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Ježka s jablíčky nakreslil Matýsek Lacman, 5 let 4 měsíce

Kutálení
František Hrubín

Jablíčko se skutálelo,
vůbec nic to nebolelo.
Podívejte, jak se koulí,
nemá ani jednu bouli,
kutálí se, kutálí –
to jsme se mu nasmáli.

******
Vážení spoluobčané,
vážení zastupitelé naší obce,
mohlo by se například vznosně napsat:
„čtyřikrát naše Země, ten obrovský balvan,
oblétla žhavé Slunce“ či „počet dní v roce se
čtyřikrát naplnil“ nebo něco podobného. Jsme
však zase jen o čtyři roky starší, někteří možná
i o čtyři roky moudřejší (to ale zřejmě nebude
můj případ), zkrátka nacházíme se opět na
konci volebního období.
To je čas vhodný k bilancování, proto
se společně pojďme ohlédnout zpět. Někdo
kdysi prohlásil: „Po delší době si nebudeš

pamatovat, co dotyčný řekl, ale budeš si
pamatovat, jak ses s ním cítil.“ Otázka vztahů
mezi lidmi je vždy na prvním místě. Pokud
v rodině či mezi sousedy vibruje napětí, nikoho
z postižených nebude zajímat, že mají hezké
dětské hřiště nebo že se opravil kulturák. Tak
se teď poctivě zamýšlím, jak mi bylo s vámi
s občany. Musím říct, že báječně. Jsem velice
rád, že vztahy v Obci jsou mezi lidmi hezké,
občas se nějaký mráček objeví, ale ten není
těžké rozehnat. Výsledkem toho je i cena, které
si velice vážíme – Bílá stuha v soutěži Vesnice
roku Středočeského kraje.
Při bilancování je i zajímavé, kolik dětí
se během posledních 4 let narodilo. Nebylo to
až tak mnoho. Na vítání jsme od října 2010 do
konce září 2014 přivítali celkem 28 nových
občánků. Smutnější je i to, že nás během té
krátké doby navždy opustili i dobří kamarádi,
sousedi. Budou nám chybět…
Svět se ale točí dál, a tak se pojďme
společně podívat, jak jsme jako zastupitelé
pracovali, jak jsme spravovali náš společný
majetek, jak jsme se podíleli na rozvoji Obce.
Jinými slovy, co se v naší Obci podařilo nebo
naopak co jsme nezvládli. Pokud mohu ze
svého pohledu nějakým způsobem hodnotit to,
co jsem viděl a zažil, musím konstatovat, že
naši zastupitelé či radní přistupovali ke své
funkci zodpovědně. Nebyli rozhazovační,
naopak se snažili činit kroky hospodárné
a Obci a občanům prospěšné. Ne vždy to měli
jednoduché. Některá rozhodnutí byla složitá,
jiná vyžadovala kus odvahy, mnozí proto
probděli nejednu noc. Rád bych jim všem
poděkoval a vyjádřil úctu za lidský a rovný
přístup, který není vždy jednoduché udržet.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem
zaměstnancům Obce za vše, co pro nás občany

dělají. Práce to není jednoduchá, a to jak
v kancelářích,
kde
jsou
nutné
péče
a soustředěnost, tak i při údržbě celé kolatury.
Jen sekání a odvážení trávy je perná práce,
kterou v plném nasazení nevydrží každý. Jsem
si vědom, že naši zaměstnanci přistupují ke
svěřeným úkolům s tím, že je nejen plní, ale
přidávají i cosi navíc. Úsměv, ochotu každému
pomoci, dobré slovo… A to není málo. Vážím
si jich.
Poděkování patří i vedení a všem
zaměstnancům Základní školy a Mateřské
školy v Dolních Hbitech za skvělou spolupráci
s Obcí. Díky jejich přístupu se přes léto
povedlo realizovat dvě zdařilé akce –
rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské
škole a zateplení budov základní školy. Pro
výbornou spolupráci se školou Obec získala
i výše zmíněnou bílou stuhu. Dovolte, abych
vedení i zaměstnancům školy ještě jednou
poděkoval za spolupráci i za akce, které pro
nás občany připravují. Bez školy by v obci
nebyl život. Je dobré, že se nám ji podařilo
udržet i pro další období.
Je mi potěšením konstatovat, že z vás,
občanů, vzešlo v průběhu posledních let
mnoho iniciativ a podnětů. Založili jste různé
kluby a spolky, dokážete se bavit a bavit i své
spoluobčany. Za všechny si dovolím jmenovat
divadelní soubor Rafandu a Jelenecký ženský
klub JEŽEK. Obdivuji i všechny, kteří se
angažují u místních sborů dobrovolných hasičů
či v našich sportovních klubech Spartě a
Sokolu a dalších složkách, které přispívají ke
kulturnímu a společenskému životu v Obci.
Věnujete svoji energii druhým, děkuji vám
všem za přízeň.
Vážení spoluobčané, doufám, že
končící volební období pro vás bylo šťastným
časem, že se vám dařilo jak ve vztazích,
v rodinách i v práci.
Dovolte, abych Vám popřál do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí
v osobním životě. Přeji všem, aby mohli
prožívat harmonické vztahy v krásné, fungující
a upravené obci.
Jan Michálek

Rok 2010
Ustavující zasedání ZO proběhlo dne 12. 11.
2010. Do konce roku již zbývalo málo času, přesto
se ještě podařilo zorganizovat:
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instalaci veřejného osvětlení u hasičské zbrojnice
v Luhách,
v Dolních
Hbitech
za
školou
a v Jelencích
opravu elektroinstalace v KD Jelence, v hasičské
zbrojnici v Dolních Hbitech a v Nepřejově ve
společenském domě
Rok 2011
Mimo jiné v tomto roce došlo k:
Obec vstoupila do Sdružení místních samospráv,
kde bylo možno hájit zájmy venkovských obcí –
výsledkem bylo nové rozpočtové určení daní, které
malým obcím přineslo vyšší prostředky na rozvoj
řešili jsme havárii potrubí v budově ZŠ
intenzivně jsme jednali s Krajským úřadem ve věci
zachování autobusových linek
Byly realizovány následně uvedené
stavby či rekonstrukce:
rekonstrukce půdy nad poštovnou v budově OÚ
(celkem za 547 580,- Kč – z toho dotace SZIF
410 685,- Kč)
rekonstrukce vodovodní instalace a WC u ordinace
lékaře v celkové výši 22 542,- Kč
prohloubení obecní studny před budovou OÚ
(v letním období začala vysychat) 39 000,- Kč
rekonstrukce elektrické instalace v kabinách TJ
Sokol Dolní Hbity v ceně 55.800,- Kč
byla vybudována část kanalizace za školou pro
nové RD v celkové výši 453 933,- Kč
rekonstrukce místní komunikace kolem bývalé
školní jídelny ke hřbitovu ve výši 116 496,- Kč
rekonstrukce místní komunikace k nemovitostem
čp. 17, 16 a 15 v Dolních Hbitech ve výši 58 882,Kč
zakoupena prolézačka do areálu MŠ v Dolních
Hbitech ve výši 71.040,- Kč
oprava komína na hasičské zbrojnici v Dolních
Hbitech
úpravy na volejbalovém hřišti v Dolních Hbitech
obložení stropu v umývárně MŠ sádrokartonem
z důvodu zakrytí vodo-instalačního potrubí
umístění dopravního zrcadlo před kostelem naproti
výjezdu od budovy ZŠ
dřevěné zábradlí v budově OÚ
nově zbudováno sociální zařízení v požární
zbrojnici SDH Luhy - Obec přispěla částkou
60.000,- Kč
výměna oken včetně parapetů v pohostinství
v Luhách v ceně 38 514,- Kč
úpravy na kapličce v Luhách
rekonstrukce elektrické instalace v pohostinství
v Jelencích v ceně 23 040,- Kč
umístění menšího zrcadla Jelencích a Kácini
oprava
elektroinstalace
v objektu
hasičské
zbrojnice, obchodu a pohostinství v Kácini
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nainstalován zabezpečovací systém v budově
pohostinství v Kácini
zemní práce – travnaté hřiště Káciň
instalace veřejného osvětlení v Kácini a Horní
Líšnici
vyhotovení zábradlí u místní komunikace
v Nepřejově
oprava místní komunikace v Nepřejově v celkové
ceně 180 763,- Kč
Obec si pořídila i nový majetek:
služební vůz Hyundai i30 cw v ceně 264 900,- Kč
12 ks cvičných hasičských uniforem pro potřeby
jednotky SDH Dolní Hbity - 15 000,- Kč
příspěvek SDH Káciň na nákup rozdělovače
a nákup nových dresů pro tým žen zakoupení
použitého kolotoče na dětské hřiště v Kácini
zakoupení části ozvučovacího zařízení pro akce
obce - v ceně 13 165,- Kč
celková rekonstrukce hasičského žebříku v Luhách
Rok 2012
Mimo jiné v tomto roce došlo k:
Obecní
úřad
začal
využívat
hostovanou
elektronickou spisovou službu Města Příbram
oslavy 120 let trvání hasičského sboru v Luhách
V průběhu roku byly zrealizovány
následné stavby a rekonstrukce:
rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ
Dolní Hbity včetně omítek a podlahových krytin
v celkové výši 370 958,- Kč (z toho dotace
253 408,- Kč)
kompletní
obměna
nábytku
v kanceláři
administrativy v budově OÚ v Dolních Hbitech
(v ceně 97.000,- Kč)
oprava čistírny odpadních vod v Dolních Hbitech výměna rukávců pro jemnobublinnou aeraci v ceně
33 000,- Kč
rekonstrukce střechy skladu v Dolních Hbitech
v ceně 150 828,- Kč
obložení schodů u vchodů do MŠ v Dolních
Hbitech v celkové ceně 40 000,- Kč
rekonstrukce sociálního zařízení pro hospodu
a prodejnu v Jelencích v ceně 396 320,- Kč
vypracování projektové dokumentace pro stavbu
chodníku a autobusové zastávky v Jelencích podél
komunikace v ceně 39 000,- Kč
stavba kanalizace a připoložení vodovodu
v Jelencích I. etapa - ve výši 450 172,- Kč
oprava potrubí, které přivádí vodu do návesního
rybníka v Luhách
dopravního zrcadla v Kalištích
oprava hráze rybníka v Luhách 535 546,- Kč
rekonstrukce topného systému v pohostinství
v Luhách ve výši 89 975,50 Kč
umístění dopravního zrcadla v Jelencích
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oprava místní komunikace
u Nepřejova do Lipin

od

státní

silnice

Obec si pořídila i nový majetek:
chladicí vitrína pro prodejnu v Kácini
branky pro fotbalové hřiště v Dolních Hbitech
záclony pro sál KD Luhy
4 požární hadice „C“ se spojkami pro SDH Káciň
svítících vánoční řetězy pro Nepřejov, Luhy a Dolní
Hbity
konvektomat do školní jídelny 187 260,- Kč
kalové čerpadlo s plovákem
lavička se stolkem pro dětské hřiště v Nepřejově
a další lavičky pro celou Obec
Rok 2013
Mimo jiné v tomto roce došlo k:
založení divadelního souboru Rafanda
V průběhu roku byly zrealizovány
následné stavby a rekonstrukce:
přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na
víceúčelové zařízení ve výši 9 498 495,68 Kč,
celková výše projektu 11 873 119,60 Kč,
spoluúčast Obce 2 374 624,- Kč
v rámci projektu bylo zakoupeno vybavení interiéru
sálu KD v Dolních Hbitech v ceně 1 084 404,- Kč
(stoly, židličky, tělocvičné nářadí)
lakování a lajnování parket v sále KD DH ve výši
83 490,- Kč
oprava střechy nad sálem KD v Dolních Hbitech
175 204,-Kč
pořízení zabezpečovacího zařízení sálu KD Dolní
Hbity v celkové ceně 31 500,- Kč
instalace zatemňovacích žaluzií do sálu KD
v Dolních Hbitech v ceně 21 683,20 Kč
instalaci regulačního zařízení pro automatickou
regulaci teploty v sále KD v Dolních Hbitech
9 777,- Kč
zřízení úpravny vody pro sál KD DH ve výši
143 397,10 Kč
vybroušení a navoskování parket v sále KD Jelence
a KD Luhy 22 100,- Kč
rekonstrukce jímky v Nepřejově 74 622,- Kč
zateplení stropu na sále KD Jelence 9 000,- Kč
vyhotovení a oplechování zábradlí v Jelencích
u autobusové zastávky - 10 000,- Kč
rekonstrukce hasičské nádrže v Luhách - 93 140,Kč
instalace zařízení na odstraňování dusičnanů v pitné
vodě vodovodu Nepřejov ve výši 168 273,- Kč
dobudování části chodníku v Jelencích
oprava komína u restaurace v Jelencích v celkové
ceně 8.000,- Kč
rekonstrukce veřejného prostranství před ZŠ
v Dolních Hbitech z prostředků SZIF – spoluúčast
obce 96 044,- Kč, dotace 187 402,- Kč

-

-

-

-

-

-

Obec podnikla některé další kroky:
příspěvek SDH Nepřejov na úpravu terénu kolem
kapličky v Nepřejově a svedení dešťové vody
příspěvek na opravu hasičského vozu SDH Luhy
Obec si pořídila i nový majetek:
doplnění dalších prvků ozvučovacího zařízení pro
akce obce v celkové ceně 48 201,- Kč
zakoupení zátěžového koberec na pódium sálu KD
v Dolních Hbitech a ubrusů na stoly
zakoupení úklidových a hygienických prostředků
pro sál KD v DH
zhotovení opony pro divadlo
zakoupeno vybavení pro zázemí správce KD Dolní
Hbity
zakoupení motorové sekačky v celkové hodnotě
8 380,- Kč vč. DPH
nákup 25 postýlek do ložnice MŠ v celkové ceně
včetně dopravy 47 250,- Kč
zakoupení kontejneru pro sběrné místo odpadu
v Dolních na velkoobjemový odpad 50 457,- Kč
odkoupení kamen typu Bullerjan za cenu pro
pohostinství v Kácini
dokoupení vánočních řetězů pro Luhy
vycházkové stejnokroje SDH Luhy 9 406,- Kč
Rok 2014
Rok 2014 není ještě ukončen, přesto zde
budou následně uvedeny kroky, které se již v tomto
roce podařilo zrealizovat.

-

-

práce – římsy, šambrány, odvětrání sklepa, úprava
soklu, výmalba 583 845,- Kč

zbývající část stavby kanalizace a připoložení
vodovodu pro lokalitu nově budovaných RD
v Jelencích 546 060,- Kč
vybudování
veřejné
části
vodovodních
a kanalizačních přípojek pro parcely pro nové RD
v Jelencích
veřejné osvětlení v Luhách
stavba přístavku pro pohostinství v KD Jelence
instalace veřejné osvětlení na budovu hasičské
zbrojnice v Dolních Hbitech a na budovu KD Dolní
Hbity
instalace zatemňovacích žaluzií na okna komunitní
místnosti v budově OÚ Dolní Hbity 6 741,- Kč
terénní úpravy hřiště v Kácini

Mimo jiné v tomto roce došlo k:
Obec získala Bílou stuhu v krajském kole soutěže
vesnice roku 2014 a získala dotaci ???.000,- Kč
(oficiálně výše dotace nebyla sdělena)
V průběhu roku byly zrealizovány
následné stavby a rekonstrukce:
proběhla akce Zateplení ZŠ v Dolních Hbitech v
celkové ceně ve výši 3 671 365,- Kč, z toho byla
dotace 2 543 764,- Kč, nově byly dohodnuty další
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-

-

-

-
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renovace sociálního zařízení MŠ 495 795,- Kč
oprava požární nádrže v Dolních Hbitech
rekonstrukce topení v zasedací místnosti KD
Jelence 19 207,- Kč
umístění dopravního zrcadla nad hřištěm v Luhách
výměna zkorodované otevřené expanzní nádrže za
expanzomat v pohostinství v Kácini
Obec podnikla některé další kroky:
poskytla příspěvek na opravu varhan v kostele
v Dolních Hbitech v rámci projektu Varhany znějící
v částce 33 500,- Kč, dotace MAS Sedlčansko
90 000,- Kč, příspěvek Farnosti v částce 15 000,Kč
podpořila myšlenku založení nového dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram – obcím by se společně
snadněji řešila problematika likvidace odpadů,
sociálních služeb či nezaměstnanosti
byl schválen předložený předběžný návrh
rozvojového strategického dokumentu Místního
programu obnovy vesnice na roky 2013 – 2020
Obec si pořídila i nový majetek:
odkoupení pozemku o výměře 1 069 m2 a budovy
na návsi v Dolních Hbitech za cenu 930 000 Kč
pořízení projektové dokumentace změny původního
řešení odkanalizování Luhů, s osazením centrální
čerpací stanice odpadních vod (místo původně
plánované ČOV Luhy), s výtlakem směrem na
Dolní Hbity cca 1,6 km zaústěným do stávající
ČOV Dolní Hbity - 133 100,- Kč
zakoupení betonových květníků do Luhů a Třtí
pořízení nového Územního plánu Dolní Hbity –
357 600,- Kč

-

-

-

-

-

-

-

Dotace Středočeského kraje na podporu zásahové
jednotky SDH obce
139.577,00 Kč
Zateplení ZŠ Dolní Hbity
2.543.764,00 Kč
Bílá stuha Vesnice roku
???.000,00 Kč
CELKEM
11 688.943,00 Kč

vyhotovení
projektové
dokumentace
pro
komunikaci pro nové RD v Jelencích 90 750,- Kč
získání 3 ks dýchacích přístrojů pro jednotku SDH
Dolní Hbity
V průběhu volebního období
probíhaly i nadále výměny, nákupy a prodeje
různých pozemků tak, aby se učinil pořádek ve
vlastnických vztazích,
obec každoročně přispívala v částce cca 120 tis. Kč
na dopravní obslužnost
obec prováděla zimní údržbu a v létě sekání
veřejných prostranství
obec provádí opravy místních komunikací
obec průběžně řešila veškerou agendou týkající se
školy – od výjimky z počtu žáků až po
projednávání otázky kapacity školní jídelny či
problematiku rady školy,
obec průběžně přispívala na dětské karnevaly, Dny
dětí, podporovala různé sportovní a kulturní akce
obec podporuje Ochranu fauny – péči o zraněné
a hendikepované živočichy, drobně přispívá
místním včelařům
byla prováděna vánoční výzdoba obce
obec ve spolupráci s kulturní komisí pokračovala v
tradici vánočních koncertů v kostele, vítání
občánků, zájezdech do divadla…
obec se každoročně podílí významnou částkou na
provozu místní školy a školky
příspěvek po celé volební období Farní charitě
Starý Knín částkou 30 000,- Kč ročně na
provozování sociálních služeb pro starší
a nemohoucí občany naší obce
kompenzace vodného v Nepřejově

Za zřejmě největší problém, který se
stávajícímu zastupitelstvu nepodařilo vyřešit,
považuji nezískání dotace na stavbu kanalizace
v Luhách.
V nadcházejícím volebním období by
proto bylo vhodné zrealizovat stavbu
kanalizace a v Luhách včetně přivaděče do
ČOV v Dolních Hbitech. Pokud by to finanční
situace dovolila, bylo by vhodné, pokoušet se
o získání dotace na stavbu vodovodu
v Jelencích. Obě stavby jsou však závislé na
přidělení dotace – Obec tedy nemůže zcela
jejich
skutečnou
realizaci
ovlivnit.
V lokalitách, jako je Nepřejov, Horní Líšnice,
Kaliště a Třtí by Obec měla zahájit postupnou
podporu
výstavby
domovních
čistíren
odpadních vod.
Obec by také měla průběžně podávat
žádost o dotaci na plánovanou rekonstrukci
podkroví v budově základní školy.
Na závěr něco málo statistických údajů:
Do dnešního dne hlasovali naši
zastupitelé celkem 403 x. Z toho je k dnešnímu
datu dlouhodobě nevyřízeno pouhých 6
usnesení ZO (to je 1,5 % veškerých úkolů).
Rada za celé volební období přijala
celkem 949 usnesení. Z toho je ke dnešnímu
dni celkově nevyřízeno 18 usnesení (to je 1,9
% veškerých úkolů).
K 30. září 2010 měla obec na svém
účtu částku 3 602 622,16 Kč.

Během tohoto volebního období se podařilo
získat následně uvedené finanční prostředky nad
rámec běžných zákonných příjmů pro obec:
Dotace na podporu zásahové jednotky SDH obce
17.221,00 Kč
Rekonstrukce sociálního zázemí pro komunitní
místnost a knihovnu v budově OÚ Dolní Hbity,
dotace od SZIF (přes MAS Sedlčansko)
411.000,00 Kč
Dotace Středočeského kraje na podporu zásahové
jednotky SDH obce
22.855,00 Kč
Dotace Středočeského kraje na podporu zásahové
jednotky SDH obce
15.526,00 Kč
Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ
Dolní Hbity, dotace od SZIF (přes MAS
Sedlčansko)
207.000,00 Kč
Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na
víceúčelové zařízení, dotace od ROP Střední Čechy
8.145.000,00 Kč
Rekonstrukce veřejného prostranství před ZŠ Dolní
Hbity, dotace od SZIF (přes MAS Sedlčansko)
187.000,00 Kč

Jan Michálek

******
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 29. července, kdy přijali
mimo jiné následující usnesení:
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy o
dílo s PROKON ateliér ve věci vyhotovení
projektové dokumentace pro komunikaci
pro nové RD v Jelencích včetně výkazu
výměr.
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Sedlčansko, o. p. s., o finančním příspěvku
pro MAS Sedlčansko jako podíl Obce za
opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele
v Dolních Hbitech v rámci projektu
„Varhany znějící“ ve výši 33.500,- Kč.
* osobní údaje kupujících (prodávajících)
nejsou uváděny v souladu s přiměřeností
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
(JM)
údajů.

-

Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o dílo se společností BES s.r.o ve
věci výspravy lokálních poškození
místních komunikací.
- ZO schválilo prodej pozemku ve
vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č.
345/34 v k. ú. Káciň dle geometrického
plánu č. 250-74/2014 o výměře 109 m2 v
ceně za 1 m2 prodávaného pozemku
103,50 Kč.
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č.
226/42 v k. ú. Luhy dle geometrického
plánu č. 299-68/2014 o výměře 262 m2 v
ceně za 1 m2 prodávaného pozemku ve
výši 142,- Kč.
- ZO odsouhlasilo, aby se Obec Dolní Hbity
stala členem nového dobrovolného svazku
obcí ORP (obec s rozšířenou působností)
Příbram.
Další jednání Zastupitelstva proběhlo 29. srpna
2014:
- ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou
TORUS Pb na stavební úpravy ZŠ
v Dolních Hbitech.
- Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a
firmou TORUS Pb ve věci doplnění
Renovace sociálního zařízení MŠ o
zařizovací předměty a dokončovací práce.
- ZO předběžně schválilo prodej části
pozemku parc. č. 475/1 v k.ú. Dolní Hbity
o výměře cca 40 m2 a části pozemku parc.
č. 634/2 v k.ú. Dolní Hbity o výměře cca
30 m2 a stanovilo cenu za 1 m2
prodávaných pozemků ve výši 135,- Kč.
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
parc. č. 649/1 v k.ú. Nepřejov o výměře
1560 m2 a stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 99,- Kč.
- ZO schválilo prodej pozemku parc. č.
649/7 o výměře 58 m2 a parc. č. 650/1 o
výměře 32 m2 oba v k.ú. Nepřejov za cenu
1 m2 prodávaného pozemku ve výši 99,Kč.
- Zastupitelstvo
zvolilo
předsedkyní
finančního výboru paní PhDr. Marii
Pilíkovou.
- ZO doplnilo člena finančního výboru pana Vladimíra Mandíka.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
dohody mezi Obcí Dolní Hbity a MAS

******
KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ
VOLBY
Volby se konají ve dnech
pátek 10. října 2014 14,00 – 22,00 hod.
sobota 11. října 2014 8,00 – 14,00 hod.
(případné 2. kolo senátních voleb bude 17. a
18. 10. 2014)
Opět bude otevřeno pět volebních
okrsků (Dolní Hbity, Luhy, Jelence, Káciň
a Nepřejov).
(VM)

*****
Zájezd do divadla
V neděli 7. září 2014 uspořádala
Kulturní komise při Obecním úřadu v Dolních
Hbitech zájezd do Národního divadla na
představení Strakonický dudák.
Jako vždy jsme vypravili dva
autobusy. Navzdory deštivému sklonku léta
nám přálo i počasí. Atmosféra Národního
divadla
umocnila
zážitek
z krásného
představení.
Během zájezdu jsme si našli čas i na
odpočinek u kávy. Někteří z nás zavítali na
Žofín, jiní navštívili kavárnu Slávie nebo
kavárnu na Nové scéně. Každý strávil volný
čas podle svého uvážení. Důležité je, že se
zájezd vydařil.
Do divadla jezdíme pravidelně 2x za
rok. Letos se nám povedlo zajistit lístky na tři
představení. Poslední letošní zájezd plánujeme
na sobotu 13. prosince 2014. Čeká nás
Vánoční koleda ve Studiu Dva. Po ukončení
představení bude čas na prohlídku vánoční
Prahy. Podrobné informace najdete ve všech
Hana Procházková
vývěskách.
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*****
Kulturní komise připravuje
V sobotu 4. října 2014 přivítáme na
Obecním úřadu v Dolních Hbitech naše nové
spoluobčánky.
13. prosince 2014 připravujeme zájezd
na představení Vánoční koleda s prohlídkou
předvánoční Prahy.
Vánoční koncert připadne letos na
sobotu 20. prosince 2014.

******
Blahopřejeme k nově narozeným
občánkům
Obec Dolní Hbity blahopřeje od
posledně vydaných Listů k narození Honzíka
Citerbarta, Anetky Dubské, Matěje Minxe,
Elenky Vašíčkové a Barunky Neužilové.
Přejeme všem miminkům, aby je
(VM)
v životě provázelo jen to nejlepší.

Hana Procházková

*****

*****

Okénko základní školy
Začal nový školní rok 2014/2015. Naše
škola se pyšní novým kabátkem. Fasáda byla
upravena zčásti dle dobových fotografií.
K velkým změnám došlo i uvnitř školy.
Vymalované třídy i chodby září čistotou i
zajímavými barvami, ve třídách jsou nová
plastová okna, na stropech jsou nainstalována
nová osvětlení, proběhlo zateplení celé
budovy. Žáci byli změnami příjemně
překvapeni.
Vraťme se krátce ke konci minulého
školního roku, kdy proběhla řada zajímavých
akcí. Na podporu čtenářské gramotnosti
proběhla akce pro naše nejmenší žáčky Pasování na čtenáře. Byla jakýmsi vyústěním
celoroční spolupráce mezi žáky 1. a 9. ročníku.
Svátek maminek jsme pojali tentokrát trochu
jinak, pozvání do školy přijali dopoledne
místní senioři, odpoledne patřilo již tradičně
maminkám a tatínkům. Školní výlety byly opět
rozmanité. Žáci 1. stupně navštívili např.
zoologickou zahradu, starší žáci navštívili
Lidice a Terezín. V červnu nás čekala úspěšná
akce, školní akademie - Talentmánie. Ukázali
jsme veřejnosti, že máme ve škole talentované
děti, které mají odvahu, nadání, trpělivost, ale
smysl pro humor.
A co nás čeká nového v letošním
školním roce? V rámci prevence rizikového
chování se letos zaměříme na prevenci
v oblasti počítačové kriminality. Již na začátku

Ve druhém pololetí letošního roku
mají významná výročí tito naši
spoluobčané:
Dolní Hbity:

Luhy:

Bartoš František
Veselá Marie
Marková Hana
Nováková Anna
Vostarek Miloslav
Pácaltová Jaroslava
Kofroň Václav
Piroch Roman
Vacková Božena
Vondruška Bedřich
Kočová Marie
Kavková Stanislava
Kopecký Josef

Stejskalová Marie
Schacherl Jan
Batoška Ján
Slepičková Zdenka
Koksa Miroslav
Žáková Marie
Matějka Josef
Riňáková Ladislava
Zárubová Alžběta
Krůtová Jaroslava

Jelence:

Horní Líšnice:

Míka Miroslav
Žáčková Marie
Neumannová Anna
Sirotek Zbyněk
Nečas Josef
Frodlová Marie

Vepřková Marie

Nepřejov:
Hrebíková Anna

Třtí:
Plavec Václav
Lyachová Růžena
Dědinová Marie

Káciň:
Velíková Jana
Fiřtová Marie
Velíková Marie
Březinová Zdeňka
Pouza Antonín
Sládková Ivana

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)

*****
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školního roku se uskutečnil Den prevence na
téma „Čí je třída - naše, patříme tedy k sobě“,
jehož cílem bylo zhodnocení třídních pravidel,
sebepoznání a poznávání druhých, učit se
spolupracovat, vyjádřit svůj názor a
respektovat druhé. V měsíci září proběhl
Projektový den evropských jazyků. Žáci si
připravili dramatizaci příběhů z různých zemí.
V měsíci říjnu nás čeká Pohádkový les a
projektový den Ochrana člověka za
mimořádných situací a v průběhu školního
roku řada dalších zajímavých akcí.
Mgr. Jana Vršecká

Změny proběhly také v mateřské škole. Došlo
k přestavbě koupelny a šaten.
Před rokem jste i pro nás zrekonstruovali
starý sál v KD, a tak nám vytvořili příjemné
prostředí pro naši sportovní i kulturní činnost.
Nesmíme zapomenout ani na nový
konvektomat do školní jídelny, který nám pomáhá
vařit zdravě.
Nelze vypsat do tohoto článku vše, co jste
pro naše školy udělali, proto přijměte naše
poděkování.
Přejeme všem pracovníkům obecního úřadu,
našim žákům, jejich rodičům a všem pracovníkům
školy mnoho zdraví a životního optimismu.
Ředitelství ZŠ a MŠ Dolní Hbity

Škola nám začíná…
Šárka Králíčková
Už je tady zase škola,
radují se prvňáčci.
Učitelka na nás volá,
už máme co na práci.
Začínáme hnedka v září,
známky dobré sbíráme.
Úsměv zmizí z mnoha tváří,
když první pětku získáme.

Děkujeme…
Ředitelství ZŠ a MŠ Dolní Hbity tímto
srdečně děkuje Obci Dolní Hbity v čele s panem
starostou Ing. J. Michálkem, zastupitelům obce a
všem pracovníkům obecního úřadu, kteří se
podíleli na rekonstrukci základní a mateřské školy.
Velice si naší vzájemné spolupráce vážíme a jsme
rádi, že snahu zvelebit školní prostředí ocenili i
naši žáci, jejich rodiče a široká veřejnost.
Připomeňme si, že od května 2014 prošla
škola velkými změnami. Proběhlo zateplování
budovy a výměna oken, světel, malování některých
učeben, chodeb a jiné úpravy. Na první pohled nás
upoutá krásná fasáda, zdobená šambránami, která
byla upravena zčásti podle dobových fotografií.

V pátek 27. června proběhlo v podkroví
budovy Obecního úřadu rozloučení se žáky
devátého ročníku.

*****
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rozhodně nečekají např. dlouhé a nudné
přednášky o nepodstatných rozdílech mezi
výrobci počítačů, ale výklad úplných základů
jako zapnutí a vypnutí počítače, práce s myší,
psaní a vytisknutí jednoduchého textu, psaní emailu a vyhledávání informací na internetu. Na
začátku kurzu obdržíte studijní materiály
zdarma.
Pozor, kapacita kurzu je omezena na 10
účastníků!
Přihlásit se můžete v kanceláři Obecního
úřadu v Dolních Hbitech (telef. 724 920 144
nebo 318 697 109).

Jablíčko nakreslil Jiřík Hlaváč, 5 let 4 měsíce

Okénko mateřské školy
Divadlo Rolnička v MŠ
Po prázdninách ožily prostory MŠ
v plné síle. Zatímco si mladší děti na nové
prostředí a režim pomalu zvykají, ti starší se
s chutí zapojují do her a nabízených činností.
Již v polovině září nás navštívila p. Enochová
a divadlo Rolnička s pohádkami o medvědech
podle knihy Hany Doskočilová. S p.
Enochovou máme dobrou spolupráci. Děti
zaujmou nápaditě vyrobené pomůcky, kulisy
i hra na kytaru. Jsou zapojeny do děje
pohádky. Těšíme se na její další návštěvu
s pohádkou, kterou nám příslíbila na jaro.

*****
Informace z knihovny
Pro dlouhé podzimní večery máme
k dispozici pro naše čtenáře nové knihy jak
z výměnného souboru Knihovny Jana Drdy
z Příbrami, tak vlastní nově zakoupené tituly.
Celý fond knihovny čítá okolo tisíce svazků.
Rádi uvítáme nové čtenáře.
Z nových titulů například uvádíme –
pro dospělé čtenáře: Maric Vesna: Kypr,
Banks Jane: Lásky Napoleona Ponaparte,
Christie Agatha: Na vrcholu vlny, Cubeca
Karek: Písky času, pro děti: Brandejsová Irena:
Senzační dárek, Kinney Jeff: Deník malého
poseroutky, Mikulka Alois: Darebácké zkazky.
Seznam knih naší knihovny najdete na
stránkách obce v sekci knihovna.

Vladimíra Pražáková

*****
Bezplatný počítačový kurz pro
seniory
Chcete se naučit napsat na
počítači dopis nebo si třeba vyhledat
autobusové spojení? Je to mnohem
snazší, než by se mohlo na první
pohled zdát!
Občanské
sdružení
Jihočeský
institut
celoživotního učení zve seniory v důchodovém
věku k účasti na počítačovém kurzu v rámci
projektu „Senioři komunikují“ realizovaného
Nadačním fondem manželů Livie a Václava
Klausových
s názvem
„NEBOJTE SE
POČÍTAČE !“ .
Výuka bude probíhat přímo v knihovně
Obecního
úřadu
v Dolních
Hbitech
v termínu od 7. do 10. října 2014, každý den
4 hodiny dopoledne (9:00 – 13:00) volným
tempem s dostatečnými přestávkami.
Kurz učí trpěliví lektoři s mnohaletými
zkušenostmi v oblasti vzdělávání dospělých.
Výuka je orientovaná čistě prakticky, její
náročnost se průběžně přizpůsobuje potřebám
i možnostem účastníků – seniory tedy

Monika Volfová

*****
Nabídka pohlednic
V kanceláři obecního úřadu je
možno zakoupit pohledy Dolních Hbit
a okolí, nově také se zimní tématikou.
(VM)
Cena pohledu je 5,- Kč.

*****
Varhany znějící
Ve středu 24. září 2014 se v kostele sv.
Jana Křtitele za hojné účasti návštěvníků
uskutečnil varhanní koncert „Bach a jeho
následovníci v 19. a 20. století“. Opravené
varhany Karla Vocelky z roku 1872 rozezněl
varhaník Petr Čech. Koncert byl nahráván pro
Monika Volfová
Český rozhlas.
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zábavu, něco poučného, pohyb a přírodu.
Přímo se tak nabízela indiánská tématika.
A tak druhou červnovou sobotu v
Jelencích, kde normálně Indiána nepotkáte, jak
je týden dlouhý, bylo náhle Indiánů plno. Spíše
Indiánek. Pořádající Indiánky malovaly děti
válečnými barvami a děti se pak vydaly na 3,5
km dlouhou indiánskou stezku, kde plnily
úkoly, kde si vyzkoušely plížení, zručnost,
hledaly poklady... hlavně daleko z dosahu
počítačů, tabletů a televizí... V cíli pak velmi
oblíbená střelba ze vzduchovky zakončila
trasu. Děti dostaly perníkovou medaili, knížku
o náčelníkovi Vinnetou, mohly si dát zmrzlinu,
výborné řezy, opéct špekáčky a dále si
společně hrát až do pozdního večera. Zajímavé
bylo i zdobení totemu. A díky sponzorům je to
nic nestálo.
Moc děkujeme Jarušce Žákové za
perníkové medaile, kterými jsme se vzájemně
ověnčily i my, Indiánky z „Ježka“, další dík
patří paní Katce Linhartové za výborné
nugátové řezy, díky hasičům jsme měly krásně
posekanou louku a připravený kůl na totem.
Roman Schuster, jemuž patří další poděkování,
zajistil krásnou knížku „Vinnetou žije“, jíž je
spoluautorem, a kterou si každé dítě odneslo,
Dále děkujeme za finanční příspěvek panu
Miroslavu Cihelkovi, Jiřímu Burianovi a
Obecnímu
úřadu
Dolní
Hbity.
Bylo to náročné na organizaci ale stálo
to za to. Nadšené děti, hrdé, že ušly takovou
dálku, spokojení rodiče a my spokojené, že to
děti i rodiče bavilo. Věříme, že dobrá
zkušenost zafunguje a příště přijde děti více.
Tak ahoj příště...
Kateřina Dědečková

Občanské sdružení Diakonie
Broumov
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
- Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
- Peří, péřové přikrývky a polštáře
- Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty
se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech:
úterý 21.10.2014
čtvrtek 23.10.2014
čtvrtek 30.10.2014
čas:
úterý 8,00–12,00 hod.
čtvrtek 8,00-12,00 hod.
místo: Obecní úřad Dolní Hbity
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem

*****

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Obecní úřad prosí všechny majitele
psů, aby své psy venčili mimo hřiště,
parky a veřejná prostranství. Hrají si
zde děti a není příjemné takto
znečištěná místa sekat a uklízet.

*****
JEŽEK informuje
Letní
Dolnohbitské
listy
jsme
zmeškaly, v těch dalších ale musíme
zprostředkovat zážitky z oslav MDD, které
jsme v červnu připravily pro děti nejen z
Jelenců. Protože to stálo za to! Nejprve, dávno
před červnem, jsme přemýšlely, jak skloubit

*****
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zástupkyně závodníku z domácích řad
vystoupila na stupně vítězů); muži 23km - Petr
Svoboda, 1:06 (zároveň celkový vítěz fitness
jízdy).
Organizace takovéto akce je náročná
co do počtu pořadatelů, tak finančně. Proto
chceme touto cestou velmi poděkovat všem,
kteří nás podpořili v našem snažení.
Konkrétně: Sokolu Dolní Hbity za poskytnutí
zázemí pro závodníky i pořadatele; hasičům
Dolní Hbity nejen za zajištění pořadatelské
služby; obci Dolní Hbity a firmám Restaurace
„U Rysů“ Dolní Hbity, BABYPOINT,
CYKLOPRO, CAFÉ IMPERIAL, YAMATO,
TRIBECA SCHLOSS RESTAURANT, Ford
LOUWMAN MOTOR PŘÍBRAM za věcné
dary a finanční podporu. V neposlední řadě
bychom rádi poděkovali našim rodinným
příslušníkům, kamarádům a známým, kteří se
velkou měrou podíleli na samotné organizaci
závodu. Díky moc!
Závěrem už jen gratulace nejen
vítězům, ale všem, kteří tento náročný závod
dokončili. A těm, kteří tolik štěstí neměli,
hodně štěstí příští rok v 1. ročníku našeho
závodu. Mnoho bezpečných cyklokilometrů
přeje DOLNOHBITSKÝ TVRĎÁK.

*****
Zpráva o konání nultého ročníku
závodu horských kol
DOLNOHBITSKÝ TVRĎÁK
Milí
sportovní
přátelé,
vážení
spoluobčané,
jistě jste zaznamenali, že 19. 7. 2014 proběhl
v okolí Dolních Hbit smělý pokus místních
nadšenců o pořádání závodu horských kol.
Trasa vedla z 95% po lesních a polních cestách
našeho malebného kraje, což pěkně
koresponduje s názvem závodu (mapa závodu
je stále k nahlédnutí na webu pořadatelů:
http://www.dolnohbitskytvrdak.cz). Dle reakcí
zúčastněných a z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit, že míst, kde si mohli závodníci
„odpočinout“, nebylo mnoho. Naopak jsme
projížděli několika exponovanými úseky a
dvěma brody. Ty sebou přinesli krátké
osvěžení, neboť počasí bylo slunečné a až
„necyklisticky“ tropické.
Na start závodu se postavilo téměř šest
desítek účastníků, kteří se utkali ve čtyřech
kategoriích. S radostí musím za pořadatele
přiznat, že nás hojná účast místních i
přespolních vyznavačů vynálezu Garyho
Fishera překvapila a velmi potěšila. Ač
náročnost klání nedopřála všem dojet až do
cíle, při závěrečném občerstvení zavládla
všeobecná pohoda a z některých tváří jsem
vyčetl i úlevu, že mají vše za sebou. Kompletní
výsledky najdete také na webových stránkách,
ale sluší se uvést alespoň jména vítězů
jednotlivých kategorií: ženy 44km - Petra
Boukalová, čas 2:55 (jediná odvážná žena
v hlavním závodu); muži 44km - Pavel Vlk,
1:50 (zároveň celkový vítěz hlavního závodu);
ženy 23km - Eva Dědinová, 1:30 (jako jediná

Za organizátory: Pavel Neužil

Redakce si dovoluje uveřejnit fotografii
nejstaršího účastníka závodu Dolnohbitský
tvrďák, pana Ing. Laca Dorčáka. Náš
dlouholetý odpalovač ohňostroje se ve svých
67 letech umístil na krásném předposledním
místě (jeden z účastníků závod vzdal).
Laco, ať Ti zdraví slouží a máš dostatek elánu
pro další ročníky.

*****
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Okénko SDH Dolní Hbity
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duben 2014 – účast na školení velitelů
– Dědina Vl., Spilka M., Pácalt Mir.
2. 5. 2014 - pomoc hasičů při akci
„Bitva ve Hbitech“, organizace
průjezdu aut a zajišťování občerstvení
3. 5. 2014 – Oslava sv. Floriána –
zakoupeno prase a snědeno při oslavě
10. 5. 2014 – okrsková soutěž
v Jablonné – 3. místo DH A, 4. místo
DH B.
1. 6. 2014 – pořádán Den dětí v režii
hasičů – pěkné počasí, velká účast dětí
i dospělých, největší atrakcí byla jízda
na
motorce
(sajdkára),
kterou
zajišťoval V. Hotový
21. 6. 2014 – soutěž „O pohár starosty
sboru“ ve Hbitech – 1. a 4. místo
26. 6. 2014 – účast na cvičení
v Rosovicích na soutěži „O pohár
starosty sboru a obce“ – 4.místo
Červenec 2014 – 7x výjezd na
likvidování vos – je to pro nás nový
druh zásahu
5. 7. 2014 – účast na soutěži „O pohár
starosty sboru a obce“ v obci Čím u
Nového Knína – 1. místo!
11. 7. 2014 – podíl nasičů na opravě
koupaliště – vykopáno staré potrubí,
které propouštělo vodu
11. 7. 2014 – výjezd – padlé stromy po
bouřce u Jelenců
9. 8. 2014 – účast v soutěži v Suchdole
– umístění na 4. místě
Září 2014 – cvičení v Holšinách – naši
obsadili 4. místo a přesto přivezli
pohár, byl jeden navíc pro družstvo
žen, které se nedostavily a tak ho dali
nám
6. 9. 2014 – cvičení ve Zduhovicích
„O pohár starosty obce“ – naši skončili
až na 7. místě – družstvo bylo složeno
jak se dalo, hodně členů se nemohlo
zúčastnit (dovolené apod.)
16. 9. 2014 – účast na školení
v Chrástu, týká se školení na zkoušky

-

pěnidel a monitoringu – zúčastnil se
Pácalt Mir. a Volf P. – dováželi jsme
vodu z Příbrami naší Tatrou
20. 9. 2014 – soutěž Věšín „O pohár
ORV nad 35 let“ – 5. místo
Návštěvy u členů sboru při
významných výročích – Minx M.,
Havlíček V., Němeček K., Dědina J.
st., Bartoš Fr., Kočí K., Kofroň V. ml.
27. 9. 2014 se uskutečnil zájezd pro
členy sboru do Nového Oldřichova –
do Muzea Hasičské techniky.

Do konce roku připravujeme:
- soutěž „O nejlepší bramborový salát“
- postavení vánočního stromu na vsi
- valná hromada
- pomoc při vánočním koncertu
v kostele
Činnost hasičů je velice pestrá! Hasiči se
zúčastňují mnoha akcí pořádaných v obci.
Významná byla i činnost při přípravě soutěže
Vesnice roku. Dále jsou to různé drobné
brigády pro obec a také pro svůj sbor, kde je
během
roku
odpracováno
spoustu
brigádnických hodin!
Vlastimil Velas

******
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Do nového ročníku fotbalových
soutěží okresu Příbram 2014-15 jsme opět
přihlásili 4 mužstva. Družstvo mladších žáků,
dorost
a
2
mužstva
dospělých.
V mládežnických soutěžích při nedostatku
hráčů se nám výborně spolupracuje s TJ
Zduchovice.
Mladší žáci sehráli zatím 3 utkání. Na
Spartaku Příbram prohráli 2:10, v Rožmitále
podlehli 4:6 a v zatím posledním zápase doma
porazili Višňovou 3:2. Mužstvo stále vede jako
šéftrenér pan Václav Železník, při trénincích
mu pomáhá Martin Neumann, vedoucím
mužstva je Václav Vostarek st.
Dorost v prvním kole prohrál smolně
v Březnici 1:2, poté podlehl doma 1:4 favoritu
soutěže TJ Višňová. V dalším kole vyhráli
kluci vysoko 8:0 v Dalekých Dušníkách a o
týden později v Narysově zvítězili rekordním
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skóre 18:4. V zatím posledním zápase porazil
dorost na domácím hřišti Dublovice opět
vysoko 6:2 Mužstvo společně vedou Jindra
Skuhrovec a Miloš Neumann.
B mužstvo dospělých zatím všechna
utkání prohrálo. Hlavní příčinou se zdá být
absolutně žalostná docházka na zápasy. Mrzí
nás, že někteří kluci přestali chodit na fotbal,
aniž by to dali vědět. Mužstvo vedou Václav
Králíček, Jindra Skuhrovec st. a Jiří Bouška.
A mužstvo dospělých vstoupilo do
soutěže velmi dobrými výsledky. Herně je
však stále co zlepšovat. V prvním zápase
vyhráli kluci v Obecnici 2:0, poté na domácím
hřišti remizovali s TJ Hvožďany 1:1, v dalším
utkání v Lázu vyhráli 2:0 a doma porazili
Tochovice B 3:1. V zatím posledním zápase
v Milíně prohráli s místním „béčkem“ 1:3
Docházka na zápasy a tréninky je žalostná,
tady by si měli někteří hráči opravdu sáhnout
do svědomí. Mužstvo dlouhodobě vede jako
trenér Mirek Bláha, vedoucím mužstva je
Roman Trkovský.

může vše shlédnout na webu. Celý ročník jsme
zakončili tradiční dokopnou, se kterou nám
pomohli 2 štěňátka a pašík. V červenci jsme si
odpočinuli a na jeho konci jsme začali s
přípravou. S účastníkem krajské 1. B třídy,
týmem Tochovic, prohráváme na jeho hřišti
1:5. Poté ve slavnostním duchu doma vítáme
prvoligový 1.FK Příbram a v tréninkovém
tempu jsme si dokráčeli pro prohru 0:10 :-).
Škoda, protože hosté se nesešli a nehráli tedy
v nejsilnější sestavě.
Začátek srpna je u nás spojen s
memoriálem Bohouše Sirotka. Jeho 4. ročníku
se zúčastnila mužstva z našeho okresu.
Postupně jsme remizovali s Kamýkem n./ Vlt.
1:1, porazili Višňovou 3:1 a Krásnou Horu 5:0
a opět po roce zvedli vítěznou trofej nad hlavu.
Rád bych poděkoval nejen všem sponzorům za
příspěvky do memoriálu, ale také všem, kteří
pomáhali s jeho přípravou. Poslední prověrkou
před mistrovskými boji byl zápas okresního
poháru v Hříměždicích, ve kterém vítězíme
5:2. Zde se hatrickem blýskla naše nová útočná
posila Lukáš Beňo.
Nový ročník 2014/15 jsme zahájili
domácím dvojzápasem. V úvodním kole
vítáme celek Rosovic a vlastními chybami mu
darujeme výhru 2:3. O týden později k nám
zajíždí silný celek Spartku Příbram "B".
Pracovitým výkonem jej porážíme 2:0. Pak už
nás čeká zápas na půdě nováčka z Dublovic,
který rozhodujeme jediným gólem již v prvním
poločase. A pak přijíždějí dosud suverénní
Sedlčany "B". Ve vyrovnaném zápase
remizujeme 2:2, i když dle zahozených šancí
nás remíza trošku mrzí.
Začátek sezóny máme tedy velice
dobrý, máme 7 bodů a nyní se nacházíme na
5.místě tabulky. Kromě bodů nás také těší 2
udržené nuly ze 4 utkání, což je slušná vizitka
naší defenzívy. Doufejme, že budeme i nadále
pokračovat v dobrých výkonech a dělat tím
radost nejen sobě, ale i našim příznivcům.
Václav Rys ml.
Děkuji

Přejeme všem našim fotbalistům mnoho
úspěchů v dalších soutěžních kolech sezóny
2014/2015
a našim fanouškům krásné
fotbalové zážitky.
Za TJ Sokol Dolní Hbity:
Václav Neumann a Václav Kofroň

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení
sportovní
přátelé,
jarní boje sezóny minulého ročníku nás
zastihly ve slušné formě. Získali jsme v této
části 20 bodů a umístili se na 5. místě jarní
tabulky. Celkově jsme obsadili 9. místo s 32
body. Hráči si zřejmě zvykli nejen na
náročnost okresního přeboru, ale i tréninkům
P. Pilíka ml.. Stabilizovaný kádr, posílený na
brankařském postu o T. Králíčka a v poli o J.
Juna jste mohli vidět i v nováckých TV
novinách v pořadu "Okresní přebor" ve
vítězném zápase s Milínem. Kdo jej neviděl,

*******
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).
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1933
V Dolních Hbitech staví se nová kampelička

Str. 681
1925
Otázka dráhy Příbram – Sedlčany vynořila se
zase na povrch a vzrušila celý kraj, když
konala se dne 5. července informační komise
dle mínění pisatele kroniky zcela zbytečná,
poněvadž dráha jest již dávno vyměřena a
nutnost její uznána již za Rakouska.

Str.701
1935
Dne 17. srpna byla přivezena na hřbitov nová
hrobová čísla v počtu 725.
Dne 1. září nastoupil v Dolních Hbitech nový
pan řídící František Rys, bývalý řídící
v Boroticích.

Str. 682
Začátkem září zařízen byl na zdejším
poštovním úřadě telefon, čímž docíleno
alespoň té výhody, že telegramy mohou být
podávány telefonicky a nebude potřeba posílati
telegramy do Kamýka, ani odtamtud sem je
nositi.
Dne 20. září farář St. Svoboda investován na
faru ve Středoklukách a 6. října se odstěhoval

Str. 704
Dne 17. listopadu 1935 byl zatčen vldp.
František Jásek, farář v Dolních Hbitech.
Zlotřilou rukou Gestapa byl odvlečen ze středu
svých drahých a farníků, které miloval. Osada
na něj nezapomněla a zůstala mu věrna po
celou dobu zbytku strašné světové války, která
kosila miliony životů nejen na frontě, ale doma
a koncentračních táborech Němců. Prozatímně
byl jmenován jako zástupce dp. faráře
František Ludvík, kaplan profesor z Příbramě.
Ale tento nesrostl se zdejším lidem a po dvou
měsících hlásí, že mu není možno zůstati a na
faru je jmenován jako zástupce in spirit
František Urban, kaplan v Petrovicích u
Rakovníka. Nastupuje místo 17. 1. 1944.
S plným ideálem kněžských snah a lásky
k nesmrtelným duším dává se do práce, ale pro
nepochopení sestry bývalé dp. faráře je
v pravém slova smyslu ubíjen. Má kroniko,
proč nemohu vypsati všechno to, abych
nikomu neublížil. Snad jednou to bude sem
vloženo z mých zápisků. Jedno podotknu, celý
můj rok, lépe řečeno 18 měsíců bylo pro mě
křížovou cestou a zda jsem někdy nebyl
takovým, jakým jsem měl být, bylo výslednicí
duševní deprese, která hledala uvolnění a
zapomnění v kruhu věrných, kterých jsem měl
tak málo. Jedno zanechám většině hbitských
farníků, lid zde se nezměnil od dp. Sprysla, byl
nespravedlivý. Ale kéž dá Bůh, aby z mého
utrpení vzešlo požehnání pro zdejší osadu,
kterou jsem přes všechno miloval, vždyť jsem
z kraje příbramského a dá jim poznati, že
jediná láska, věrnost, obětavost a odpuštění
jsou klíče pokoje a míru. 18. 5. 1945 přivezl
jsem dp. faráře Jáska z Dobříše do jeho
farnosit, přeji mu aby zde byl šťastnější než
jsem tu byl já a opouštím Hbity dne 23. 5.
1945 se slzou v oku a s odpuštěním na rtech.

Str. 684
1926
Dne 11. dubna 1926 instalován nový farář
František
Jásek
dosavadní
exposita
v Hnidousích.
Na pondělí svatodušní byla konána oslava
40letého trvání sboru hasičského v Dolních
Hbitech. V 9 hodin dostavili se hasiči v plné
parádě do chrámu páně, kde kněz promluvil
k nim, aby hasiči pěstovali 1/ Křesťanskou
lidumilnost, 2/ Svépomoc, 3/ Lásku k víře a
národu.
Dne 10. července oslavovali hasiči v Káčíně
dvacetileté trvání tamního sboru.
Str. 688
1929
Od 27. ledna do 10. února byly silné mrazy až
36°C.
Str. 690
1930
Dne 1. září odešel pan řídící Ladislav Pritz,
dlouho působící na škole v Dolních Hbitech
jako odborný učitel, na měšťanku do Příbrami
a na jeho místo nastoupil pan Karel Vávra,
řídící dříve ve Svatém Poli. Většinou lze o
učitelstvu říci: „Dixit cantor clero – semper tici
inimicus ero.“ /“Řekl učitel duchovnímu –
vždy ti budu nepřítelem“/.
Str. 695
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K U L T U R N Í

K A L E N D Á Ř

7.-10.10.2014 Bezplatný PC kurz pro seniory
Pořádá: O.s. Jihočeský institut celoživotního
vzdělávání

11.10.2014

Taneční zábava, hraje Brutus

OÚ Dolní Hbity
– knihovna
KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

18.10.2014

Disco + oldies

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

01.11.2014

50. výročí KD Jelence

KD Jelence

Pořádá: Ježek

08.11.2014

Soutěž o nejlepší bramborový salát
Pořádá: SDH Jelence

15.11.2014

Disco + oldies

KD Dolní Hbity
- salónek
KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

22.11.2014

Myslivecký ples

KD Dolní hbity

Pořádá: MS Kamýk

25.11.2014

Cestopisná beseda s Petrem Bambouskem
Pořádá: OÚ Dolní Hbity

29.11.2014

Rozsvícení vánočního stromu

OÚ Dolní Hbity
– knihovna
Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

13.12.2014

Zájezd do divadla na představení „Vánoční
koleda“

Praha, divadlo
Studio Dva

Pořádá: Kulturní komise Obce Dolní Hbity

13.12.2014

Valná hromada SDH Dolní Hbity
Pořádá: SDH Dolní Hbity

20. 12. 2014

Vánoční koncert v kostele

KD Dolní Hbity
– salónek
Kostel Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise Obce Dolní Hbity

20.12.2014

Disco + oldies

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

25.12.2014

KD Luhy

Vánoční zábava
Pořádá: SDH Luhy

26.12.2014

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Višňová

31.12.2014

Silvestrovská zábava

KD Dolní Hbity

Pořádá: PARADOX

31.12.2014

Silvestrovské disco + country
Pořádá: SDH Jelence
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KD Jelence

