květinová výsadba ke

kapličkám v Luhách, Kácini a k autobusové
čekárně ve Třtí.
Jaro se zkrátka probouzí a s ním i to
pozitivní v nás. Rád bych při té příležitosti
všem popřál krásné jaro a šťastné a veselé
prožití blížících se velikonočních svátků.

Ať hlas zvonu v našem kostele
o Velikonocích nám připomíná tu radostnou
skutečnost, že všechno probouzí se k novému
životu a Ježíš vstal z mrtvých.
P.Th Mgr. Zbigniew Grzyb

*****

Jan Michálek

Velikonoce

*****

Je to nejvýznamnější křesťanský svátek.
Jsou oslavou příchodu jara a vnášejí do našich
životů tradice plné symbolů.
Každý den Velikonoc má svůj význam.
Květná neděle – připadá na neděli před
Velikonocemi. Název je odvozen od květů,
jimiž bývají vyzdobeny kostely. Vyzdobme si
i my své příbytky květinami na oslavu jara.
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly ze všech
koutů pavučiny a pilně čistily svůj příbytek a
jeho okolí. Tím symbolicky vymetaly i zimu ze
svých duší.
Škaredá nebo sazometná středa – byla
určena pro vymetání sazí z komína. Pozor!
Říká se, že kdo se tento den bude mračit –
zůstane mu to po celý rok.
Zelený čtvrtek – podle lidových zvyklostí by
se měla jíst jen zelená strava. Na zelený čtvrtek
bychom se neměli hádat, aby se nám hádky
vyhnuly celý rok. Lidé se myli v rose, aby byli
zdraví. Hospodyně vstávaly na Zelený čtvrtek
časně, aby zametly dům ještě před východem
slunce. Smetí se odnášelo za humna, aby se
v domě nedržely blechy. Pekly se jidáše –
sladké pečivo, bochánky, uzle a copy
z kynutého těsta. Podle tradice ten, kdo sní na
Zelený čtvrtek jidáše, bude po celý rok
chráněný před zradou lidí, včelími žihadly a
hadím uštknutím.
Kostelní zvony tento den zazní naposledy,
dříve než odletí do Říma. Znovu se rozezní až
v sobotu. Hlas zvonů nahrazovaly nejrůznější
klapačky a řehtačky, s nimiž děti chodily po
vsi.
Velký pátek – je postním dnem. Pro věřící je
dnem hlubokého smutku, připomínka Kristova
ukřižování, dnem ticha a rozjímání. V kostele
nezní zvony ani varhany.
Na Velký pátek se podle pověstí a legend
otevírá země a lidé pokorní a zbožní mohou
najít poklad. Místo pokladu označuje zlaté
kapradí, světýlko nebo záře vycházející ze
skalního otvoru. Známou připomínkou je
Erbenův ,,Poklad“ z básnické sbírky Kytice.
Bílá sobota – je posledním dnem půstu, během
něhož se celá rodina připravovala na následné

V tomto roce rychleji než obvykle
přichází k nám jaro, příroda se probouzí
k životu, zahrádky vybízí k údržbě i úklidu.
Také lidé věřící prožívají čas vnitřního úklidu
i přípravy na největší křesťanské svátky
Vzkříšení, kterému říkáme postní období.
Postní čas - toť především ta vnitřní, duchovní
příprava na
Velikonoce. Připomínkou
Velikonoc je vlastně každá neděle. Tak je
možné jednoduše vyložit svátky, které tvoří
tzv. Triduum tedy třídenní: Zelený čtvrtek,
Velký pátek s Bílou sobotou a nedělí,
Vzkříšení. Kdo z nás zná trochu ruštinu, tak ví,
že
neděle
se
řekne
„voskresenie
(воскресенье)“.
Naše
slovo
neděle
nevyjadřuje případné vyhýbání se práci, ale
skutečnost je, že když někdo slaví, tak si užívá
radostné svobody.
Při oslavě velikonočního triduua je
velmi důležité soustředění a ticho. Mezi jiným
i proto zvony na Zelený čtvrtek „odlétají do
Říma“, aby nás nerušily, poté se vrátí na
Vzkříšení, aby s námi oslavily Kristovo
Zmrtvýchvstání.
Zvuk zvonu nesoucí se široko daleko
do kraje až do 18. či 19. století dával životu
řád a nade vším dominoval. Dnes se jeho
význam změnil společně s životním stylem, ale
pozorujeme renesanci /obnovu/ péči o zvony v
naších krajích. Obnovují se malé zvony v
našich vesnicích či osadách na kapličkách
a zvoničkách. Vrací se starý zvyk pravidelného
zvonění v poledne - na už tak často
zapomenutý „Anděl Páně“. Pro zajímavost: na
území pražské arcidiecéze se nachází kolem
2750 zvonů a na území Prahy a celého
Středočeského kraje je kolem 3500 zvonů.
Také v naší farnosti /v našem okolí/ jsou
obnovované zvony na kapličkách. Před dvěma
lety byla zrekonstruována stolice a byl pořízen
nový zvon pro kostel v Kamýku nad Vltavou.
Současně se připravujeme k rekonstrukci
stolice nebo eventuálně i k pořízení nového
zvonu pro kostel v Krásné Hoře nad Vltavou.
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oslavy. Ženy barvily vajíčka, pekly mazance
a beránky, muži splétali pomlázky.
V tento den se světí oheň, symbol světla
a odcházející zimy. Světlo je přeneseno do
kostela. Ohořelá dřívka se zapichovala do pole,
aby bylo úrodné, popelem se sypala louka, aby
bylo dost trávy a sena.
Velikonoční neděle – Boží hod – den
zmrtvýchvstání Páně. V kostele se světily
pokrmy – mazance, beránky, vejce, chléb,
víno. Kousky posvěcených pokrmů se
nechávaly na poli a na zahradě pro dobrou
úrodu, víno pro dostatek vody ve studni.
Skončil půst a hospodyně připravovaly
sváteční velikonoční pokrmy.
Velikonoční pondělí – též Mrskaný pondělek
či Pomlázkové hody. Chlapci chodí
s pomlázkami za děvčaty, za koledu dostávají
malovaná vajíčka a různé sladkosti. Děvče,
které je vyšlehané, bude zdravé a veselé po
celý rok. V některých krajích děvčata po
koledě chlapce polévají vodou.
Bílá neděle – je první neděle po Velikonocích.
Bývá často dnem prvního svatého přijímání.

-

-

-

-

-

A jak prožijeme Velikonoční svátky my ?
Vyzdobíme si byt či dům velikonočními
a jarními ozdobami, květinami, obarvíme
vajíčka,
upečeme
mazance,
nádivku,
jidáše,beránky. Chlapci upletou pomlázky,
věřící navštíví kostel.
Přeji vám, abyste si Velikonoce prožili se
svými milými a blízkými lidmi v klidné
Miloslava Válová
jarní pohodě.

-

*****

-

Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 10. února, kdy přijali mimo
jiné následující usnesení:
- ZO schválilo dodatek ke smlouvě
o odvozu odpadků mezi Obcí Dolní Hbity a
Technickými službami města Příbram.
Poplatek za odpady zůstává ve stejné výši
jako v roce 2013.
- Zastupitelstvo schválilo prodej obecního
pozemku parc. č. 976/4 v k. ú. Nepřejov
(Horní Líšnice) o výměře 30 m2 za cenu za 1
m2 prodávaného pozemku ve výši 99,- Kč.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku hradí žadatel o odkoupení.
- ZO schválilo zařazení správního území Obce
Dolní Hbity do územní působnosti místní

akční skupiny MAS Sedlčansko, o.p.s. na
období 2014 – 2020.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření Obce Dolní
Hbity č. 15/2013 ze dne 20. 12. 2013 bez
připomínek.
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření Obce Dolní Hbity č.
1/2014 ze dne 27. 1. 2014 bez připomínek.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření Obce Dolní Hbity č.
2/2014 bez připomínek.
ZO vzalo na vědomí Souhrnný zápis
z kontrolní činnosti uskutečněné v Obci
Dolní Hbity v roce 2013. V rámci kontrolní
činnosti 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. 2013. Majetek obce celkem: 115 754
682,24 Kč. Zůstatek běžného účtu u KB:
3 770 210,34 Kč. Zůstatek běžného účtu u
ČNB: 352 575,21 Kč. Z toho budovy a
stavby v celkové hodnotě 86 031 646,67 Kč a
pozemky 14 952 555,37 Kč o celkové
výměře 1 061 741 m2.
ZO vydalo souhlas s provedením stavby
$přípojky el vedení na pozemku parc. č.
345/4 v k.ú. Káciň do elektroměrového
rozvaděče ve zděném pilíři na pozemku parc.
č. 345/30 v k.ú. Káciň, včetně toho schválilo
návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene, které bude zřízeno
za účelem stavby přípojky el vedení.
Zastupitelstvo stanovilo zadat firmě Ing.
Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská
kancelář,
vyhotovení
projektové
dokumentace změny původního řešení
odkanalizování místní části Luhy, s osazením
centrální čerpací stanice odpadních vod
(místo původně plánované ČOV Luhy),
s výtlakem dl. cca 1,6 km zaústěným do
stávající ČOV Dolní Hbity. Nabídka zahrnuje
Dokumentaci
pro
stavební
povolení,
Dokumentaci
pro
provedení
stavby,
Geodetické zaměření, Žádost o změnu PRVK
Středočeského kraje. Cenová nabídka je ve
výši 110 000,- Kč bez DPH (133 100,- Kč
včetně DPH).

Dále zasedali zastupitelé 18. března 2014:
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku ve
vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. st. 76/1
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-

-

-

-

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. Jedná se
o pozemek
pod budovou pohostinství v Dolních Hbitech.
K tomuto kroku se zastupitelé odhodlali až po
prověření všech možností a několika právních
rozborech. Družstvo COOP se domnívá, že
Obec v historii nabyla pozemek neoprávněně.
Dalo přednost před soudním sporem
možnosti pozemek odkoupit. Za to nabídlo
Obci bezplatné věcné břemeno na umístění
úpravny vody do sklepa pohostinství.
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s.,
týkající se přeložky kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Dolní Hbity.
Vše má svoji setrvačnost a tahle smlouva
uzavře problematiku neplánované přeložky
kabelu, kterou si vynutila přístavba
kulturního domu v Dolních Hbitech.
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti vedení ZŠ a
MŠ Dolní Hbity a dle § 32 odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb. schválilo přidělení zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 42 844,- Kč
do fondu odměn pro mzdy vyučujících
k zajištění výuky hl. předmětů v 1. tř. (1. a 3.
ročník). Zastupitelstvo zároveň schválilo
předložený hospodářský výsledek ZŠ za rok
2013 bez připomínek.
ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí a ČEZ Distribuce, a.s, o právu provést
stavbu elektro přípojky pro p.č. 68/16 na
obecních pozemcích parc. č. 624, 623/2,
509/1, 509/2 a 53 v k.ú. Dolní Hbity. Jedná
se o pozemky určené pro výstavbu rodinných
domů při výjezdu z Dolních Hbit směrem
k Luhům.
ZO po provedeném losování stanovilo pořadí
zájemců o prodej řeziva. Jednalo se o dřevní
hmotu, kterou předala Obci společnost AVE
CZ, jež byla vytěžena v rámci zakázky
„Údržba břehových porostů na Vápenickém
a Jeleneckém potoce“ na pozemcích Obce
Dolní Hbity. Část dřevní hmoty byla dle
usnesení Rady odvezena na katr, kde z něj
bude nařezáno řezivo, jež bude využíváno pro
potřeby Obce. Zbývající část se Rada
rozhodla odprodat občanům. Z tohoto

důvodu stanovila následně uvedené podmínky
prodeje:
- prodej vyskládaného 1 m3 vrby za
500,- Kč
- prodej vyskládaného 1 m3 olše za 700,Kč
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o
možnosti přihlásit se do soutěže Vesnice
roku. Zároveň schválilo přihlášku do soutěže
a stanovilo uhradit poplatek ve výši 2,- Kč za
každého občana Obce.
- ZO vzalo na vědomí informaci o stavu
varhan v kostele v Dolních Hbitech a udělilo
starostovi mandát k projednávání další
možnosti financování opravy v alternativě II.
„menší oprava“. Na financování varhan se
bude podílet v rámci projektu Varhany
znějící Státní zemědělský a intervenční fond
přes Místní akční skupinu Sedlčansko (jejím
členem je i Obec Dolní Hbity), Farnost Dolní
Hbity a Obec Dolní Hbity.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Rozvojového strategického dokumentu Obce
Dolní Hbity - Místní program obnovy
vesnice na roky 2014 – 2020 bez připomínek.
(JM)

*****
Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2014 opět vyšli do ulic
koledníci se zapečetěnými pokladničkami.
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se
v celostátním měřítku konala již počtrnácté.
Farní charita Starý Knín, středisko
Kamýk nad Vltavou, letos uskutečnila sbírku
v obcích Krásná Hora n. Vlt., Kamýk n. Vlt.,
Milešov, Svatý Jan, Drážkov, Skrýšov,
Řadovy, Brzina, Hrabří, Dolní Hbity a Jelence.
Celkem bylo vybráno 20 803,- Kč, z toho
v obci:
Dolní Hbity
5 168,- Kč
Jelence
2 800,- Kč
Na podporu služeb pro seniory, včetně nákupů
potřebných zařízení a podporu služeb domácí
zdravotní péče ve středisku Kamýk n. Vltavou
bude použito 65% výtěžku této sbírky.
Děkujeme všem dárcům a také
koledníkům, kteří se významnou měrou
podíleli na zdárném výsledku celé akce.
PhDr. Marie Pilíková

*****
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Neumann Josef
Valtová Pavla

VÝZVA - POPLATKY!!!
Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili
poplatek za odpady, aby tak neprodleně
učinili, neboť poplatek byl dle vyhlášky
Obce Dolní Hbity splatný do 31. března.
Poplatek ze psů je splatný do 31. května.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)

VM

******

*****

Blahopřejeme k nově narozeným
občánkům

VESELÉ VELIKONOCE, BOHATOU
POMLÁZKU A HODNĚ SLUNÍČKA
přejí svým zákazníkům
zaměstnankyně prodejny
v Dolních Hbitech
Zdeňka Fejtová, Hana Procházková
a Radka Velasová

Obec
Dolní
Hbity
blahopřeje
k narození Adélky Koutové z Jelenců, Ellinky
Neužilové z Dolních Hbit, Markétky Žákové
z Jelenců, Marečka Valigury z Dolních Hbit
a Klárky Vondráčkové z Kácině.
Přejeme
všem
našim
malým
občánkům, aby je v životě provázelo jen to
nejlepší.
(VM)

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

Káciň:

Minx Mojmír
Havlíček Václav
Fejtová Alena
Němeček Karel
Vogeltanzová Růžena
Weiner Evžen
Dědina Josef
Popková Vlasta
Spilková Marie
Fejtová Vlasta
Bouška Pavel
Bouška František
Zvolenský Milan
Spilková Šárka
Peteřík Jiří
Kubíčková Jiřina
Popek Pavel
Kočí Karel
Křivonosková Marie
Burianová Jiřina

Jarolímková Milada
Kopáček Alois
Dandová Simona
Černý Jaroslav
Buraltová Marie
Stiedl Petr
Maříková Miloslava

Prvním miminkem roku 2014 se
stala na Příbramsku Ella
Neužilová

Luhy:
Pilíková Stanislava
Volfová Anežka
Bonková Jaroslava
Jechortová Božena
Junová Hana
Cintulová Marta
Velková Vlasta
Volfová Anna
Krůta Miloslav

Titul první miminko Příbramska roku
2014 získala Ella Neužilová z Dolních Hbit.
Její první pláč se ozval 47 minut po půlnoci
letošního roku. Po gratulacích od vedení
příbramské nemocnice, příbramské radnice
a středočeského hejtmana přišli k prvenství
pogratulovat i starosta Obce Dolní Hbity Ing.
Jan Michálek s matrikářkou paní Monikou
Volfovou. Malé Ellince předali dárek,
mamince kytičku a celé rodince přání zdraví
a spokojenosti.
(VM)

Kaliště:
Buchalová Helena

Jelence:
Hovorková Marie
Spilková Jiřina
Žáková Marie
Mandíková Věra
Šmejkalová Běla
Bouška Karel
Maříková Anna

Nepřejov:
Vopičková Věra

*******

Třtí:
Vondrová Marie
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na hašení požáru v Jelencích
u rodinného domu.
Rodina Velasová

*******
Informace kulturní komise
Ella Neužilová

Jubilejní setkání důchodců
Letos jsme uspořádali setkání pro
důchodce již po desáté. Tentokrát se
uskutečnilo v Luhách. K tanci a poslechu
zahrála již tradičně Toulavá
kapela
z Rožmitálu. Jako zpestření programu jsme
přivítali děti z místní školy a také
Dolnohbitské mažoretky. Obě představení se
líbila a my za ně všem účinkujícím moc
děkujeme.

Jáchym Resl

Vítání občánků
22. března jsme v Dolních Hbitech
přivítali naše nové spoluobčánky. Přejeme jim
do života hodně štěstí a zdraví.
S dalšími dětmi se setkáme při
slavnostním obřadu již na podzim.

Marek Valigura

Představují se:

Markétka Žáková

*****
Adélka Koutová
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*****
Zájezd do divadla

V Dolních Hbitech proběhne opět
bitva

Kulturní komise při Obecním úřadu
v Dolních Hbitech pro vás připravila na
17. května 2014 zájezd do pražského Divadla u
hasičů, a to na muzikálové představení Romeo
a Julie. Všech 90 lístků je již rozebráno.
Doufáme, že se vám bude představení líbit.
Odjezdy autobusů se včas dozvíte z plakátů.
Další zájezd pro vás připravujeme již na
Hana Procházková
podzim.

V rámci výročí osvobození se
uskuteční ukázka posledních bojů končící
2. světové války. Bitva vojsk nacistického
Německa, sovětské a americké armády za
použití historické techniky proběhne
v pátek 2. května 2014 od 16 hodin 45
minut na návsi v Dolních Hbitech.
Přijďte se podívat.

*****

*******

Knihovna

Poděkování

Znovu připomínáme, že obecní
knihovna je otevřena pro návštěvníky
v Út 8-12, 16.30 – 19, ve Čt 8-12, 13-16, nebo
kdykoliv po předchozí domluvě. K dispozici
máme opět nové soubory knih z výměnného
fondu Městské knihovny v Příbram i nové
knihy z vlastního fondu. Budeme rádi, když
k nám zavítají i další noví čtenáři.
(MV)

Pozdě, ale přece... Toto poděkování
patří Obecnímu úřadu Dolní Hbity a všem,
kteří se podíleli na přestavbě a vybudování
víceúčelového zařízení v sále kulturního domu.
Myslím, že to, co se podařilo vybudovat, je
něco neuvěřitelného a je po otevření plně
využíváno jak dětmi ze ZŠ a MŠ z Dolních
Hbit, tak všemi co chtějí toto velice pěkné
zařízení používat včetně nás žen (viz
přiložené foto). Jsme tam s děvčaty z Kamýka,
kterým se u nás také moc líbí, a to nejen v sále,
ale také ve vedlejší restauraci U Rysů, kde si
dáme zasloužené dobré jídlo a pití - těm také
děkujeme.

*****
Probíhají úpravy zeleně
Snažíme se o postupnou úpravu
zelených ploch v obci. Dosívá se
trávník kolem zrekonstruovaného
kulturního domu, na prostranství
před základní školou byly upraveny
koruny stromů a vysazeny tavolníky. Kolem
pomníku padlých byly odstraněny přerostlé
túje a terén se připravuje pro novou výsadbu.
Se zahradní architektkou jsme se poradili o
nové výsadbě pro dané podmínky a jako
nejvhodnější byly vybrány dřišťály růžovolisté
a třezalky kalíškaté. A navíc třezalku máme i
součástí znaku obce. Nejen v Dolních Hbitech
chceme mít hezké prostranství. Po Jelencích
budou letos zakoupeny betonové květníky pro
výsadbu i pro Nepřejov, Luhy a Třtí. V Kácini
před obchodem plánujeme staré neudržované
túje nahradit novou výsadbou.

Poděkování patří i všem, kteří se
podíleli na otevření tohoto víceúčelového sálu
včetně divadelní společnosti a všech ostatních
účinkujících po všechny 3 dny.
S pozdravem Bohumila Hotová

Zároveň děkujeme všem, kteří se
starají o nějaký ten kousíček před svým
domem, i když je to třeba už „na
obecním“. Vždyť to děláme pro sebe a pro
obec krásnější ☺.
(VM)

Zajímá nás Váš názor
V současné době se naskytla možnost
odkoupit budovu čp. 92 v Dolních Hbitech na
návsi. Jedná se o prázdnou nevyužívanou
budovu bývalého hostince U Supů.

*****
7

Jelikož se jedná o budovu zajímavého
rázu a strategického místa za zajímavou cenu,
vyvstala myšlenka, zda budovu nezískat pro
Obec. Dříve tato budova sloužila k veškerému
společenskému dění v obci a má svou historii.
Bylo by hezké využívat budovu k veřejnému
dění.
Dle předběžných informací bude cena
budovy s celým pozemkem do 1 milionu Kč.
Na přestavbu budovy by se obec snažila
v budoucnu získat finanční prostředky
z dotačních titulů.
Zajímá nás Váš názor. Pokračovat
v jednání o podmínkách a ceně nemovitosti?
K jakým účelům budovu využít? Vyhlašujeme
tímto takovou minianketu, své názory nám
zasílejte na e-mailovou adresu obec@dolnihbity.cz nebo vhazujte do schránky obecního
úřadu na budově OÚ.
(VM)

evidentně výborně bavily. Po přivítání
a úvodní kávě a zákusku se daly do tance.

Slibované překvapení nebyl striptér ☺,
ale kouzelník, přesněji iluzionista. Jeho
vystoupení bylo výborné. Jiné je to vidět
v televizi, kde efekt někdy přičítáme
i kamerovým trikům, a jiné je to vidět na dva
metry… Sklidil potlesk a obdiv, mnohým z nás
nasadil brouka do hlavy, jak že to udělal ☺.Byl
to velmi veselý večer plný tance, smíchu
a pohody, pro některé sousedky je to jediný
den v roce, kdy takto vyrazí, a tak si to
opravdu užily. Tentokrát jsme do sálu
nepřizvaly muže, nechť nám to prominou – na
vysvětlenou – ženské si to užily takto více, bez
ostychu před muži. A tak došlo i na tanec na
stole a „na kolena, na kolena“…
Nasazení bylo úžasné. Některé ženské části
rodin „pařily“ napříč generacemi. A tak
skákala do rytmu už dospělá vnučka s mamkou
a babičkou.
Večer by neměl takovou úroveň bez
vydatné podpory pana Cihelky a OSJ
(Okrašlovací spolek Jelence), kterým tímto za
ženy velmi děkujeme.
Myslíme si, že není úplně běžné, aby si dnes
lidi uměli takovou zábavu zařídit, zapojit se
a užít si to. Velmi si ceníme toho, že účast byla
tak hojná, že ženy odcházely zčervenalé
zábavou, se smíchem a díkem.
Rádo se stalo, stojí to za to, to nám
věřte.
Jako další akce našeho „Ježka“ budou
čarodějnice, den dětí…

*****
Prosba
Obracíme se na občany s prosbou, zda
může někdo poskytnout fotografie či videa
z různých akcí, které se uskutečnily v našich
obcích, nebo zajímavé záběry všech částí naší
obce. Rádi bychom si je na obci zařadili do
fotoarchivu.
V současné
době
připravujeme
prezentaci naší obce do soutěže Vesnice roku a
vybíráme ty nejpovedenější záběry, které
dokumentují pestrý život tady u nás.
Fotky zasílejte na e-mailovou adresu
obec@dolni-hbity.cz nebo přineste přímo na
obecní úřad. Děkujeme.

*******
Oslavy MDŽ v Jelencích
Plna dojmů bych se s vámi chtěla
podělit o zážitky z oslavy Mezinárodního dne
žen, která proběhla 8. 3. 2014 v sále hospody
v Jelencích.
Naše občanské sdružení Ježek za
přispění
šikovných
sousedek-cukrářek
a nezištné dobrovolnosti žen našeho sdružení
uspořádalo oslavu MDŽ. Výborná muzika
manželů Brejchových, dobré víno, výborné
zákusky, obložené mísy, uklizený a po žensku
vyzdobený sál a šikovná obsluha „Klubu u
starýho hasiče“ ☺byly předzvěstí dobré zábavy
a vydařeného večera. Výsledek předčil naše
očekávání. Dámy se od prvních okamžiků

No máme se nač těšit
za Ježek o.s. Kateřina Dědečková

*****
Co do kanalizace nepatří
Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme
do záchodu či dřezu, problém nemizí, ale
začíná.
Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v
kanalizaci, velmi často končí předměty a látky,
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které do ní nepatří. Nejenže poškozují
kanalizační potrubí a další zařízení, ale také
zvyšují náklady na čištění odpadních vod.
Typické je to například pro tuky a
oleje - ty je možno slévat do plastových nádob
a odevzdat jako nebezpečný odpad při
mobilním svozu nebo do sběrného místa za
kostelem v Dolních Hbitech.
Poslední dobou se objevily v odpadech
i syntetické utěrky, které ucpávají nátok na
ČOV (jedná se také o dětské vlhčené
ubrousky).
Žádáme proto občany, aby dbali na to,
co do odpadních vod pouští.
(MV)

model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně
vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem,
od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů.
Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 %
amerických domácností, zatímco v Evropě se
ledničky dočkaly podobného rozšíření až v
sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového
rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 %
domácností. Hitem se staly díky světové
výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku
získala v roce 1886 Američanka Josephine
Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem –
držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela,
jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků
tak, aby pevně držely i v silném proudu,
umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na
motor, který kruhem otáčel. Voda pak na
nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně
v restauracích a na lodích, později v hotelích,
začala si je pořizovat i armáda. Až o pár
desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60
let
Šedesáté narozeniny oslavila loni
sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji
potkáte na českých zahradách. Tato rotační
sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem
svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal
opravdu vážně konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent na něj získal 31.
srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze
Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire.
V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se
v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch
látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly
první motorové sekačky poháněné nejprve
parními stroji a později benzinovými motory.
První elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují
i na úspory – především energie a vody.
Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je
neustálý důraz na použití takových materiálů
při výrobě, které po skončení životnosti
umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až
osmdesát procent elektrické energie, jelikož
získání materiálů recyklací je daleko levnější

*****
Víte, kdy vznikly nejběžnější
spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá
stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma
uděláte jejich důkladnou inventuru, možná
budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste
to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten
který spotřebič v domácnostech vůbec
používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří
chladničky a mrazničky. Dnes má podle
statistik alespoň jednu lednici 100 % českých
domácností. Vynález umělého zmrazování
předvedl poprvé skotský lékař a chemik
William Cullen už v roce 1756 na univerzitě
v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“
fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není
tedy divu, že se lednice na tomto principu
neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu
vyrobila v roce 1911 americká firma General
Electric
podle
patentů
francouzského
vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich
ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž
stála kolem tisíce dolarů, což byl asi
dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu.
Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor
a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco
chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve
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na různých tématech (pozdrav, stolování, chování
v dopravních
prostředcích,…).
Zjišťovali
informace, následně předali své zkušenosti a
poznatky
i ostatním spolužákům. Nechyběly
praktické ukázky, vázání kravaty či vyhlášení lady
a gentlemana školy. Akce byla důležitá hlavně
proto, že slušné chování je nedílnou součástí našeho
života.

než jejich těžba přímo z nerostných surovin zejména v případě železa. Navíc zásoby
primárních surovin na naší planetě nejsou
neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného
odebírání elektrospotřebičů generální ředitel
kolektivního systému ELEKTROWIN Roman
ELEKTROWIN
Tvrzník.

V měsíci březnu se konala školní kola
soutěže, kterou jsme nazvali Talentmánie. Žáci
v ní prokázali svůj talent a umění
spolupracovat. Tančili, zpívali, kouzlili, cvičili
i přednášeli. Ti nejlepší se dostali do velkého
červnového finále.
S přicházejícím jarem nás čeká další
tradiční akce školy – velikonoční trhy. Budou
se konat v pátek 11. dubna od 17 hodin. Dále
bychom vás rádi pozvali dne 6. května od
15.15 na oslavu Dne matek. V 10.00 téhož dne
zveme do školy na přátelské posezení
i všechny babičky, dědečky a přátele školy.

*****
Okénko základní školy
Jak ten čas utíká. Velice rádi opět po
roce vítáme jaro. I když nás letos zima příliš
nepotrápila, těšíme se na sluníčko i rozkvetlé
zahrady stejně jako loni. I naše škola je na jaro
připravena. Nástěnky zdobí svěží barvy, všude
září jarní výzdoba. Pojďme si připomenout, co
pěkného jsme ve škole zažili.
Na začátku roku jsme u zápisu
přivítali budoucí prvňáčky. Na 1. stupni se
konalo školní kolo v recitační soutěži, na 2.
stupni soutěž Riskuj. Proběhla školní kola
olympiád v různých předmětech. Žákyně 8.
ročníku dokonce reprezentovala naši školu
v okresních kolech (český jazyk, dějepis).
Nadále pokračujeme v akcích „Barevné dny“
a „Pošťácký den“.
Úspěšně byl zakončen celoškolní
půlroční projekt „Dolní Hbity očima dětí“.
Děti nadšeně pracovaly na vybraných
tématech, opatřovaly informace, které později
prezentovaly v místním sále. Svou práci si
však nenechaly jenom pro sebe. Koncem
března vystoupili žáci v Luhách, kde se konal
kulturní program pro seniory. Ti práci dětí
ocenili a společně zavzpomínali na léta dávno
minulá. Doufáme, že jim tento malý dárek
udělal radost.

Mgr. Jana Vršecká

Jaro přichází…
Matěj Svoboda
Je konec ledna. Člověk by čekal, že
všude leží duchny bílého sněhu. Ledový vítr
bičuje promrzlé tváře dětí na kopci, které se
přesto zvonivě smějí, a celá krajina se ve
slunci třpytí, jako by na ni byl rozsypán
diamantový prach. Podívám se z okna, všechno
je jinak. Snad jen ten konec ledna je v pořádku,
bělostný sníh však chybí, radostné dětské
výkřiky také a žlutou kouli zvanou Slunce už
jsem na obloze dlouho neviděl, a proto se těším
na jaro. Čas nových začátků. Těším se, až se
začne rosit nová zeleňoučká tráva, napučí keře
a stromy v zahradě. Objeví se první křehké
sněženky a vzduch bude vonět. Konečně
sundám bundu a těžké boty. A zase budu moc
chodit víc ven. Jezdit na kole s větrem o závod,
scházet se s kamarády v rozkvetlém parku.
Na letošní jaro se obzvlášť těšíme. Do
naší rodiny přibude nový člen, budeme mít
štěně.

Žáci 2. stupně poprvé mohli nocovat ve
škole. Akce pod názvem „Nocování s knihou“ se
opravdu vydařila. Nejenže si děti opravdu přečetly
knihu (Malý princ), ale užily si
i spoustu
legrace. Vařily, plnily různé úkoly tematicky
zaměřené na čtenářskou gramotnost.
V měsíci únoru se konal Den prevence
zaměřený na etiketu. Žáci ve skupinách pracovali

*****
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Koncerty se uskuteční ve Slaném,
Velvarech, Zlonicích, Petrovicích a v Dolních
Hbitech.
V Dolních Hbitech proběhne koncert Bach
a jeho následovníci v 19. a 20. století v kostele Sv.
Jana Křtitele 24. 9. 2014 v 19.30 hodin.
Více
podrobností
o
jednotlivých
koncertech a putování za varhanami na Slánsku a
Sedlčansku najdete na www. varhany.slansko.cz

K malovaným vajíčkům přidal Martínek Lantora, 6 let,
ještě srdíčko

(MV)

*****

*****

Oprava dolnohbitských varhan

Okénko mateřské školy

Varhany do novostavby dolnohbitského
kostela byly objednány u renomovaného pražského
varhanáře Karla Vocelky. Nástroj byl hotov v roce
1872. Vocelkovy varhany v Dolních Hbitech patří
mezi jeho největší dochované nástroje.
Nástroj nevyžadoval po desetiletí kromě
čištění prakticky žádnou větší opravu. Velkou
ztrátu způsobila I. světová válka. Roku 1969
opravil varhany Miroslav Heger st. z Hořovic (viz
článek o historii varhan). Nyní je opět potřeba nové
opravy varhan.
Díky členství v Místní akční skupině
(MAS) Sedlčansko o.p.s. je dosti reálná možnost
získání peněz z dotace Státního zemědělského a
intervenčního fondu na jejich opravu.
Plánovaná „menší“ oprava by byla dle
rozpočtu ve výši cca 145 tisíc Kč. Financována by
byla větší měrou z dotace a na doplacení zbylé
částky by se finančně podílely místní farnost a
Obec Dolní Hbity. (Pro porovnání – „velká oprava“
by stála cca 500 tisíc Kč a „restaurování varhan by
stálo cca 1,5 mil. Kč).
Oprava by zahrnovala vyjmutí všech
píšťal, vyčištění celého nástroje, konzervaci všech
dřevěných částí proti dřevokaznému hmyzu, opravu
kovových píšťal, opravu a usazení dřevěných
píšťal, opravu drobných závad na traktuře a
klaviaturách, vyspravení zásobního a čerpacího
měchu a připojení bezhlučného varhanního motoru,
regulaci a seřízení, srovnání intonace a naladění
nástroje.
(MV)

Po dlouhých letech chladných jar jsme se
konečně dočkali. Letošní jaro je příjemně
teplé a plné sluníčka. Vybízí tak
k bezprostřednímu pobytu na zdravém
vzduchu. Této nabídky v MŠ plně
využíváme.
Podnikáme dlouhé vycházky do našeho
okolí. Již jsme byli u mokřadu v Jablonné,
na Jelencích, vydali se do Černých Vrchů
a polní cestou došli k Luhům. Děti
seznamujeme s místními názvy lesů,
i jiných významných míst.
pahorků
Po zdravotní stránce mají výšlapy pro
děti velký význam. Přispívají ke zvyšování
fyzické i psychické zdatnosti. Děti běhají
v terénu, učí se orientaci v prostoru a
zdolávají překážky. Pro rozvoj jemné
motoriky a fantazie je důležitá i hra
s přírodním
materiálem.
Doufáme, že i v příštích dnech bude
hezké počasí a my se vydáme na další
průzkumné výpravy. Za MŠ Vladimíra Pražáková

*****
Varhany znějící 2014

*****

MAS Sedlčansko, o.p.s., vás zve na
Varhany znějící 2014
– pátý ročník
mezinárodního
varhanního
festivalu,
který
představí památné varhany na Slánsku
a
Sedlčansku. Festival pořádají Přemyslovské střední
Čechy, o. p. s.,
MAS
Sedlčansko, o.
p. s.,
Královské město Slaný a obec Petrovice pod
uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého.
Varhanní festival se v roce 2014 uskuteční
díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR.
V rámci zmíněné dotace se také uskuteční dvě
rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice
u Sedlčan a oba opravené nástroje také samozřejmě
uslyšíte na festivalových koncertech.

Okénko SDH Dolní Hbity
Dne 6. 12. 2013 v 01:52h byl hlášen
výjezd na padlé stromy na silnici u Placů.
Zúčastnili se M. Pácalt, M. Spilka, V.
Králíček.
Na valnou hromadu, která se konala
dne 14. 12. 2013, přijel i Mjr. Ing. Jarmil
Soukup, velitel stanice HZS Příbram.
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10.5. 2014 - Okrsková soutěž v Jablonné
1. 6. 2014 - Den dětí
21.6. 2014 - Soutěž o pohár starosty SDH
S přáním prožití hezkého jara.

Kulturní komise obecního úřadu pořádá každý
rok před vánocemi koncert a my již několik let
zajišťujeme hladký průjezd obcí, parkování i
bezpečnost návštěvníků při závěrečném
krásném ohňostroji.
1. 1. 2014 v 7 hod 19 min ohlášen
požár stohu (kde jinde) než v Drásově! Vyjíždí
M. Spilka, A. Falc, P. Dědina a V. Procházka
ml.
Na Hromnice kácíme krásný vánoční
strom.
V prvním čtvrtletí navštěvujeme
několik našich členů s gratulací k jejich
významným kulatým narozeninám, přejeme
hodně zdravíčka a děkujeme za spolupráci.
Provádíme čistění odpadu u hospody,
zřejmě je ucpaný odpad z našeho nově
rekonstruovaného KD. Čistění provádí
Vladimír Dědina a Miroslav Pácalt za použití
T 148 Cas.
V neděli 9. 2. 214 dochází k historické
události, kdy jsou z Rožmitálu pod Tř.
dovezeny starší dýchací přístroje, kterými je
vybavena JSDHO Dolní Hbity.
Výroční valnou hromadu 31. okr. Dolní Hbity
navštěvuje zástupce OSH vzácný host p. Jiří
Heinrich.
Dětský maškarní karneval, který
pořádáme 15. 3. 2014 za účasti asi 40 masek,
se dle mého názoru vydařil.
Za účasti 8 členů provádíme 20. 3.
2014 ořez stromů u školy.
Dne 22.3. 2014 pořádáme tradiční
hasičský ples, bohužel za dost malé účasti (?!),
ale kdo se zúčastnil, chválil, že byl hezký.
Dne 31. 3. 2014 hoří kolna u Neumanů
na Jelencích, ohlášeno v 19 hod. 34 min,
vyjíždí Vl. Dědina, P. Dědina, A. Falc, R.
Kopecký, B. Kostínek.
V dnešních dnech zajišťují členové
sboru (J. Dědina se svým traktorem, B.
Kostínek s nakladačem, M. Spilka, S.
Hochman, D. Procházka, P. Volf, a V.
Procházka, T. Přívora, Jiří Spilka ml., Marek
Spilka) rozvoz obecního dřeva lidem, kteří si
dřevo objednali.
Vladimír Dědina a Boleslav Kostínek
připravili T 148 CAS na technickou kontrolu.
Na závěr bych rád poděkoval všem za
práci.
Dále bych vás chtěl seznámit
s programem na druhé čtvrtletí 2014.

Miroslav Pácalt

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Zimní fotbalová přestávka je za námi
a naši fotbalisté mají za sebou již několik
zápasů jarní sezóny 2014. K výsledkům se
ještě vrátíme, nyní dovolte se vrátit
k předcházejícímu období.
Než se dostaneme ke sportovní
činnosti pár řádek k té společenské. V lednu
jsme uspořádali tradiční sportovní ples, účast
byla průměrná, ale na to si asi už musíme
zvykat. V únoru proběhl masopustní průvod
a začátkem března byla valná hromada.
Zimní sportovní příprava probíhala
převážně v nové tělocvičně kulturního domu
v Dolních Hbitech a zúčastnila se jí dle
naplánovaného rozvrhu všechna naše družstva.
V závěru zimní přípravy jsme letos
udělali změnu oproti minulým letům a tradiční
soustředění
zorganizovali
v domácích
podmínkách za využití tělocvičny a stravování
v restauraci U Rysů. Snahou trenérů i hráčů
bylo co nejlépe se připravit na mistrovská jarní
utkání a vylepšit tak ne příliš lichotivé
umístění po podzimu 2013.
A mužstvo dospělých zahájilo soutěž
22.3. utkáním doma s B mužstvem Březnice
a po dobrém výkonu, hlavně v druhém
poločase zvítězilo 7:1. Ve druhém jarním
zápase po vyrovnané hře podlehli kluci
v Milíně tamní rezervě 1:2. V zatím posledním
zápase porazilo A mužstvo v sobotu 5.4. Láz
5:3.
B mužstvo vstoupí do soutěže v neděli
20. dubna utkáním s Pečicemi. Mladší žáci
zahájili svoji soutěž doma proti Dalekým
Dušníkům a podlehli jim 0:2. V Dalším zápase
zvítězili nad Kovohutěmi Příbram 7:2.
Dorost zatím také sehrál dva zápasy.
V prvním doma prohrál s Dalekými Dušníky
3:5 a v dalším kole na hřišti Višňové podlehli
3:10.
Přejeme všem našim fotbalistům
mnoho zdaru v jarní sezóně 2014 a našim
fanouškům krásné fotbalové zážitky.

2. 5. 2014 - Rekonstrukce bitvy z druhé sv. války,
DH náves v 16 hod 45min
3. 5. 2014 - Oslava sv. Floriána

Za TJ Sokol Dolní Hbity
Václav Kofroň, VáclavNeumann
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chyba vznikla na straně televizní společnosti.
Přesto kdo přišel a vydržel až do konce zápasu,
nebyl určitě zklamaný. Naše mužstvo dokázalo
soupeře udolat 2:1 a poločasovou přestávku
skvěle vyplnili dolnohbitské mažoretky, za což
jim náš oddíl moc děkuje.
Nyní se náš tým nachází na průběžném
10.místě Okresního přeboru, ještě zbývá
odehrát mnoho zápasů, věřme, že budou pro
nás úspěšné a my se opět v příštím ročníku
představíme mezi elitou fotbalových týmů
okresu.
Přeji všem občanům krásné prožití
jara, veselé Velikonoce, bohatou pomlázku,
hezkou, romantickou a teplou filipojakubskou
noc a mnoho pozitivního v osobním životě.

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení
spoluobčané,
jako každým rokem jsme se sešli 1. 1. na
našem hřišti a fotbálkem oslavili příchod
nového roku.
Počínaje sobotou 11. 1. jsme se pustili
do fyzické přípravy na jarní sezónu. Soboty
jsme trávili venku na hřišti a jeho okolí. Středy
nejprve v hale SOU Hluboš, ale v únoru jsme
místo haly jezdili do příbramského Oxygenu
nabírat síly při spinningu, a to 2x týdně.
V sobotu 25.1. proběhla v hostinci
u hřiště v Luhách naše valná hromada. Díky
skvělé zkušenosti z loňska jsme i letos zvolili
4-denní soustředění v areálu hotelu Vltava
v
Červené nad Vltavou. Sehráli jsme 3 přípravná
utkání s bilancí 2 porážek a 1 remízy.
Nádherné počasí, plno lidí a povedená
večerní zábava, tak to vše bylo k vidění 1.3.
o maškarním průvodu v Luhách.
15.3. vítáme doma v semifinále
Okresního
poháru
Kosovu
Horu
a v kombinované sestavě prohráváme 3:4.
A další týden začínají boje o body!
Z počátku nás čekal nelehký los, venkovní
zápas na Spartaku Příbram. První poločas
vypadal skvěle, trefili jsme tyčku a soupeře
nepustili do žádné šance. Ovšem druhý poločas
jako mávnutím proutku vše změnil! Jistá herní
nedisciplinovanost skončila drtivou porážkou
0:6! Poučeni z minulého týdne jedeme k
druhému zápasu do Dobříše. Tam se od nás
dobrý výsledek nečekal, o to milejší byl
přivezený bod po remíze 2:2.
A konečně domácí zápas, vítáme
Malou Hraštici. Tento zápas měl být natáčen
TV Nova do pořadu Okresní přebor, ovšem
v pátečním telefonátu nám bylo sděleno, že
výše jmenovaná TV nedá dohromady na
sobotu štáb, tudíž se akce nekoná. Zklamání
bylo obrovské, zvláště když jsme vše již
inzerovali na plakátech v okolních obcích.
Útěchou nám může být pouze příslib, že se vše
odehraje v náhradním termínu v průběhu jara.
Tímto se všem, kteří se přišli na naše hřiště
podívat, omlouváme a věříme, že pokud
konečně proběhne natáčení, zúčastníte se opět
v tak hojném počtu, jako nyní. Jak jsem napsal,
naše TJ za tuto situaci nenese zodpovědnost,

Václav Rys ml.

*******
Varhany v kostele sv. Jana
Křtitele v Dolních Hbitech
Varhany uslyšíte ve středu 24. září 2014
v 19.30 hodin
Původní kostel byl postaven údajně
roku 1368, renesančně přestavěn roku 1597
a stržen 1868.
Dnešní stavba pochází z roku 1872,
v témže roce byly pořízeny nové zvony a
hodiny od hodináře Prokeše ze Sobotky.
Kostel byl postupně dovybavován novým
mobiliářem – oltář, kazatelna, lavice a
zpovědnice jsou z roku 1874 od truhláře
Keltera z Prahy. Kostelní účty se dochovaly od
roku 1747. První zmínku o nástroji máme
z roku 1761, kdy inventář kostela uvádí
mizerný pozitiv na kůru. Jednalo se tedy o
malý nástroj bez pedálu. V roce 1783 učinil
odkaz 100 zl. na pořízení nových varhan
rychtář Jakub Jechort z nedalekých Luhů.
V pamětní knize makovské fary je opsán
nápis vytesaný na jeho hrobu, který nadaci na
varhany potvrzuje pěknou češtinou.
„Na warhanech chválit boha se přikazůje,
pročež na ně rychtář z Luhu sto zlatých odkazůje:
Jakub Jechort nabožný, nechce míti na tom dost,
že s Ježíšem umírá; chce též v chrámu s Nim byt
host,
Krz warhany chce všechny k pobožnosti vzbuditi,
jak s anjely tak i s lidmi chce vždy Boha chvaliti;
Telo jeho zde v hrobě vzkříšení očekáwá,
duch pak jeho vám sousedům tuto žádost podáwá,
Aby ste, když warhany uslyši waše uši,
Řekly, Bože, dey radost a pokoj jeho duši!
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Nové píšťaly, ale již jen zinkové, dodala
firma Em. Š. Petra v listopadu 1920 za 3 500 Kč,
varhany vyčistila a naladila za 1 380 Kč. A za
stravu varhanářů na 10 dní (300 Kč). Zbytek peněz
pak byl uložen na účet na opravu kostela, „které by
úřady nepovolily“, Tyto peníze byly po roce 1948
nejprve obstaveny (účetně stále vedeny) a následně
ukradeny při měnové reformě v roce 1953. Roku
1969 opravil varhany Miroslav Heger st. z Hořovic.
Nádherný nástroj s mechanickou trakturou
a zásuvkovými vzdušnicemi vyniká kvalitou
použitého materiálu – dřeva i cínu a zejména
vynikajícím dílenským zpracováním. Ušlechtilý tón
principálů umocňuje prostor s dlouhým dozvukem,
zvukově pozoruhodné jsou i flétny a smykavé
rejstříky. Dojem kazí jen dosti hlučný ventilátor.
Nástroj je bohužel napaden (měch a kanály)
aktivním červotočem a poškozené jsou neodborným
laděním i horní konce píšťal.

Chwálte Jej bubnuji w společném spiwání,
chwalte jej w strunach a na warhanach Ps. 190,4
Dne 7. dub. 1783 Wšeliký Duch chwal Hospodina,
alleluja!“
Nové varhany postavil za čtyři roky poté
roku 1787 březnický varhanář Johann Koch. Měly
již i pedál, celkem 7 rejstříků a stály 200 zl. Na
varhánkách byl umístěn nápis s chronogramen:
„SVb
Proto=paroCho
FranCisCo
Josepho
OesterreICher Ex oblato cere Jakobi Jechort Erexit
me Joannes Koch“.
Roku 1835 mezi svatodušními svátky a
svátkem sv. Jakuba byl postaven nový cihlový kůr
namísto starého dřevěného. Při té příležitosti byly
varhánky rozebrány, opraveny a v srpnu postaveny
již na novou kruchtu. Práci provedl pravonínský
varhanář Jeroným Vrabec, o čemž svědčil spodní
nápis na varhanách: „Reparavit me ao 1835 mense
Augusto et Septembri Hieronymus Wrabec ex
organorum (non)structor e Prawonin huc vocatus,
sub parochod Fr.“.
O této opravě se zmiňuje i inventář kostela
z roku 1835, který uvádí „toliko positiv se šesti
hlasy a jedním pedálem, vylepšený a naladěný v r.
1835“.
V roce 1868 byl starý kostel stržen a o 4
léta později postaven chrám nový. Do nového
kostela se starý nástroj nehodil již jen svou velikostí
. Proto byly objednány nové varhany u
renomovaného pražského varhanáře Karla Vocelky.
Nástroj byl hotov již v roce 1872, jak to dosvědčuje
i řezba na varhanách pod píšťalovým polem, i když
různé prameny hovoří i o roku 1875 – tehdy však
byla splacena kauce.
Poměrně velký nástroj o dvou manuálech a
16 rejstřících se stal ozdobou kostela. Nástroj
nevyžadoval po desetiletí kromě čištění prakticky
žádnou větší opravu. Velkou ztrátu však způsobila
I. světová válka. Po rekvizici (násilném zabavení) 2
měděných bubnů v roce 1915 došlo bohužel i na
varhanní cínové píšťaly.
Podle dekretu měly být rekvírovány
prospektové (průčelní) píšťaly všech varhan po roce
1850 kromě těch, které byly umělecky cenné nebo
které byly po rekvizici píšťal zcela nepoužitelné.
Zdejší
varhany
se
bohužel
nepodařilo
„zaškatulkovat“ do žádné z kategorií. V únoru 1918
přijely zaměstnanci varhanářské firmy Em. Š. Petra
a vyjmuli z varhan prospektové píšťaly o váze 126
kg. Farář se ještě pokusil je zachránit a zasadil se,
aby píšťaly nebyly sešlapány do beden a po několik
měsíců přes hrozící potrestání otálel s jejich
odesláním až do srpna. V srpnu, když již hrozilo, že
je bude muset pod pohrůžkou násilí vydat, je nechal
sešlapat, ale taktikou opakovaných dotazů a
zdržováním přečkal materiál píšťal až do konce
války. Po roce 1918 počkal, až stoupne cena cínu a
materiál z píšťal prodal hornímu eráru v Příbrami
za 9 600 Kč.

Karel Vocelka – varhanář v Praze v 2.
třetině 19. století
Karel Vocelka se narodil 28. ledna 1813
v Praze jako syn Franze Vocelky, majitele domu čp.
387 na Starém Městě v Praze. Jako tříletý ztratil
otce (umírá r. 1816), dům na Můstku pak po něm
zdědil. Varhanářství se začal učit u Josefa Gartnera,
poté pracoval v Německu u Karla Frosche
(Mnichov), dle vlastních slov se učil varhanářství 8
let. Dne 27. 6. 1842 získal pražské měšťanství a
začal působit jako varhanář v Praze (práce doloženy
od r. 1843). Do cca r. 1856 spolupracoval
s pražským klavírníkem a výrobcem hudebních
nástrojů Jakubem Hlouškem pod hlavičkou firmy
Hlauschek – Wocelka, poté působil samostatně.
Oproti současníkům byl Vocelka progresivní se
znalostí vývoje varhanářství v zahraničí, navrhoval
a uplatňoval některé novinky. Jeho nástroje patří
k dobové špičce a svědčí jak o promyšleném
přístupu, tak o kvalitním řemesle a výběru
materiálu. Karel Vocelka umírá v Praze 23. září
1876 a dílnu odkupuje Karl Eisenhut.
Dodal Vlastimil Velas

JARNÍ ÚKLID OBCE
Vážení spoluobčané, v letošním
roce nebude probíhat organizovaný
úklid obce.
Pouze kdo uklidí veřejné
prostranství před svým domem, může
v týdnu po Velikonocích udělat
hromádky s nahrabanou trávou, listím a
s posypovým materiálem.
V následujícím týdnu bude tento
odpad svezen a uložen na skládku. (JM)
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