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

Vánoční stromeček nakreslil Tomášek Rampas, 5 let
a 4 měsíce

****
Štědrý večer
Miloš Kratochvíl

Ať večer všem dětem zahoří od svíček
ve šťastných očích tisíce hvězdiček,
ozdoby zazáří jak zimní náledí
a z dálky tichounce znějí koledy,
vánoční stromeček se trochu ukloní,
zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:
Bim, bim, bam, bim, bim, bam,
Veselé Vánoce vám!

prosinec 2014

zdarma
webové stránky: www.dolni-hbity.cz

Vážení spoluobčané,
konec jednoho roku a začátek nového je
vždy obdobím, kdy se snažíme bilancovat,
hodnotit a předpovídat. Musíme se přiznat, že
vždy, když toto období nastane, není lehké
vybrat to nejdůležitější, co by bylo vhodné si
připomenout. Dovolíme si říci, že končící rok
2014 byl pro naši Obec celkem úspěšný. Nejen
že se podařilo dokončit některé stavební práce
na společném majetku (zateplení školy), ale
hlavně jsme všichni dokázali nejen sami sobě,
že umíme táhnout za jeden provaz. Vždyť
ocenění v soutěži Vesnice roku toto dokládá.
Bílá stuha, která nám byla udělena, ukazuje na
práci s mládeží, soudržnost lidí a předávání
zkušeností napříč generacemi. A to je právě to
nejdůležitější. Materiální statky jsou pro nás
potřebné, ale bez dobrých mezilidských vztahů
by žití v obcích, jaké jsou ty naše, nemělo valné
úrovně.
Rok 2014 byl také rokem volebním.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
zastupitelům, bývalým i nově zvoleným, za
dobře odvedenou práci a odhodlání podílet se
na fungování a rozvoji naší krásné Obce. Na
velmi vysoké úrovni a s úctou hodnotíme práci
pracovnic a pracovníků obecního úřadu, kteří
jsou Vám občanům, vždy připraveni pomoci.
Dále děkuje všem spolkům, sdružením,
uskupením i jednotlivcům, kteří se podílejí na
rozkvětu Obce. A ani zde nejde v prvé řadě o
materiálno nýbrž o společné příjemně prožité
chvíle Vás občanů.
Milí spoluobčané, dovolte nám,
abychom Vám jmény svými, ale i v zastoupení
pracovníků OÚ popřáli klidné prožití svátků
vánočních, dětem pod stromečkem splněná
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přání a v novém roce 2015 zdraví, štěstí a
spokojenost.
Vladimír Rampas a Jan Michálek

Advent
Advent - čas očekávání vánočních
svátků, nakupování dárků a vůně vanilkových
rohlíčků...
Dny
jsou
krátké,
pošmourné
a sychravé, ale jsou naplněny příslibem Vánoc,
svátků, které v sobě mají velkou symboliku
světla.
Advent nabízí světlo svíček na
adventním věnci a o Hodu Božím vánočním se
kostely rozzáří světlem a propuknou v jásot nad
narozením toho, kdo je pravým Světlem světa.
O tomto Světle a o vánoční radosti ví
v
křesťanském světě každý člověk, bez ohledu na
to, zda je sám křesťanem nebo ne. Nechme
proniknout alespoň pár paprsků tohoto Světla
do svého srdce, ztišme se a poděkujme za vše,
co nám bylo v tomto roce dopřáno. A pokud nás
potkaly nepříjemnosti či dokonce ztráta někoho
blízkého, je dobré i takové situace přijmout,
protože jsou nedílnou součástí života a mají pro
něj určitý význam, i když si jej momentálně
ještě neuvědomujeme.
Přeji Vám všem, aby letošní Vánoce
byly prosyceny nejen vůní jehličí a vánočního
cukroví, ale hlavně pohodou a smířením nejen
mezi námi všemi navzájem, ale i smířením se
sebou samými.
P. Zbigniew Grzyb

*****
Vánoční svátky
Blíží se Vánoce a my – jako každý rok
podléháme shonu - vaření, pečení, úklid, nákup
dárků.
Pojďme se na chvíli zastavit
a
připomenout si, jak se slavily Vánoce za dob
našich babiček. Stromek byl v každé rodině
ozdobený podle krajových zvyků skleněnými
nebo slaměnými ozdůbkami, papírovými
andělíčky, ořechy a červenými jablíčky.
V některých rodinách se stavěly jesličky –
papírové, z hlíny, ze slámy, nejčastěji
vyřezávané ze dřeva.
Nohy štědrovečerního stolu byly
svázané řetězem, aby rodina příští rok držela při
sobě. Od stolu se nesmělo vstávat, proto
hospodyně musela mít všechno připravené.
U stolu seděli všichni lidé, kteří byli v domě,

v čele stolu seděl hospodář, který dostal první
kus vánočky.
Štědrovečerní tabule měla jiný ráz než
dnešní. Na stůl se dával vánoční věnec
z kynutého těsta s ozdobami. V mísách byly
křížaly – sušené švestky, jablka, hrušky, ořechy.
Nechyběl ani med – tím se mazaly oplatky,
které se rozdávaly stolovníkům, aby byli
všichni celý rok zdraví a spokojení. Na stole
nescházel česnek pro zdraví. Na stůl se dávalo
jídlo i z plodin jako obilí, krupky, luštěniny,
mák, šípky, zelí a houby. Zachovalo se mnoho
receptů na staročeská jídla. Vzpomínáte si na
,,kubu,, z krupek a hub, jak ho dělala babička ?
Vánoční pečivo mělo zcela jinou
podobu než dnešní. Jediné co přetrvalo, jsou
perníčky, medvědí tlapky, anýzové preclíčky,
zázvorky, vánočka, jablkové věnce a štrůdl.
Mně ale chutná i to dnešní vánoční cukroví.
Na večeři navazovala řada zvyků některé se dodržují i v dnešní době.
Rozkrajování jablíček - kdo měl uvnitř
hvězdičku, měl štěstí, svobodná děvčata házela
střevíc – chtěly se dozvědět, zda se příští rok
vdají. Můžete si s dětmi pouštět lodičky
z ořechových skořápek, lít olovo, zazpívat si
koledy.
Děti se dříve - stejně nedočkavě jako
dnes - těšily na dárečky, kterých ale bývalo
méně. Dostávaly většinou potřebné oblečení a
hračky doma ušité z látky nebo vyřezané ze
dřeva.
Ať budete mít Vánoce tradiční nebo
moderní, přeji Vám, abyste si je užili se svojí
rodinou, se všemi blízkými a milými lidmi.
Zajděte si do kostela na Vánoční koncert
a
nezapomeňte navštívit své známé.
Hezkou vánoční pohodu Vám přeje M.Válová

*****
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé dne 7. října 2014. Říjnové

zasedání bylo poslední před volbami.
Zastupitelé mimo jiné schválili následně
uvedená usnesení:
-

-

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu
starosty ke konci volebního období 2014.
ZO vzalo na vědomí Zprávu starosty
o činnosti Rady od 9. 9. 2014 do 7. 10.
2014.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku ve
vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 502/2

3

-

-

-

-

-

-

v k.ú. Třtí o výměře 150 m2. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel o odkoupení.
ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví
Obce Dolní Hbity parc. č. 226/41 v k. ú.
Luhy o výměře 51 m2 za cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 142,- Kč.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku hradí žadatel
o
odkoupení.
ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví
Obce Dolní Hbity parc. č. 226/43 v k.ú.
Luhy o výměře 36 m2, pozemku parc. č.
226/44 v k.ú. Luhy
o výměře
63 m2, pozemku parc. č. st. 134 v k.ú. Luhy
o výměře 24 m2 vzniklých na základě
geometrického plánu č. 300-118/2014 za
cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve výši
142,- Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku hradí žadatel o
odkoupení.
Zastupitelstvo stanovilo pro tento rok nad
rámec stanoveného rozpočtu pro ZŠ a MŠ
Dolní Hbity uvolnit finanční částku ve výši
25 000,- Kč, která bude zaslána na účet ZŠ
a MŠ Dolní Hbity jako podpora zájmových
kroužků pro měsíce říjen (1/2), listopad a
prosinec roku 2014. Pro rok 2015
Zastupitelstvo stanovilo výši podpory na
první pololetí roku 2015 ve výši 50 000,- Kč
na měsíce leden, únor, březen, duben a
květen 2015.
ZO udělilo odměny při ukončení volebního
období.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření Obce Dolní Hbity č.
11/2014.
ZO schválilo pro rok 2015 příspěvek Farní
charitě Starý Knín ve výši 50.000,- Kč,
který bude využit na péči o starší
a nemohoucí občany v naší Obci.
Zastupitelstvo schválilo dodatek pojistné
smlouvy - navýšení pojistky o zhodnocení
zateplených budov ZŚ a MŠ Dolní Hbity
a nově zakoupenou budovu čp. 92
v Dolních Hbitech.
(JM)

*****
ČOV - upozornění
Opětovně žádáme občany, aby dbali na
to, co pouští do odpadních vod. Stále se
nám množí případy, kdy je ucpán nátok

na ČOV. Vlhčené ubrousky a syntetické
utěrky do odpadu nepatří.
(MV)

*****
Bohoslužby o Vánocích:
středa 24. prosince 2014 - Mše půlnoční: 19.30
hod.
neděle 28. prosince 2014 - bohoslužba: 12.30
hod.
neděle 4. ledna 2015 - bohoslužba se slavností
Zjevení Páně: 12.30 hod.
DOVOLUJI SI VÁS CO NEJSRDEČNĚJI
POZVAT NA PŮLNOČNÍ MŠI V DOLNÍCH
HBITECH
P. Zbigniew Grzyb

*****
Kulturní komise
Plán kulturní komise na rok 2015
14. březen - posezení pro důchodce
Duben - zájezd do divadla
Květen - vítání občánků
Říjen - vítání občánků
Listopad - zájezd do divadla
Prosinec - vánoční koncert
Hana Procházková

Zájezd do divadla
V sobotu 13. prosince jsme navštívili
pražské Studio Dva s představením Vánoční
koleda. Potom jsme si prohlédli předvánoční
Prahu. Doufáme, že se všem výlet líbil.
Na jaro pro Vás chystáme Divadlo
Radka Brzobohatého.
Hana Procházková

******
Blahopřejeme k nově narozeným
občánkům
Obec Dolní Hbity blahopřeje k narození
Elišky Bejčkové z Dolních Hbit, Alenky
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Mesnerové z Nepřejova, Šimona Fořta
z Jelenců a Aničky Kolkové z Kácině.
Přejeme všem našim malým občánkům,
aby je v životě provázelo jen to nejlepší.
(VM)

*****
Vítání občánků
4. října 2014 jsme v Dolních Hbitech
přivítali naše nové spoluobčánky. Přejeme jim
do života hodně štěstí a zdraví.
S dalšími dětmi se setkáme při
slavnostním obřadu na jaře.

Elenka Vašíčková

Představují se:

Honzík Citerbart
Anetka Dubská

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

Barunka Neužilová

*****
Panama a Kostarika
V úterý 25. listopadu 2014 proběhla
cestopisná
přednáška
fotografa
Petra
Bambouska, která nás zavedla do Noemovy
archy Střední Ameriky.
Přednáška byla velice poutavá
a zajímavá.
M. Volfová
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Pozvánka na vánoční koncert

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

Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí, blíží
se konec roku 2014. Pro naši školu to byl rok
velmi úspěšný. Zažili jsme mnoho zajímavých
událostí, byla dokončena přestavba budovy a
zahrady a v neposlední řadě neustále probíhá
proces vzdělávání, který přináší výsledky.
Pojďme si jednotlivé události připomenout.
Projektové dny letos prošly menšími
změnami. Evropský den jazyků byl zaměřen na
dramatizaci známých pohádek a her, které
pocházely z různých států. Mohli jsme spatřit
Děti z Bullerbynu, Tři mušketýry nebo Romea
a Julii. Projektový den ochrany člověka za
mimořádných situací byl více akční, aby si děti
vše potřebné opravdu samy vyzkoušely. Lezly
po lanech, učily se první pomoci či přežít
v přírodě. Projekty jsme letos měli i týdenní. Na
prvním stupni se žáci věnovali pohádkám, jejich
autorům a ilustracím, na druhém stupni si žáci
pomocí rozmanitých aktivit připomínali, že
voda je vzácná živina, která je nezbytná pro
lidský organismus. Projekt byl nazván Voda =
Život a byl zařazen v rámci environmentální
výchovy. Děti navštívily čističku vody a
besedovaly s rybářem o zajímavém povolání.
Pohádkový les byl letos opravdu zdařilý. Přálo
nám počasí a přišlo mnoho dětí. Na tematický
zájezd vyrazili žáci do Prahy do středověké
tvrze, kde se seznamovali s naší historií, a do
Národního technického muzea.
Nezapomněli jsme ani na rodiče. V rámci
prevence rizikového chování jsme pro ně
připravili zajímavou přednášku „Bezpečně na
internetu“. Přestože je téma velice aktuální a
týká se nejen dětí, ale i dospělých, přišlo si ji
vyslechnout málo rodičů.
Pěkné zážitky měly i děti ve školní
družině. Za všechny akce zmíním např. soutěž
o nejkrásnější vánoční stromek či družinové
nocování.
Letos, tradičně jako v minulých letech, se
uskutečnily 12. 12. vánoční trhy. Vždy se na ně
velmi těšíme, neboť se u nás v předvánoční
době sejde mnoho návštěvníků, kteří si
popovídají a udělají si radost nákupem našich
výrobků.
Ředitelství ZŠ a MŠ Dolní Hbity Vám
do nového roku 2015 přeje mnoho zdraví, lásky
a pohody.
Mgr. Jana Vršecká

*****
Okénko základní školy

Nová školní zahrada
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Naše školní zahrada prošla během
letošního podzimu zásadní proměnou. Mezi
hlavní budovou a budovou školní družiny došlo
k osázení většiny koutů zahrady dřevinami, keři
a různými rostlinami dle Prováděcí
dokumentace Ing. Barbory Šindelářové z dubna
roku 2014. Vysázené dřeviny, keře a rostliny
jsou vhodně a esteticky proloženy bílým
kačírkem, což dodává zahradě působivý dojem.
Tento projekt odráží více než půlroční práci
projektového týmu, a jsme proto velice rádi, že
byl tento projekt podpořen z Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové
náklady projektu s názvem Rekultivace školní
zahrady v Dolních Hbitech, reg. č.
CZ.1.02/6.5.00/14.24771 dosáhly výše 142 296
Kč, z toho dotace činila 107 439,25 Kč. Na
zbývající výši nákladů se podílela Obec Dolní
Hbity a naše základní škola. Věříme, že se
Vašim dětem v naší nové zahradě líbí a že je
nová zahrada bude inspirovat v dalším
poznávání přírody. Děkujeme Obci Dolní Hbity
za poskytnutí podpory.
Za realizační tým:
Mgr. Vlasta Pecková (ředitelka školy), Ing. Markéta
Samcová (projektová manažerka)
Tento projekt byl spolufinancován z fondů Evropské Unie
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Vánoce
Tereza Velasová
Vánoce jsou svátky krásné,
s maminkou pečeme cukroví.
Všechno je nám ihned jasné,
když tatínek na kapra nahodí.
Spousta ozdob na stromečku
rozsvítí nám celý dům.
Za podzimem uděláme tečku,
prostřeme si hezky stůl.
Ježíšek u nás zazvoní,
běžíme rozbalovat dárky.
Cukroví pokoj provoní,
přeji Vám krásné vánoční svátky.

Stromeček nakreslil Pepíček Dědina, 5 let a 7 měsíců

Okénko mateřské školy
Svatomartinská slavnost
Oslavy svátku sv. Martina probíhaly jak
jinak než 11. 11. 2014 v odpoledních hodinách
u nás v MŠ. Od 16.00 hodin se konala na
zahradě besídka s pásmem podzimních
rozpočítadel, básní, písní
i tanečků.
Vystoupení zahájily se svým programem malé
3-4leté děti. Byly moc šikovné a za své
účinkování sklidily veliký potlesk. I při
vystoupení starších dětí, které následně
navazovalo, se v očích rodičů či prarodičů
objevila slzička radosti a dojetí. Po besídce
proběhlo malé občerstvení ve formě čaje a
svatomartinských rohlíčků. Rohlíčky na
pohoštění byly ze sladkého i slaného těsta a děti
je pekly v ten den dopoledne. To již všichni
netrpělivě přešlapovali a čekali, až se setmí a
oni rozsvítí své lampióny a společně se vydají
na průvod po vesnici. Oslavy se účastnilo velké
množství lidí, kteří ji kladně hodnotili. Co víc si
můžeme přát? Snad jen - abychom se ve zdraví
a síle dále setkávali při akcích pořádané naší
MŠ.
Vám všem přejeme v roce 2015 pevné
zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky
a
vzájemného porozumění a také ŠŤASTNÉ A
VESELÉ VÁNOCE!
za MŠ Vladimíra Pražáková

******
Uzavření školní družiny a mateřské
školky v době zimních prázdnin
V době vánočních prázdnin od 22.
12. 2014 do 2. 1. 2015 budou školní
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družina, základní škola a mateřská
škola uzavřeny.

*****
Poděkování - úklid kostela
Obec Dolní Hbity děkuje všem, kteří se
podíleli na letošním úklidu a zdobení kostela
před vánočním koncertem.
Hana Procházková

*****

Došlo i na společnou fotografii většiny účastníků.

Jelenecká hospoda slavila 50!
Byla to velká sláva. Asi největší, jakou
Jelence v posledních letech zažily. Vždyť se
slavilo 50. výročí otevření místního kulturního
domu. A ten, chtě nechtě, nějakým způsobem
promluvil za to půlstoletí do života snad
každého Jeleňáka.
Byla sobota, 1. listopadu, a do jelenecké
hospody se začali trousit první návštěvníci. A
zatímco štamgasti už seděli plni očekávání na
svých místech ve výčepu, ti nově příchozí se
začali usazovat v sále, který se postupně dočista
zaplnil. „Přišlo více než sto lidí, a to je úžasný
úspěch. Přiznám se, že jsme to vůbec nečekali,“
pochvalovala si Jana Stuchlíková z Jeleneckého
ženského klubu (JEŽEK), který celou akci za
přispění jeleneckých hasičů a obecního úřadu
zorganizoval.
Program, který jelenecké ženy pilovaly
několik týdnů, byl skutečně nabitý. Od
stylového
vystoupení
harmonikáře
po
přednášku místního kronikáře Vlastimila
Velase. A přesto, že jelenečtí historii své obce
určitě dobře znají, některé momenty v jeho
přednášce vyvolaly bouřlivou diskusi.
A když se otevřela výstava, kterou
holky z Ježka sestavily z fotografií získaných od
Jeleneckých, v salonku, kde byla instalovaná,
nebylo k hnutí. „Pamatuješ? Ježíš, to jsem já!
Tohle snad už ani není pravda! To jsme se ale
změnili! A kdo je vlastně tohle?“ ozývalo se nad
fotografiemi
a nikomu se nechtělo od
nich odtrhnout.
V jelenecké hospodě to byla velká
sláva! Zakončil ji tanec a vzpomínání ještě
dlouho do noci. Vždyť půl století je jen jednou
za život…
(man)

Výstava fotografií návštěvníky nadchla.

Okénko SDH Dolní Hbity
-

-

-

-

-

27. září 2014 - účast na cvičení v Jablonné
a názvem „Poslední stříkání“. Umístili jsme
se 9. místě ze 14 soutěžících. Je to poslední
cvičení, a tak už tam není taková rivalita, je
to spíše zábava.
8. listopadu 2014 – druhý ročník soutěže „O
nejlepší bramborový salát“. Zúčastnilo se
12 soutěžících a cca 30 diváků. Hodnotil se
vzhled, aroma a chuť. 1. místo získala
Zdena Fejtová, 2. místo obsadil František
Spilka a 3. místo Růžena Dědinová.
Odměnou byl diplom a dekorativní talířky
s logem hasičů Dolních Hbit.
Začátkem listopadu byl zabetonován
podstavec pro vánoční strom na vsi –
Dědina Vladimír a Spilka Milan.
Říjen 2014 školení na práci s motorovou
pilou – Dědina Pavel, Falc Aleš, Kopecký
Radek.
12. prosinec 2014 - valná hromada.
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-

-

-

-

24. a 25. října 2014 se zúčastnilo 6 členů
školení na dýchací přístroje a sice: Falc
Aleš, Kopecký Radek, králíček Václav,
Hochman Sláva, Přívora Tomáš, Procházka
Václav. Školení to bylo velice náročné.
Například fyzická připravenost, 30 m
žebřík, běhání po páru, polygon, orientace
v prostoru, překážky, teplota zde jako při
požáru, malá viditelnost a zvuky jako při
požáru. Na kurzu prospěli všichni.
4. prosince 2014 - výjezd k požáru
autobusu v Drásově – Kostínek Boleš,
Dědina Vladimír, Dědina Josef.
29. prosince 2014 - rozsvícení vánočního
stromu na vsi a mikulášská nadílka pro děti
- zúčastnilo se 54 dětí, okolo 150 dospělých,
projev starosty p. Michálka a vypuštění
lampiónů štěstí - 40 ks.
V listopadu a prosinci 2014 proběhlo
školení strojníků. Školení se zúčastnili B.
Kostínek, P. Dědina, R. Kopecký.
Vlastimil Velas

*****
INFORMACE PRO OBČANY
OD 22. 12. 2014 DO 2. 1. 2015 BUDE
OBECNÍ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST
UZAVŘEN

*****
Okénko SDH Káciň
V sobotu 17. ledna 2015 od 18 hodin se
v místním pohostinství uskuteční výroční valná
hromada SDH Káciň.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů
v Kácini přeji všem našim členům i ostatním
občanům pokojné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku
2015.
Za SDH Káciň Karel Horký, starosta

*****
Okénko SDH Luhy
Konec roku je už na dohled, a proto
bychom Vám rádi přiblížili činnost našeho
sboru během roku 2014.

Letošní sezónu jsme zahájili pracovně,
a to prořezáváním stromů a keřů kolem požární
nádrže.
Přišel květen a soutěž 31. okrsku, na
kterou vyrážíme 10. května do Jablonné.
Závodíme v kategorii muži nad 35 let
a
umisťujeme se na 1. místě.
Soutěžní hadice měníme za lopaty
a
košťata a začátkem června čistíme požární
nádrž, která slouží zároveň jako koupaliště.
Tuto akci musíme opakovat ještě začátkem
srpna, kdy prudké deště naplavily do koupaliště
bahno z okolních polí.
Na druhou soutěž o „Pohár starosty
SDH Dolní Hbity“ jedeme 26. června do
Dolních Hbit a umisťujeme se v silné
konkurenci na krásném 3. místě.
Jako další navštěvujeme 6. září soutěž o
„Pohár starosty obce Zduchovice“, odkud si
odvážíme pohár za 2. místo.
Na naši poslední soutěž o „Putovní
pohár vedoucího ORV“ jedeme 20. září do
Věšína. Této soutěže se účastní týmy z celého
okresu. Závodíme v kategorii muži nad 35 let a
končíme opět s pohárem, a to za 2. místo.
Před zazimováním techniky se
účastníme ještě námětového cvičení v Jablonné.
V říjnu a listopadu jsme uspořádali
několik brigád zaměřených především na
opravu garáže hasičské zbrojnice, kdy jsme
museli vyspravit odlupující se zdivo
a
betonová podlaha dostala povrchovou úpravu
z epoxidové pryskyřice.
Již tradiční zdobení vánočního stromku
před hasičskou zbrojnicí jsme pořádali 29.
listopadu. Přichystáno bylo bohaté občerstvení
a všichni účastníci si mohli pochutnávat na
uzeném mase, dobrém pivu, svařeném vínu a
pro nejmenší byla připravena řada sladkostí.
Závěrem bychom chtěli všechny pozvat
na tradiční vánoční zábavu, kterou pořádáme
25. prosince od 20 hodin v sále v Luhách.
K tanci zahraje skupina B. O. S.
a bude
připravena bohatá tombola. Konec roku
uzavřeme výroční valnou hromadou, která se
bude konat 28. prosince od 18 hodin
v pohostinství „U Hřiště“. Všichni jsou rovněž
srdečně zváni.
Zbývá už jen popřát všem našim
členům a spoluobčanům hodně štěstí a hlavně
zdraví do nového roku a klidné prožití svátků
vánočních.
Za SDH Luhy František Pražák a Petr Spilka
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*****
Okénko SDH Jelence
Abych řekl pravdu, rok 2014 v našem
sboru se nese v duchu práce a zase práce.
V lednu jsme bohužel museli opustit
naši stávající klubovnu v hasičárně, z důvodů
množících se stížností některých sousedů. Ale
díky pochopení p. starosty Michálka
a
obecního zastupitelstva jsme získali novou
klubovnu v zasedací místnosti našeho KD
Jelence za podmínky, že ji v případě voleb dáme
k dispozici OÚ. Za finančního přispění OÚ a
peněz přidělených pro náš sbor na tento rok,
byla provedena rekonstrukce rozvodů elektřiny
a topení, bylo osazeno nové okno a nové
spojovací dveře do salonku naší hospody,
opravena podlaha
a stávající omítky,
vymalováno. Většina prací byla provedena
svépomocí našimi členy během následujících
měsíců. Poděkování patří zednickému mistru
Vladimíru Vackovi, Antonínu Fejtovi a Oldovi
Soukupovi, kteří sekundovali při zednických
pracech.
Další zlom pro náš sbor, nevím jestli
nejlepší, nebo nejhorší, to napoví čas. Od února
náš sbor oficiálně převzal do užívání hospodu
včetně sálu. Bez podpory OÚ a pánů Bejčka a
Rysa by to pravděpodobně moc dobře nešlo.
Během měsíce února bylo vybudováno nové
odsávání z lokálu a byla opravena studna a
dávkovací zařízení ve sklepě KD pro pitnou
vodu, která byla po rozborech uznána za pitnou,
to se stalo na přelomu měsíce února a března.
V měsíci červnu byla rozšířena zahrádka za
hospodou novým pásem zámkové dlažby a byly
vyrobeny dva nové stoly s lavicemi Petrem
Valtou ml., úpravou prošel i nový salonek, jež
dostal nové lino a byl vymalován. V měsíci září
a říjnu probíhaly opravy chodníku a vstupních
dveří, komínů, střech, okapů. Opravy se dočkal
i sál, kde byly provedeny štukatérské práce,
opravy pochodnic z přístavku a úprava baru
včetně elektroinstalace.
Zde je nutno zmínit práci našeho
truhláře a tesaře Pavla Bublíka. V listopadu a
v dnešních dnech proběhla rekonstrukce
elektroinstalace, vody a plynu v kuchyni KD. A
probíhá oprava elektroinstalace ve sklepních
prostorách. Poděkování patří p. J. Burianovi, B.
Fejtovi, J. Vymětalovi, P. Spilkovi,
V.Hlinovskému a samozřejmě mladým
hasičům, bez jejichž pomoci by všechny tyto
práce nebylo možno uskutečnit. Nutno dodat, že

materiál na opravy a instalatérské
a
klempířské práce zaplatila obec, ale vše ostatní
bylo provedeno svépomocí v režii našeho sboru.
Největší akcí v naší hospodě a úspěchu
akce byl říjnový Brutus, který se k nám
v březnu, jak jsem slyšel, vrátí. Kromě
oblíbeného pečení prasete a kýty. Tu bylo
dětské odpoledne v polovině listopadu.
I tento rok se náš sbor účastnil
pohárových soutěží v požárním sportu se
střídavými úspěchy, kterých se účastnila obě
naše družstva mužů i žen. Nejkrásnější závod
tohoto roku byl ve Zduchovicích. Smířen s tím,
že budeme druzí, ale... , bohužel místní borci
při posledním útoku neuspěli a my byli první,
ale měli ten pohár mít oni, ne my. My jsme
vyhráli jinak… Nejzajímavější byly noční
závody v Mokřicích na šikmém hřišti, zajímavá
zkušenost. A pro otrlé - závody v Třebsku. To
musí člověk zažít a vidět. Netřeba dodávat, že
za spolupráce s SDH Horní Hbity a Honzou
Turnovcem.
Co přinese nový rok 2015. Pro náš sbor
to bude 80 let od jeho založení.
Jiří Žák, velitel SDH Jelence

*****
Okénko SDH Nepřejov
V pátek 19. prosince 2014 od 18 hodin
se uskuteční výroční valná hromada SDH
Nepřejov. Tímto bych rád pozval všechny naše
členy k hojné účasti.
Všem přeji nádherné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v novém
roce.
Za SDH Nepřejov Ing. Roman Vopička, starosta

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Dovolte
malé
poohlédnutí
za
fotbalovým podzimem roku 2014, který skončil
před pár týdny, a tak můžeme předložit krátké
hodnocení.
A mužstvo dospělých hrající III. třídu
skončilo podzimní část sezony 2014-15 na
sedmém místě s 18 body a skóre 23:26.
B mužstvo je ve čtvrté třídě na
nelichotivém posledním místě, získalo jediný
bod a skóre 16:67 nás také nemůže těšit.
V mládežnické kopané při současném
nedostatku hráčů si navzájem pomáháme se
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Zduchovicemi a spolupráce je to velmi dobrá.
Dorost je v okresním přeboru průběžně na
pěkném čtvrtém místě s 15 body a skóre 48:35.
Mladší žáci hrají kvalitní okresní soutěž a
dá se říci, že se zápas od zápasu zlepšují. Po
podzimu jsou ve středu tabulky na pěkném
sedmém místě.
Zimní příprava bude tradičně závislá na
přízni počasí, všechna mužstva mohou opět
využívat tělocvičnu v kulturním domě
v Dolních Hbitech a pokud nám to počasí
dovolí, budou některé tréninky probíhat
i
venku. Před zahájením jarní sezóny plánujeme
sehrát ještě několik přípravných zápasů,
abychom byli co nejlépe připraveni na
mistrovská utkání, která koncem března startují.
Rádi bychom Vás pozvali na nejbližší
akce, které tradičně TJ Sokol pořádá. V sobotu
7. února 2015 se v sále v Dolních Hbitech
uskuteční Sportovní ples, k tanci a poslechu
hraje oblíbená kapela MIX. V únoru nás čekají
další tradiční akce a to masopustní průvod
a
valná hromada, na kterou všechny naše členy
srdečně zveme. Přesné termíny budou včas na
vývěsce TJ.
TJ Sokol Dolní Hbity přeje všem krásné
a pohodové Vánoce, hodně štěstí
a zdraví
do roku 2015!
Za TJ Sokol Dolní Hbity Václav Kofroň

přípravou na hřišti a v okolí Luhů. V polovině
února odjíždíme na 4-denní soustředění do
hotelu v Červené nad Vltavou a o březnových
víkendech se budeme věnovat herní části,
protože koncem tohoto měsíce opět vstoupíme
do jarních bojů o body v okresním přeboru s
cílem
co
nejlepšího
umístění.
Ale nejen kopanou žila naše TJ v tomto
roce. Pokračovali jsme v tradici masopustních
průvodů i v brigádnické činnosti jsme byli
vcelku aktivní. Trošku tomu také napomohla
TV Nova, když k nám přijela natáčet pořad do
hlavních zpráv s názvem "Okresní přebor".
Takže jsme vše opravili, zrenovovali a uklidili.
Vyměnila se část vybavení kabin, konkrétně
původní sprchy
a bojlery. V těchto věcech
nám vychází velmi vstříc Obec Dolní Hbity. Ale
to zdaleka není jediní sponzor naší TJ. Nebudu
všechny vypisovat, nerad bych na někoho
zapomněl, ale chtěl bych všem velice poděkovat
za pomoc a příspěvky, které nám v letošním
roce
poskytli, a doufám v další plodnou
spolupráci
i
v
příštích
letech.
Na závěr mého kratičkého bilancování
bych rád popřál všem spoluobčanům mnoho
zdraví, štěstí a porozumění v novém roce.
Děkuji všem, kteří nám fandí a podporují nás
nejen finančně a pracovně.
S přáním šťastného nového roku se s Vámi loučí
Václav Rys ml.

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Ano přátelé, rok 2015 nám již klepe na
pomyslná vrátka, a proto se hodí v tomto
předvánočním čase poohlédnout se a
zbilancovat rok končící. Osobně bych řekl, že
rok 2014 byl v historii naší TJ tím doposud
nejúspěšnějším obdobím! Nejen že jsme se
zabydleli v nejvyšší okresní soutěži, ale jak
naznačila podzimní část nového ročníku,
vypadá to na nejlepší umístění mužstva v celé
45-leté historii klubu. Nyní se můžeme pyšnit 4.
příčkou za městskými kluby ze Sedlčan,
Příbrami či Dobříše. Asi jen největší optimista
by mohl počítat s 23 body po podzimní části.
Ale je potřeba udržet nastavenou laťku
a
pracovat dále v rozjetém tempu. K tomu je
podmíněna i příprava. Chlapi již nyní navštěvují
jednou týdně příbramské fitcentrum Oxygen na
spiningu. Na Nový rok plánujeme opět tradiční
fotbálek a od 17. ledna začneme se zimní

*****
Z historie Dolnohbitska
Výpisy z pamětní knihy farní, která byla
založena v roce 1788 byly již vyčerpány.
Od tohoto čísla bude pro Vás kronikář pan Vlastimil
Velas připravovat jednotlivé zajímavosti z historie
dolnohbitska.
Pozn.- oprava nesprávně uvedeného roku zatčení vldp.
Františka Jáska v minulém čísle - správně to byl rok
1943. (MV)

Základní kámen pro kostel - svěcení
Hlasy katolické
Ročník osmnáctý
Redaktor a nakladatel: František Srdínko,
ředitel kníž. arcib. semináře a stud. konviktu,
k arcib. notář, pokladník Dědictví sv. Prokopa.
V Praze.
Tiskem kníž. arcibiskupské knihtiskárny za
Rohlíčka a Sieverse.
Str. 284
Z příbramského vikariátu, 14. června 1868.
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/Svěcení základu k novému chrámu./
Svěcení základního kamene k chrámu Páně
Hbitskému dne 10. června, den to před Božím
tělem, se odbývalo způsobem slavným. Již dva
dny před tím pracováno na slavnostních
chvojím, kvítím a prapory ozdobených branách:
u vchodu do vesnice dva vysoké jehlance
korouhvemi okrášlené postaveny. Večer před
tím dnem střelbou z hmoždířů v hořejších i
v dolejších Hbitech, slavným všemi zvony
vyzváněním, jakož i krásným na vrchu nad obcí
ohněm a osvětlením ohlašována přicházející
zejtřejší slavnost. Na den slavnosti samé hned
z rána lidé se scházeli ze všech stran, o půl
sedmé hodině byla tichá mše svatá, po té se hnul
průvod do hořejších Hbit, před nímž v čele
značná část osadníků se svými obecními
starostmi jela koňmo; za hřmění střelby druhá
část osadníků, kteří v hořejších Hbitech se
shromáždili, jeli koňmo naproti.
V hořejších Hbitech zástupy lidu
shromážděného stály okolo kamene
základního, jenž byl na dvou čtyřspřežných
krásně kvítím a věnci ozdobených vozech, již
připraven. Odtud bral se průvod následovně:
Napřed jela část jezdců, za nimi s korouhvemi
školní i odrostlejší obojího pohlaví mládež,
kapella, muži, druhá kapella /kteréž obě
střídajíce se nábožné písně přednášely/, druhá
část jezdců, družičky, vozy s kameny, opět
družičky všecky bíle oděné, třetí část jezdců,
pak konečně ženy. Byl to pohled věru
dojemný, na všech tvářích patřiti bylo
nábožnou radost a nadšenost. K desáté hodině
přibyl průvod na určité místo: touž dobou
z farního domu vyšlo v průvodu velebné
duchovenstvo s v.d.p. vikářem, zároveň
farářem zdejším v čele, doprovázeno
patronátním komisařem a jinými vzácnými
hosty. Na staveništi měl d.p. vikář jadrnou
uchvacující řeč, v nížto dokazoval, že krásný a
ozdobný chrám vyžaduje I. čest osadníků, II.
jejich duchovní i tělesný prospěch a III. že
toho vyžaduje sama velebnost Božská. Spolu
pochválil nábožnou obětavost osadníků a
neopomenul k setrvanlivosti povzbuditi, načež
započaly obřady a slavnost skončila slavnou
mší svatou a četnou asistencí. Že nábožná krev
v žilách hodných občanů zdejších ještě
probíhá, lze souditi, ze všeho toho, co osadníci
zvláště z dolejších a hořejších Hbit pro zvýšení
slavnosti té /ač jsou krupobitím postiženi/ byli
podnikli. Bůh jim požehnej, zachovej a utvrdiž
v započaté horlivosti, a popřej jim, aby

dočekavše se dostavení nového chrámu, v něm
ještě dlouhá léta duchovní pomoci a útěchy
nalézali.
(Neprošlo jazykovou úpravou)

*****
Kurz pro seniory

V říjnu proběhl v knihovně Obecního
úřadu bezplatný počítačový kurz pro seniory.
Projekt „Senioři komunikují“ realizovalo
Občanské sdružení Jihočeského institutu
celoživotního vzdělávání z Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových.
Pod vedením trpělivého lektora proběhl kurz ve
veselém a pohodovém duchu. Účastníci se
naučili základy jako zapnutí a vypnutí počítače,
ale i brouzdání po internetu a psaní
e-mailů.

*****
Pohádka nakonec
Fousek z veverčí rodinky
Hluboko v lese byla tichá paseka. Na
kraji paseky stál starý dub. Větve měl plné žaludů a
ptačích hnízd a v kmeni pěknou suchou dutinu.
Jednoho dne se do té dutiny nastěhovala veverčí
rodinka.
Veverky se hned pustily do práce. Vystýlaly si hnízdo
měkkým mechem, aby je v zimě pěkně hřálo.
Pracovaly od rána do večera. Jenom veveřáček
Fousek se vyhříval na větvi jako na lehátku.
„Pročpak nepracuješ, Fousku?“ ptaly se veverky.
„Vždyť já pracuju,“ řekl Fousek. „Sbírám sluníčko.
Zima bude studená a tmavá. Budeme ho
potřebovat.“ Dny se krátily a dub začal shahzovat
listí. Veverky snášely do hnízda oříšky, žaludy a
houby. Jenom Fousek seděl a díval se do dálky.
„Fousku, proč lenošíš!“ ptaly se veverky vyčítavě.
„Já nelenoším,“ řekl Fousek. „Sbírám barvy. Zimní
dny budou přece celé šedivé.“ Další den Fousek
proseděl se zavřenýma očima, jako by spal. „Co
děláš teď?“ ptaly se veverky. „Sbírám slova,“ řekl
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Fousek. „Zima bude dlouhá. Brzy si nebudeme mít o
čem povídat.“
Když napadl první sníh, veverky se stulily do hnízda.
Dýchaly si do kožíšků, louskaly oříšky a povídaly si
o chytrých veverkách a hloupých kunách a
jestřábech. Jenže zima byla zlá a zásob ubývalo.
Když snědly poslední oříšek a hnízdo jim promrzlo,
vzpoměly si na Fouskovo sluníčko, barvy a slova.
„Kdepak je sluníčko?“ zeptaly se. „Zavřete oči,“
řekl Fousek. „Posílám vám teplé sluneční paprsky.
Cítíte, jak vás hladí po kožíšku?“ A opravdu bylo
veverkám tepleji. „Sbíral jsi taky barvy, Fousku,“
připoměly a těšily se. Fousek jim vyprávěl o
červených jahodách v zelené trávě, o pampeliškách
a modrém nebi. Vyprávěl tak krásně, že veverky

všechny barvy viděly před sebou. „A co slova?“
volaly jedna přes druhou. Fousek se uklonil a řekl:
„Že je zima hladová? A smutná? Neveřím. Mně
náhodou chutná, co zima večeří: Bílou pěnu
z vloček, z ledu cukrátka, pěkný tlustý rampouch
místo lízátka. Pro toho, kdo nefňuká, má
sněhového nanuka. Zatím budem mlsat s ní.
Sluníčko ji brzy sní.“
Když skončil, veverky zapoměly na hladová bříška.
Tleskaly mu a volaly: „Fousku, ty jsi snad přímo
básník!“ „To jsem,“ řekl Fousek a kdyby neměl
červený kožíšek, bylo by vidět, jak se z té chvály
červená.
Pohádka je z knihy Paci, paci, pacičky pro kluky a holčičky

K U L T U R N Í

K A L E N D Á
Ř

20. 12. 2014

Vánoční koncert v kostele +
ohňostroj

Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise Obce Dolní Hbity

20.12.2014

Disco + oldies

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

21.12.2014

Jelenecké troubení

Jelence

Pořádá: Ježek a OSJ

25.12.2014

Vánoční zábava

KD Luhy

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

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

17.01.2015

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

24.01.2015

Myslivecký ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Jablonná

31.01.2015

Hasičský ples

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

07.02.2015

Sportovní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity

08.02.2015

Dětský karneval

KD Jelence

Pořádá: Ježek

21.02.2015

Maškarní ples
Pořádá: TJ Sparta Luhy

KD Luhy
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21.02.2015

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Stěžov

28.02.2015

Maškarní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: Ženy Drásov

07.03.2015

Dětské maškarní

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

07.03.2015

MDŽ

KD Jelence

Pořádá: Ježek

14.03.2015

Setkání pro důchodce

KD Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise Obce Dolní Hbity

14.03.2015

Taneční zábava, hraje Brutus

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

18.04.2015

Taneční zábava, hraje BOSS
Pořádá: SDH Jelence

KD Jelence

