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Tobogán nakreslil Honzík Samec, 4 roky 6 měsíců

******
V září
Eva Bešťáková

Září se častokrát
podobá létu.
Umíš si krásně hrát
s barvami květů.
Děti se učí číst
a kreslit mraky.
Sluníčko barví list
a školák taky.

******
Vážení spoluobčané,
parné a suché léto se pomalu přesouvá
do svého zářijového závěru. Končí čas
dovolených
strávených
u
vody
či
na zahrádce. V Obci se léto neslo především
v duchu oslav kulatých výročí založení
některých sborů dobrovolných hasičů.

Konkrétně se slavilo v Dolních Hbitech 130,
v Kácini 110 let a v Jelencích 80 let let od
založení sboru. Všude bylo horko a všude se
oslavy vydařily k radosti a dobrému pocitu
pořadatelů. Rád bych všem, kteří se na
organizaci
a zajištění oslav podíleli, poděkoval za námahu
a čas, které věnovali pro potěchu a pobavení
spoluobčanů.
Obec v letním období budovala
(a stále ještě buduje) komunikaci v Jelencích
pro nové rodinné domy. Připravujeme projekt
na 4 nové byty v podkroví budovy pohostinství
v Jelencích a stavbu kanalizačního přivaděče
do Luhů. V plánu je ještě vyhotovení asfaltové
plochy za kulturním domem v Dolních Hbitech.
Do zastupitelstva půjde k projednání i
provedení rekonstrukce asfaltové plochy a
příjezdové cesty k pohostinství v Luhách. Obec
v létě zakoupila traktorovou sekačku, která
ulehčí práci při údržbě travnatých ploch.
Přes prázdniny jsme pro vás připravili
zcela nově pojaté webové stránky. Doufám, že
se vám budou líbit. Při té příležitosti bych rád
poděkoval děvčatům z úřadu za mravenčí
práci, která spočívala v patřičném „nakrmení“
webovek potřebnými údaji.
Konec prázdnin znamená také začátek
školního roku. O prázdninách předala funkci
ředitelky paní Mgr. Vlasta Pecková, které tímto
ještě jednou děkuji za vše, co pro školu
udělala. Od 1. srpna nově vede školu ředitel
pan Mgr. Ondřej Buralt. Zástupkyní ředitele
zůstává paní Mgr. Božena Pelcnerová. Rád
bych touto cestou popřál vedení školy, zvláště
pak novému panu řediteli, mnoho zdaru, sil a
nadšení pro jejich další práci. Učitelskému
sboru přeji pohodu a klid na práci a dětem
a rodičům, aby se jim v naší škole líbilo.
Jan Michálek

******

-

Budování nové místní komunikace v Jelencích

******
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 28. dubna, kdy přijali mimo
jiné následující usnesení:
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o dílo se společností Galileo
Corporation s.r.o. na vyhotovení internetové
prezentace Obce (webových stránek). Cena
za
dílo
byla
dohodnuta
ve výši 12 500,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo
dále schválilo předložený návrh smlouvy o
provozu
internetové
prezentace
a
poskytování dalších webhostingových služeb
mezi Obcí Dolní Hbity a společností Galileo
Corporation s.r.o. Cena za roční provoz
internetové
prezentace
včetně
webhostingových služeb činí 5 500,- Kč bez
DPH.
- ZO
schválilo
souhlasné
prohlášení
za účelem uznání vlastnického práva –
společného jmění manželů k nemovité věci –
pozemku parc. č. st. 67 k. ú. Dolní Hbity,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 273
m2. Zastupitelstvo současně s tím schválilo
předložený návrh plné moci pro JUDr.
Antonína Tichého, aby Obec Dolní Hbity
zastupoval v právní věci: správní řízení –
návrh na vklad výše citovaného souhlasného
prohlášení.
- ZO schválilo prodej pozemku ve obecním
vlastnictví parc. č. 32/4 v k.ú. Dolní Hbity o
výměře 2 m2. Zastupitelstvo dále stanovilo
cenu za 1 m2 prodávaného pozemku ve výši
200,- Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku hradí žadatel o
odkoupení.
- Zastupitelstvo schválilo prodej obecních
pozemků parc. č. 373/5 o výměře 3 m2
a parc. č. 373/6 o výměře 56 m2 oba v k.ú.

-

-

-
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Káciň, dle geometrického plánu č. 25416/2015. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu
za
1
m2
prodávaného
pozemku
ve výši 103,50 Kč. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku hradí žadatelka o
odkoupení.
ZO
schválilo
prodej
pozemků
ve vlastnictví Obce Dolní Hbity vzniklého na
základě geometrického plánu č. 374039/2015 - díl a o výměře 3 m2 oddělený
z pozemku parc. č. 475/3 v k.ú. Dolní Hbity,
díl b o výměře 2 m2 oddělený
z pozemku parc. č. 634/1 v k.ú. Dolní Hbity,
díl c o výměře 11 m2 oddělený
z pozemku parc. č. 634/2 v k.ú. Dolní Hbity,
díl d o výměře 110 m2 oddělený
z pozemku parc. č. 475/1 v k.ú. Dolní Hbity.
Zastupitelstvo dále stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 135,- Kč.
Zastupitelstvo dále schválilo odkoupení
pozemku parc. č. 475/5 v k.ú. Dolní Hbity o
výměře 3 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 374-039/2015.
Zastupitelstvo
stanovilo
cenu
za 1 m2 kupovaného pozemku ve výši 135,Kč. Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku hradí kupující.
Zastupitelstvo schválilo prodej obecního
pozemku
vzniklého
na
základě
geometrického plánu č. 317-6/2015 - díl e o
výměře 65 m2 v k. ú. Jelence oddělený
z pozemku parc. č. 254. Zastupitelstvo dále
stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 151,- Kč. Zastupitelstvo
dále stanovilo odkoupit pozemek parc.
č. 7/3 v k.ú. Jelence o výměře 47 m2, který
vznikl na základě geometrického plánu
č. 317-6/2015 za cenu 1 m2 kupovaného
pozemku ve výši 151,- Kč. Veškeré poplatky
spojené s prodejem pozemku hradí z ½ Obec
Dolní Hbity a z ½ kupující.
ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene k pozemkům
parc. č. 157/4; 158/3; 158/1; 166/4 vše v k. ú.
Káciň na základě realizované stavby „IP-126005576 Káciň - kNN pro p.č. 157/8“ mezi
Obcí
Dolní
Hbity
a společností ČEZ Distribuce s.r.o.,
se sídlem Děčín 4, která je zastoupena
společností ENERGON reality, s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-126008706/VB/1 k pozemkům parc. č. 51/2

a 623/1 v k. ú. Dolní Hbity mezi Obcí
Dolní Hbity a ČEZ Distribuce s.r.o., která
je zastoupena společností ENERGON
Dobříš, s.r.o..
- Zastupitelstvo
vzalo
na
vědomí
předloženou Zprávu starosty o činnosti
Rady od 3. 3. 2015 do 14. 4. 2015.
- ZO stanovilo, aby žadatelé z Kácině
nechali vyhotovit geometrický plán, který
bude kopírovat hranice stávajícího
oplocení pozemků, a to za účasti dvou
členů zastupitelstva s tím, že tito členové
mohou na místě samém provést korekce
ve prospěch obce proti stávajícímu
oplocení.
- Zastupitelstvo v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí mostu ev. č. 11817-3
v Luhách souhlasí s dočasným záborem
52 m2 z pozemku parc. č. 542 v k.ú. Luhy
a s trvalým záborem 1 m2 z pozemku parc.
č. 542 v k.ú. Luhy (pozemek je v majetku
Obce Dolní Hbity), který vznikne
v důsledku
rekonstrukce
mostu.
Investorem stavby, v jehož prospěch
budou zábory uskutečněny, je Středočeský
kraj. Trvalý zábor bude řešen budoucí
smlouvou kupní, dočasný zábor bude řešen
smlouvou nájemní.
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření Obce Dolní Hbity
č. 3/2015 ze dne 2. 4. 2015 bez
připomínek.
Další
jednání
Zastupitelstva
proběhlo
23. června 2015:
- Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh
příkazní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity
a firmou Ing. Miroslav Běhoun na
provedení technického dozoru stavebníka a
realizační inženýrskou činnost v době
realizace stavby Místní komunikace Dolní
Hbity – místní část Jelence. Smluvní cena
je ve výši 28 798,- Kč vč. DPH.
- Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity vzalo na
vědomí vyúčtování společnosti VAK
Beroun za vodné a stočné a schvaluje
proplacení faktury za navýšené provozní
náklady částku 30 000,- Kč bez DPH.
(Vodovod Nepřejov vykázal ztráty ve výši
32 622,- Kč (bez DPH). Se ztrátami bylo
uvažováno při stanovení ceny stočného,
které je v Nepřejově Obcí dotováno. Ztráty
způsobuje nižší odběr vody – pokud se
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odpojí několik obyvatel, tak při tak malém
počtu odběratelů a při nákladech, které je
na provoz vodovodu nutné vydat (rozbory
vody, elektřina, obsluha…), jsou náklady
přepočtené na m krychlový vyšší.
ZO vyslechlo informaci o nutnosti výměny
vodoměrů pro vodovod Nepřejov včetně
nabídky smluvní ceny od společnosti VAK
Beroun, a.s. Vodoměry byly instalovány
před 6 lety. Po této době u nich nelze
provést další ocejchování, bez kterého by
nebylo možno řešit případné právní spory.
Celkem je potřeba vyměnit 31 vodoměrů.
Zastupitelstvo přijalo cenovou nabídku
společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s. a stanovilo zrealizovat
výměnu vodoměrů při vodovodu Nepřejov
dle skutečnosti do celkové výše 27 900,Kč bez DPH.
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření Obce Dolní Hbity
č. 4/2015 ze dne 12. 5. 2015 bez
připomínek.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
Závěrečný účet Obce Dolní Hbity za rok
2014 bez výhrad. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo jako součást Závěrečného účtu
Zprávu
auditora
o
přezkoumání
hospodaření Obce Dolní Hbity za rok
2014, které se uskutečnilo ve dnech
21. 5. 2015 a 22. 5. 2015. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku
za rok 2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření obce mezi auditorkou
Ing. Marcelou Paškovou bez připomínek.
ZO schválilo zřízení Dobrovolného svazku
obcí ORP Příbram a zároveň odsouhlasilo
členství Obce Dolní Hbity v Dobrovolném
svazku obcí ORP Příbram – Obec bude
zakládajícím členem.
Zastupitelstvo
schválilo
zakoupení
traktorové sekačky. Konečná cena je
109 900,- Kč vč. DPH.
ZO
schválilo
předložený
návrh
rozpočtového opatření Obce Dolní Hbity
č. 5/2015.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc.

-

-

-
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č. 373/7 o výměře 304 m2 a parc. č. 10
o výměře 255 m2 oba v k. ú. Káciň
vzniklých na základě geometrického plánu
č. 258-710/2015. Zastupitelstvo dále
stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 150,- Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel o odkoupení.
ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 28. 4. 2015
do 16. 6. 2015.
Zastupitelstvo stanovilo žadateli z Jelenců
za připojení na kanalizační řad poplatek
ve výši 20 000,- Kč. Dále stanovuje
vybudovat veřejnou část přípojky na
náklady Obce s tím, že rovné potrubí
v délce výkopu na soukromém pozemku
zakoupí Obec.
ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a společností
BES s.r.o. ve věci stavby „Místní
komunikace pro rodinné domy v Obci
Dolní Hbity, místní část Jelence“.
Zastupitelstvo
stanovilo
proplatit
předloženou fakturu ve výši 59 185,- Kč
za odvodnění komunikace - položení
dešťové
kanalizace
v Jelencích
na
pozemcích parc. č. 281/1, 164/15 a 265
v k.ú. Jelence.

– matematiky, a působil jsem na příbramských
školách jako učitel. Do funkce ředitele jsem
byl jmenován od 1. srpna 2015. Mým
největším přáním je vytvořit ve škole příznivé
klima, aby každý věděl, že může za mnou
kdykoliv přijít a já si pro něj vždy najdu čas.
V srpnu jsme museli řešit velký úkol
a to doplnění pedagogického sboru. Koncem
školního roku 2014/2015 totiž ukončilo své
působení na naší škole šest pedagogů, včetně
paní ředitelky. Začalo velké hledání a pátrání,
které skončilo až 20. srpna, kdy se nám
podařilo sehnat posledního učitele do našeho
nového sboru, který ve školním roce
2015/2016 bude pracovat v následujícím
složení:
Vedení školy:
Mgr. Ondřej Buralt – ředitel
Mgr. Božena Pelcnerová
– statutární zástupce ředitele
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Alena Dušková
Bc. Kateřina Fejtová
Mgr. Petra Hromádková
Mgr. Jiří Janovský
Mgr. Jan Kotouček
Marie Lantorová
Bc. Iveta Lehocká
Mgr. Jarmila Suchá
Mgr. Jana Vršecká
Školní družina:
Marie Lantorová
Hana Schacherlová

(JM)

*****
Okénko základní školy

Mateřská škola:
Milena Větrovská
– zástupce ředitele pro MŠ
Vladimíra Pražáková
Michaela Spilková
Nepedagogičtí pracovníci:
Marie Krůtová
Marie Němečková
Hana Zuzánková
Školní jídelna:
Andrea Soukupová – vedoucí ŠJ
Eliška Štichová
Iveta Fejtová
Milada Velasová

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,
Prázdniny jsou za námi a začínáme
nový školní rok. Naši školu čeká mnoho změn.
První změnu jste všichni již zaregistrovali
– ze školy odešla paní ředitelka Mgr. Vlasta
Pecková. Chtěl bych jí ještě jednou poděkovat
za všechny roky, které ve škole působila,
za práci, kterou zde odvedla a za školu
a školku, které jsem na konci července převzal.
Nyní mi dovolte, abych se představil.
Jmenuji se Ondřej Buralt, vystudoval jsem
Univerzitu Karlovu, obor učitelství geografie
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Zima Bohuslav
Pácaltová Jaroslava
Vacková Božena
Mášová Miluše
Matějková Ludmila
Němečková Marie
Přívorová Božena
Dědinová Růžena
Vondruška Bedřich
Lantora Milan
Kofroň Václav

Školní rok 2015/2016 bude pro všechny
ročníky (od prvňáčků, kteří se už nemohou
školy dočkat, až po deváťáky, na které letos
čekají tolik důležité přijímací zkoušky) hodně
náročný. Byl bych rád, aby utichly emoce,
které provázely loňský školní rok. Je potřeba
se plně soustředit na výuku, rozvoj dovedností,
vědomostí a klíčových kompetencí. Doufám,
že se nám všem podaří najít si k sobě cestu
a vytvořit místo, kde budou děti rády, kam se
budou těšit a kam se budou rády vracet. Vždyť
škola je tu hlavně pro děti. A právě pro ně, ale
nejen pro ně, budou důležité následující
informace, které se týkají prázdnin v letošním
školním roce:
29. 10. - 30. 10. 2015 - podzimní prázdniny
23. 12. 2015 - 3. 1. 2016 - vánoční prázdniny
29. 1. 2016 - pololetní prázdniny
15. 2. - 21. 2. 2016 - jarní prázdniny
24. 3. - 25. 3. 2016 - velikonoční prázdniny
1. 7. - 31. 8. 2016 - hlavní prázdniny
1. 9. 2016 - zahájení školního roku 2016/2017
Věřím, že se budeme všichni těšit i na
jiné než prázdninové dny, protože nás čeká
ve škole spousta akcí a zážitků. Veškeré
informace budou postupně zveřejňovány
na
webových
stránkách
školy
(www.zsdolnihbity.cz).
Jsem rád, že do školy nastoupí 7 prvňáčků,
kterým chceme co nejvíce zpříjemnit zahájení
školní výuky, aby měli pěkný start do života
a na nástup do školy rádi vzpomínali.
Nakonec bych chtěl poděkovat obci Dolní
Hbity (zřizovateli naší školy) za podporu, bez
níž by naše škola vůbec nemohla existovat.
Přeji
všem
žákům,
rodičům
a zaměstnancům školy dobrý vstup do školního
roku 2015/16.
Ondřej Buralt, ředitel

Jelence:
Míka Miroslav
Žáčková Marie
Lantorová Marie
Boušková Marie
Žák František
Nečas Josef
Linhart Milan
Frodlová Marie
Ponděličková Anna

Luhy:
Krůta Milan
Stejskalová Marie
Novotný Josef
Lerche František
Slepičková Zdenka
Havránek Vladimír

Horní Líšnice:
Jurný Vojta Jan
Vepřek Pavel

Lyachová Růžena
Dědinová Marie

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)

******
Blahopřejeme k nově narozeným
občánkům
Obec
Dolní
Hbity
blahopřeje
k narození nových občánků letošního roku.
Jsou to Jakoubek Čech z Luhů, Adélka
Buraltová z Kácině, Jonatánek Resl ze Třtí a
Barunka Michálková z Dolních Hbit.
Přejeme všem našim malým občánkům, aby je
v jejich životě provázelo jen to nejlepší. (VM)

Ve druhém pololetí letošního roku
mají významná výročí tito naši
spoluobčané:
Falc Mojmír
Volf Pavel
Kočová Alena
Veselá Marie
Vogeltanz Jan
Vostarek Miloslav

Nepřejov:
Mesner Jiří
Větrovský Alois

Třtí:

*****

Dolní Hbity:

Káciň:
Fiřtová Marie
Velíková Marie
Kopáčková Alena
Kotherová Irena
Březinová Zdeňka
Jelínek Jaroslav
Korecký Jiří
Březina Zdeněk
Žebrakovská Anežka
Jarolímek Josef

*****
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O letošních prázdninách se v budově
malovalo zázemí pro paní kuchařku
a uklízečku, prádelna, chodba a probíhaly
nátěry soklů ve velké i malé třídě. Nedílnou
součástí přípravy na nový školní rok je i
generální úklid všech prostor.
Veškeré práce musí být dokončeny do
konce srpna, aby 1. září naše děti přivítala čistá
a vyzdobená školka.
Přejeme dětem aby se jim i v letošním
školním roce u nás líbilo a byly spokojené.
Vladimíra Pražáková
V pátek 26. června 2015 proběhlo v podkroví budovy
Obecního úřadu rozloučení se žáky devátého ročníku.

*****
Kulturní komise připravuje
Tři mušketýři
Lístky na muzikál v divadle Broadway
jsou již rozebrány upozorňujeme, že druhý
týden v září začínáme vybírat peníze.
Zájezd se koná v sobotu 10. října 2015.
Odjezd včas upřesníme.
Vítání občánků
Opět nás čeká slavnostní událost.
Přivítáme naše malé spoluobčany. Slavnost
plánujeme na konec září.
Vánoční koncert
Letošní vánoční koncert proběhne v sobotu
19. 12. 2015. Zazpívá nám pěvecký sbor
AsiHlasy. Doufáme, že jsme vás výběrem
účinkujících potěšili. Kdo AsiHlasy zná, už
se určitě těší.
Hana Procházková

Tygra se sluníčkem nakreslia Anička Rysová,
4 roky 6 měsíců

*****
Obecní úřad upozorňuje na zákaz
uvazování koní u study před Kulturním
domem v Dolních Hbitech. Studna je
zdrojem pitné vody pro školu,
pohostinství a zázemí sálu KD.

*****
Svoz nebezpečného odpadu

*****

Oznamujeme
občanům,
že
ve čtvrtek dne 3. září 2015 se uskuteční
svoz nebezpečného odpadu.

Okénko mateřské školy
Prázdniny v MŠ

Místa a časy svozu:

Ačkoliv se mnohým zdá, že je budova
MŠ o prázdninách opuštěná a zeje prázdnotou,
je na omylu. Během letních prázdnin zde
probíhají práce, které během školního roku
nelze provádět. Jedná se o různé opravy
zednické, lakýrnické či malířské práce.

Jelence - prodejna
Dolní Hbity - prodejna
Luhy - prodejna
Třtí - ves
Nepřejov - zast. BUS
Káciň - prodejna
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15.00 - 15.15 hod.
15.30 - 15.45 hod.
16.00 - 16.15 hod.
16.30 - 16.45 hod.
16.45 - 17.00 hod.
17.15 - 17.30 hod.

*****

Nebezpečnými složkami komunálního
odpadu jsou:
zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk,
kyseliny, fotochemický materiál, léky,
pesticidy, televize, lednice – pouze úplné,
pneumatiky z osobních vozidel – bez
disků (maximálně 4 ks/občan).

Děti, Ježek, les! To se rýmuje!
Dětské dny holky z jeleneckého Ježka
prostě umějí!
A výjimkou nebyl ani ten letošní. Ten
se na rozdíl od toho loňského – indiánského –
nesl v duchu lesa. A právě ten pod Pytlářem se
měl stát dějištěm i toho letošního svátku dětí,
který měl dětem ukázat co všechno v lese žije,
na co si dát pozor a jak se v něm chovat.
Počasí ale bylo neúprosné a vedro také, a tak
se holky na poslední chvíli rozhodly předem
naplánovanou trasu, kterou měly děti v lese
absolvovat, schovat trochu více do stínu.
Improvizace sice proběhla na poslední
chvíli, ale když se na trasu vydávaly první děti,
kterých se i letos sešlo hodně přes dvacet, vše
bylo dokonale připravené. Včetně vzduchovek
na tolik oblíbeném stanovišti a skákacího
hradu, který byl v cíli dětského dne letos
novinkou. A nutno dodat, že velice vítanou.
V permanenci byl až do pozdních odpoledních
hodin a na některých rodičích bylo vidět, že by
si ho nejraději vyzkoušely se svými ratolestmi.
Občerstvení v podobě chladivého piva
a skvělých párků jim ale bylo dostatečnou
odměnou. Ostatně stejně jako dětem úžasné
perníkové medaile z dílny Jarušky Žákové,
které se staly dnes už nedílnou součástí všech
akcí pořádaných Jeleneckým ženským klubem.
Tak schválně, co holky z Ježka
vymyslí pro děti příště! Už se těšíme!

Vše ostatní je velkoobjemový odpad, který je
možno předat každou první sobotu v měsíci do
skladu obce Dolní Hbity.
Vysloužilé elektrospotřebiče a chlazení je také
možno odložit každou první sobotu v měsíci ve
skladu obce Dolní Hbity
POZOR!!! – Opětovně prosíme občany, aby
nebezpečný
odpad
nenechávali
na
svozových místech osamoceně. Nebezpečný
odpad by měl být předán v určenou hodinu
přímo pracovníkovi Technických služeb,
který si jej do kontejneru sám uloží.
NEBEZPEČNÝ
ODPAD
NENÍ
MOŽNO NECHAT BEZ DOZORU, NATOŽ
JEJ NANOSIT
NA
MÍSTO SVOZU
NAPŘÍKLAD DEN PŘEDEM !!!
Monika Volfová

*****
Obecní úřad Dolní Hbity Vás srdečně zve na

(man)

Vyprávění Jana Michálka
spojené s promítáním fotografií z cestování
po Kubě
úterý 22. září 2015 od 19,00 hod.
komunitní centrum Obecního úřadu
v Dolních Hbitech

Dětský den na Jelencích

Pro omezený počet míst je nutno potvrdit rezervaci
na OÚ, telef.: 319 697 109, 724 920 14
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Dne 2. května se konala členská
schůze, která byla zaměřena na oslavu 130.
výročí.
Za naší spolupráce dne 9. května
pořádala SDH Nepřejov okrskovou soutěž
v Dolních Hbitech na hřišti TJ Sokol. Soutěž
pro naše barvy dopadla tak, jak jsme se na ni
připravovali,
obsadili
jsme
poslední
a předposlední místo!!!
15. a 16. května se pan Vladimír
Dědina zúčastnil školení strojníků.
Dne 30. května pořádala SDH Velká
110. výročí založení sboru, kde se zúčastnilo
7 našich členů.
Jako každý rok jsme pořádali dne
31. května dětský den. Za velké účasti dětí
a pěkného počasí se tento den velmi vydařil.
V období 4.-7. června se v SedlciPrčice zúčastnili školení strojníků pan Spilka
Milan a pan Volf Pavel.
6. června pořádalo OSH Příbram
okresní kolo požárního sportu v Sedlčanech,
kde jsem se zúčastnil jako rozhodčí.
Dne 13. června se konala okrsková
soutěž 5. okrsku v Kamýku nad Vltavou, kde
se zúčastnil jako rozhodčí pan Václav
Králíček.
Koncem června jsme vyčistili požární
nádrž, která byla celé parné léto hojně
navštěvována jak místními lidmi tak též lidmi
ze širokého okolí.
Dne 11. července se konala oslava
80. výročí založení SDH Jelence, kde se
zúčastnilo naše jedno soutěžní družstvo
a 7 členů ve vycházkových uniformách.
Začátkem léta se výbor scházel už
1x týdně a vrcholily přípravy na oslavu
130. výročí, které se konalo 18. července.

*****
Informace z knihovny
Stálé čtenáře určitě potěší, že
od 9. září budeme mít opět dva nové
výměnné soubory z Knihovny Jana Drdy
v Příbrami. Rádi uvítáme nové čtenáře.
Seznam
vlastních
knih
a výměnných souborů najdete na našich
webových stránkách.
Monika Volfová

*****

Okénko SDH Dolní Hbity
Když
jsme
vloni
schvalovali
na Valné hromadě plán na letošní rok, věděli
jsme, že to bude bláznivý rok a to se také
potvrdilo.
Dne 7. března jsme se pustili
do přístavby hasičské zbrojnice, kdy Boleslav
Kostínek začal hrabat základy. Práce
na přístavbě pokračovali celé jaro 2x týdně až
do 28. května. Posléze začal velký úklid, kdy
byla vybílena celá hasička, předěláno topení,
natřeny všechny zárubně a dokončeny všechny
drobné práce okolo, aby bylo vše řádně
připraveno na oslavu 130. výročí dne 18. 7.
2015.
V tomto bláznivém období jsme ale
nezapomněli na další akce, které pořádáme
pravidelně každý rok.
Dne 7. března pořádáme dětský
maškarní karneval za účasti asi 45 dětí.
Dne 31. března zasahovala jednotka
sboru dobrovolných hasičů Dolní Hbity při
velké vichřici na silnici mezi Raděticemi
a Drsníkem u spadlých stromů. Dále
u Smolotel
a Višnové, kde též byly
popadány stromy. Zasahovali Václav Králíček,
Vladimír Dědina a Miroslav Pácalt.
V březnu se též zúčastnili školení
velitelů družstev Milan Spilka a Vladimír
Dědina.

z oslav 130. výročí SDH Dolní Hbity
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Konečně nastal den D, na který jsme se
všichni těšili a začaly oslavy 130. výročí.
Členové JSDHO Dolní Hbity obdrželi z rukou
pana starosty ing. Jana Michálka sošky
sv. Floriána. Pan Václav Kofroň obdržel jedno
z nejvyšších
hasičských
vyznamenání
za mimořádné zásluhy. Od obce jsme jako
hasiči dostali krásný dar a to smaltovaný ovál
se znakem hasičského sboru, který se již
vyjímá na naší hasičské zbrojnici, a za který
tímto moc děkujeme. Od krajského úřadu
středočeského kraje, hasiči obdrželi čestné
uznání, která převzal starosta Milan Spilka
z rukou starosty 31. okrsku pana Kamila
Vacka. Navštívil nás také vzácný host pan
Ing. Jiří Heindrich, starosta OSH Písek.
Tímto ještě jednou děkuji všem
za práci na přístavbě naší hasičky a přípravách
oslav 130. výročí založení sboru i organizaci
samotných oslav.
V nedělí dne 9. srpna ve 23 h byl
výjezd JSDHO na požár trávy, kde jinde než
v Drásově! Na výjezdu byl Václav Králíček,
Pavel Volf a Vladimír Dědina.
Dne 15. srpna se konaly oslavy
110. výročí založení sboru SDH Káciň, kterých
jsme se zúčastnili. Naše soutěžní družstvo nad
35 let dokonce vyhrálo svoji kategorii. Pan
Karel Němeček zajišťoval hudbu a dále se
zúčastnilo asi našich 10 členů.
Dne 18. srpna jsme vyjížděli ke
spadlým stromům, a to na silnici VišňováJelence. Na výjezdu byl pan Vladimír Dědina
a pan Miroslav Pácalt.
V následujícím období nás ještě čeká
soutěž ve Zduchovicích „O pohár starosty“.
Na Budínku soutěž „O pohár vedoucího
odborné rady velitelů OSH Příbram“
(nad 35 let). Soutěž v Jablonné „Poslední
stříkání“. V podzimních měsících soutěž
v bramborovém salátu. Na začátku adventu nás
čeká jako každý rok rozsvícení vánočního
stromku a je tu valná hromada.
Ještě jednou děkuji všem za práci
v tomto náročném období.

z oslav 130. výročí SDH Dolní Hbity

*****
Okénko SDH Jelence
V měsíci květnu jsme se zúčastnili
okrskového cvičení v Dolních Hbitech, kde
jsme konečně obsadili první místo. Postup
do další soutěže jsme odmítli. Během
následujících měsíců se náš sbor účastnil
dalších soutěží (Dobrošovice, Dublovice,
Horní Hbity, Láz). Nebylo jich tolik, jako
v předcházejícím roce. Hlavním důvodem byly
oslavy výročí 80 let sboru 11. července
na našem cvičišti za Bouškovými.
Přípravy začaly už v předchozích
měsících. Byl jsem mile překvapen aktivním
přístupem nejen mladých hasičů, ale i ostatních
starších členů sboru, bez jejichž pomoci by se
oslavy patrně neuskutečnily (tímto jim všem
děkuji.)
Samotné
oslavy
připadly
na
11. července. Počasí se vydařilo. Mile
překvapující byla účast občanů, kdy přišla
skoro celá vesnice. Akce se účastnilo 11 sborů
z toho jich sedm soutěžilo. V kategorii žen
a mužů.
Osud tomu chtěl, že jsme obě
kategorie vyhráli.
Dále se náš sbor účastnil dvou oslav
založení SDH (130 let Dolní Hbity a 110 let
Kaciň).
Kromě zástupců v uniformách, jsme
také soutěžili a obsadili 3. místo v kategorii
muži do 35let.
Jediná nemilá věc, která se nám stala
je, že naši hospodu 29. května a 10. června
navštívila neznámá individua po zavírací době
a rozlámala okna v sále a vstupní dveře ze sálu
do šenku, a odnesla si bizarní sbírku předmětů.

Miroslav Pácalt

*****
9

A na tento popud byla hospoda a její prostory
vybaveny novou zabezpečovací technikou.

dvoje vrata a přiléhá k ní menší místnost, která
sloužila jako zázemí a šatny pro dobrovolné
hasiče. V současnosti slouží tato místnost jako
společenská. Prvním vozidlem, které se
k hasičským účelům užívalo, bylo nákladní
vozidlo Praga později přestavěné na osobní
vozidlo. Po dosloužení tohoto vozidla obecní
úřad zakoupil pro sbor z JZD Káciň traktor, jež
sloužil k přepravě stříkačky. Následně získal
sbor od civilní obrany nákladní vozidlo Praga
V3S, které mělo najeto pouhých 2 500 km.
Dnes je vozidlo stále ve velmi dobrém
technickém stavu a místní hasiči jej hojně
využívají. Při likvidaci požárů se zde nejprve
používala ruční stříkačka tažená koňmi. Po
prodeji hasičské zbrojnice na Malém Jalovčí ji
nebylo kde uskladnit a nikdo se o ni bohužel
nechtěl starat. Stříkačka putovala od domu
k domu, často bývala venku, chátrala, až
nakonec skončila na smetišti. Následně se zde
používala stříkačka PPS8 a později PPS16,
která je uložena v hasičské zbrojnici doposud
a díky šikovným rukám Josefa Jarolímka ml.
stále„šlape jako hodinky“ a používá se již jen
při výjimečných příležitostech, např. při
oslavách významných výročí. Následně byla
používána stříkačka PPS12, která byla v roce
2014 repasována. Mezi největší požáry, kde
zasahovali členové SDH Káciň, patřil v roce
1953 požár lesa na Permance u Váchovských.
Za odměnu dostali hasiči tehdy od hajného
z Placů sud piva. V roce 1954 se sbor zúčastnil
čerpání vody ze základů Orlické přehrady při
povodni. Dále hasiči zasahovali u požáru
lihovaru ve Smolotelích, u požáru obytného
domu Vršeckých č.p. 35 v Kácini a v roce
1990 také u lesního požáru na Hřibčích.
V současné době má dobrovolný sbor
hasičů v Kácini 59 členů.

Za Sbor Starosta SDH Jelence Jiří Žák ml.

z oslav 80. výročí SDH Jelence

*****
Okénko SDH Káciň
Vážení spoluobčané,
máme za sebou osm měsíců roku 2015, děti
se opět připravují na svůj další začátek
školního roku a domnívám se, že ohledně
činnosti sboru dobrovolných hasičů v Kácini
můžeme již v této době směle a hrdě
bilancovat.
Dne 9. května 2015 se družstvo mužů
i žen SDH Káciň zúčastnilo okrskové soutěže,
kterou v letošním roce pořádal SDH Nepřejov
na fotbalovém hřišti v Dolních Hbitech.
Družstvo žen z Kácině se umístilo na 1. místě,
družstvo mužů z Kácině do 35 let se umístilo
na skvělém 2. místě.
Dne 25. července 2015 byl uspořádán
pravidelný fotbalový turnaj v Kácini, který se
i letošní rok těšil velké oblibě. Fotbalisté
z Kácině se v rámci tohoto turnaje umístili
na skvělém 2. místě. Za zmínku také stojí, že
se nám podařilo vytvořit družstvo dětí.
Vrcholem letošní práce sboru dobrovolných
hasičů v Kácini bylo bezesporu uspořádání
oslav 110. výročí založení tohoto sboru. Před
zhodnocením tohoto krásného dne, který se
konal 15. srpna
2015,
dovolte trochu
historického zavzpomínání.
Sbor dobrovolných hasičů Káciň byl
založen 1. ledna 1905. První hasičská zbrojnice
se nacházela na tzv. Malém Jalovčí, poté se
vybudovala v obecní pastoušce č. p. 13. Zcela
nová hasičská zbrojnice byla postavena kolem
roku 1980 na zahradě č.p. 8. Zbrojnice má

z oslav 110. výročí SDH Káciň
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Oslava 110. výročí založení SDH
Káciň se skládala ze dvou částí a to oficiální
části na návsi v Kácini a dále soutěže
v požárních útocích. Oslav se zúčastnily
hasičské sbory z Kácině, Jablonné, Jelenců,
Horních Hbit, Nepřejova, Luhů, Dolních Hbit,
Zduchovic, Radětic a Stěžova.
V dopoledním
programu
byly
slavnostně položeny věnce ke kapličce na
návsi v Kácini a dále došlo k předání
vyznamenání členům SDH Káciň, které se
neslo ve velmi váženém a současně
nostalgickém duchu a to díky profesionálnímu
výkonu všech zúčastněných a také z důvodu
přítomnosti vážených a milých hostů, mezi
které mimo jiné patřili Bc. Václav Jankovský starosta OSH Příbram, Ing. Jan Michálek starosta obce Dolní Hbity, Martin Spilka vedoucí OR velitelů OSH Příbram, Kamil
Vacek – starosta 31. okrsku a Miroslav Pácalt
– velitel 31. okrsku. Z rukou Martina Spilky
bylo předáno celému sboru dobrovolných
hasičů v Kácini ocenění od OSH Příbram. Po
prohlídce hasičské zbrojnice a velkého
množství fotografování se uskutečnily požární
útoky, které byly pro každý sbor dva.
Nejzajímavější částí požárních útoků bylo
zcela jistě rozlosování pozic, neboť nikdo
z účastníků , vyjma strojníků, až do posledního
okamžiku netušil, jaký post při útoku poběží.
Vzhledem k tomu vznikaly poté při samotných
útocích velmi zajímavé a humorné situace,
které jen umocňovaly uvolněnou atmosféru
celé soutěže. Dále je nutné vyzdvihnout výkon
mužstva mužů z Kácině nad 35 let, kteří se do
soutěže směle vrhli se stříkačkou PPS16
a předvedli skvělý výkon v obou útocích.
Přestávku mezi
útoky vyplnilo famózní
představení našich dětí, které po perfektním
a rychlém požárním útoku uhasily hořící
domeček.
Výsledky soutěže jsou následující :
Kategorie žen : 1.místo - Káciň, 2.místo Zduchovice.
Kategorie mužů do 35 let : 1.místo - Horní
Hbity, 2.místo - Radětice, 3.místo - Jelence,
4.místo – Zduchovice, 5.místo - Káciň.
Kategorie mužů nad 35 let : 1.místo - Dolní
Hbity, 2.místo - Stěžov, 3.místo - Jablonná,
4.místo - Káciň.
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme
za účast.

Dále je potřeba vyjádřit vřelé díky
všem hasičům i „ nehasičům“ , kteří se podíleli
na přípravách tohoto úžasného dne a poté na
jeho bezchybném průběhu. Děkujeme našim
sponzorů, hasičům z Dolních Hbit za
poskytnutí vody a to zejména Bolešovi
Kostínkovi, který doplňoval vodu do kádí po
celou dobu soutěže. Dále děkujeme SDH Dolní
Hbity za zapůjčení kádí. Další poděkování
patří SDH Radětice za zapůjčení základen. Dík
patří také kapele za skvělý hudební doprovod
v průvodu i poté na hřišti a panu Karlu
Němečkovi za další zprostředkování hudby
a také za to, že s námi vydržel až do pozdních
večerních hodin. Velký dík patří samozřejmě
obci Dolní Hbity a starostovi obce Ing. Janu
Michálkovi a to nejen za podporu při přípravě
výročí, ale za dlouhodobě skvělou spolupráci.
A nemůžeme zapomenout ani na poděkování
Martinu Spilkovi, který po celou dobu příprav
trpělivě odpovídal na všechny naše dotazy
a pomohl nám zejména s přípravou oficiální
části oslav.
Co říci závěrem…osm měsíců z letošního
roku je za námi. Byly to měsíce plné práce
a obětování jednotlivých členů sboru SDH
Káciň i sboru jako celku. Odměnou nám jsou
skvělé výsledky v hasičských soutěžích
a množství spokojených lidí, kteří navštěvují
naše akce a nešetří slovy chvály. Děkujeme
všem a těšíme se na další shledání, třeba hned
na soutěži ve Zduchovicích, která se koná
5.9. 2015 a kde se budou naše ženy pokoušet
o třetí vítězství v řadě. Přijeďte nás podpořit !
Přeji Vám krásné prožití podzimního
období roku a mnoho šťastných chvil v životě.
Za SDH Káciň Simona Kinclová

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
Do nového ročníku fotbalových
soutěží okresu Příbram 2015/2016 jsme opět
přihlásili družstva dospělých, dorostu a žáků.
Stejně jako v minulé sezóně, z důvodu
menšího počtu hráčů, budou obě mládežnická
družstva hrát soutěžní utkání společně s hráči
ze Zduchovic.
Zatím naši hráči sehráli jediné utkání,
v úvodním kole porazilo mužstvo dospělých
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V sobotu 18.7. se konal na našem
trávníku memoriál Pavla Pilíka starých gard.
Zúčastnila se ho mužstva Krásné Hory
a Zduchovic. V prvním utkání jsme dokázali
přehrát celek Krásné Hory 6:1, ve druhém si
Krásná Hora poradila se Zduchovicemi 7:2
a poslední duel našeho mužstva se
Zduchovicemi skončil naší výhrou 9:2.
Memoriál tedy skončil naším vítězstvím, druhá
skončila Krásná Hora a třetí místo patřilo
Zduchovicím. Nejlepším hráčem se stal
Vlastimil Krůta z Krásné Hory, nejlepším
brankařem Petr Volf a nejlepším střelcem Petr
Mazour, oba z domácího týmu. Slunečné
počasí a přátelskou náladu ještě umocnila letní
večerní Oldies párty s Fandou Pazderníkem.
Od 25.7. jsme začali s přípravou na
další ročník okresního přeboru. Po dvou
sobotních trénincích jsme odehráli 5.8.
v Luhách přípravné utkání s Lázem
s výsledkem 3:3.
Na sobotu 8.8. byl na našem hřišti
naplánován V. ročník memoriálu Bohouše
Sirotka. V týdnu před memoriálem se nám
omluvilo mužstvo Višňové a přes veškerou
snahu pořadatelů se nepodařilo sehnat jiné
mužstvo. Proto se rozlosoval turnaj po vzoru
Memoriálu Pavla Pilíka pro 3 mužstva, ovšem
v den klání se z týmu Zduchovic dostavilo jen
5 hráčů! Po spojení s týmem Kamýka se
alespoň odehrálo jedno utkání! Z tohoto
přístupu jsme se ponaučili a v příštím roce
budeme opravdu velice zodpovědně vybírat,
koho pozveme!
Týden po tomto fiasku jsme odehráli
zápas okresního poháru v Klučenicích. Na
rekonstruovaném klučenickém hřišti jsme
i přes neúčast několika hráčů základní sestavy
nedali domácím šanci a zvítězili přesvědčivě
7:0.
Nový fotbalový ročník jsme rozehráli
na domácím trávníku proti ambicióznímu
mužstvu z Trhových Dušníků, které v letní
pauze posílilo několika zkušenými hráči. Hosté
byli fotbalovější a o dobrý výsledek je
připravilo pár individuálních chyb a bojovnost
našeho mužstva. O to více nás těší výhra 3:2!
Byl bych rád, kdybychom navázali na
úspěchy z minulého ročníku. Mužstvo posílili
Michal Nehéz z Milína a Miloslav Hovorka
z Újezdu.

TJ Věšín na domácím hřišti 3:1. Ostatní
mužstva zahájí své soutěže o prvním zářijovém
víkendu. Rozpis utkání je ve vývěsce TJ Sokol
(prodejna Coop Dolní Hbity) a nyní také nově
na internetových stránkách Obce Dolní Hbity.
Na letní přípravě hráčů se výrazně
podepsalo období dovolených a tomu
odpovídala nízká účast na trénincích. Bylo
sehráno několik přípravných zápasů včetně
turnaje v Jablonné. Jak se hráči na novou
sezonu připravili, ukáží první zápasy.
Mimo sportovní činnost se věnujeme
pravidelné údržbě zrekonstruované hrací
plochy, dále plánujeme na podzim brigádně
opravit lavičky na hřišti a další drobné opravy
v kabinách TJ.
Přejeme všem našim fotbalistům mnoho
úspěchů v dalších soutěžních kolech sezóny
2015/2016
a našim fanouškům krásné
fotbalové zážitky.
Za TJ Sokol Dolní Hbity: Václav Kofroň

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení fanoušci i nefanoušci luhovského
fotbalu,
loňský fotbalový ročník jsme zakončili
historickým úspěchem. V okresním přeboru
jsme se umístili na skvělém 4. místě. Před
námi skončili pouze rezervy městských klubů
ze Sedlčan, Spartaku Příbram či Dobříše. Proto
si chlapi určitě zasloužili několika týdenní
odpočinutí od kopané. Bohužel ale jen ti, kteří
nepřesáhnou letos věkovou hranici 35 let!
Takoví posílili řady naší staré gardy, která
v letošním roce měla velice nabytou sezonu.
Na konci května se v rámci pouťových
oslav utkala v Oborách se stejně starými
vrstevníky a zvítězila 5:0.
Podobné utkání, leč s opačným
hostitelem, se uskutečnilo na dolnohbitskou
pouť v Luhách. Opět se nám podařilo zvítězit,
tentokrát v poměru 9:4.
Začátkem července jsme odehráli
v rámci oslav 65 let kopané v Krásné Hoře
vzpomínkový zápas na Pavla Pilíka. Domácí
jsme vůbec nešetřili a zvítězili 12:5.
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Aby se mohl zápasů účastnit i náš trenér
Pavel Pilík, hájící v této sezóně barvy Cábelíků z
Králova Dvora, budeme některé domácí zápasy hrát
již v dopoledních hodinách. Proto sledujte naše
zápasy
v Příbramském deníku, na internetu nebo
na plakátech.

Závěrem bych chtěl popřát nejen
našim hráčům mnoho sportovních úspěchů,
pevné zdraví a co nejméně zranění.
Děkuji
Václav Rys ml.

*****

KároKap 2015

Zpráva o konání II. ročníku
závodu horských kol
DOLNOHBITSKÝ TVRĎÁK

*****
Z historie dolnohbitska
Jednotlivé zajímavosti z historie dolnohbitska
pro Vás připravuje kronikář Vlastimil Velas

Milí sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
letošní,
již
tak
dost
kulturně
a sportovně nabité, léto obohatil 11.7.2015
druhý
ročník „našeho“ cyklozávodu
Dolnohbitský tvrďák. Trasa se od té loňské
mnoho nelišila, snad jen v místech intenzivní
lesnické těžby u obce Luhy. Na padesátku
jezdců tedy čekal stejně náročný závod jako
vloni, což bylo většinou kvitováno s
povděkem.

(neprošlo jazykovou úpravou)

Časopis „Od stříbrných hor“
Ročník IV, č. 2; Příbram 15. října 1931
Str. 17 – 18
Jak uvítal náš venkov 28. říjen 1918
Dolní Hbity
k starostovi obce a pak do školy. Před
školou stál p Vzpomínka na 28. říjen 1918, den

Jelikož i vše ostatní probíhalo beze změn
oproti loňskému klání, můžeme představit letošní
vítěze: ženy 22km – Kateřina Lojínová z Kraken
Team Dobříš s časem 1:13:09, muži 22km – Filip
Lojín (Kraken Team Dobříš, 0:53:50), ženy 44km –
Jiřina Hrbková (SK Kbely, 3:06:05), muži 44km –
Josef Hořejší (Autor Team Stupno, 1:45:56).

našeho osvobození, obnovuje se mi po třinácti
letech jako krásný sen, který si rádi
uchováváme v paměti. Měsíc říjen r. 1918
zůstane trvale zapsán v mysli i srdcích všech
osadníků hbitských. Litice světové války zuřila
na všech frontách, lidé se strachem chvěli o
životy svých drahých, kteří dleli na bojištích,
stálé rekvisice budily hrůzu a nejistotu mezi
obyvatelstvem. Ke všemu řádila v obci
i okolí zákeřná epidemická nemoc “španělská
chřipka“, jež pokosila mnoho těch vysílených a
prací udřených ubožáků, kteří marně očekávali
stále slibovaný konec války. Chřipková
epidemie šířila se tou měrou, že bylo nutno
přerušiti i školní vyučování.
Bylo pusto po vsi, jen čas od času
rozezvučel se zvonek na kostelní věži, ale
smutně, poněvadž nezvěstoval opět „nového
vítězství zbraní rakouských“, ale odchod zase
jednoho trpitele z tohoto vpravdě slzavého
údolí.
A tu ráno dne 28. října přinesl mi
místní obchodník dopis od p. škol. rady
J. Zahradníka, jenž byl obilním komisařem pro

Chtěl bych za organizátory velmi
poděkovat všem sponzorům a nemalému
zástupu našich přátel, bez kterých by se
organizace této akce nemohla uskutečnit.
Všem spoluobčanům přeji krásný zbytek léta
a těším se na shledanou při příštím ročníku.
Pavel Neužil

Dolnohbitský tvrďák 2015
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a zásluhy p. presidenta
o ni. Účastníci
s nadšením provolali pak slávu p.presidentovi a
všem, kteří pracovali za svobodu a lepší
budoucnost našeho národa a státu. Tehdy jsme
zapěli
si
s chutí,
bez
bázně
a s posvátnými city v srdci naši krásnou národní
hymnu „Kde domov můj“.

hbitské okolí. Dopis začínal takto: „Včera
večer
byla
v Praze
u
sochy
sv. Václava veřejně prohlášena samostatnost
Československého státu…“. Zpráva ta působila
na mne jako elektrická jiskra a běžel jsem
ihned, abych ji co nejrychleji rozšířil. Prvá
moje cesta byla. řidící s p. farářem a dychtivě
četli zprávu, kterou jsem jim přinášel,
a hned utvořil se kolem nás hlouček lidí, kteří
horlivě rokovali o této novině a já s dopisem
v ruce
s radostí
jsem
každého
o věrohodnosti této zprávy ubezpečoval.
Počínání našeho všiml si i četník a spěchal
ihned, aby se přesvědčil, oč se jedná a po
přečtení zprávy mi kategoricky zakázal další
rozšiřování, neboť prý by jinak musil zakročiti.
Nemají
prý
na
četnické
stanici
o věci té žádných úředních zpráv. Ukázal jsem
ovšem na to, že zpráva tato jest od osoby
úřední a psaní rovněž v záležitosti úřední.
Tehdy neměli jsme ještě žádného spojení
s Příbramí, abychom se mohli rychle dorozuměti.
Až asi za hodinu přijel z Příbramě jakýsi občan,
který zprávu tu potvrdil a vyprávěl o nadšení,
které tam vládne. Další zprávy přinesla nám
v poledne pošta. Na poštovním voze byl již
„orlíček“ zamazán a postilion líčil, co se
v Příbrami děje. Poštou došlo zároveň zvláštní
vydání „Naší Obrany“, v němž byla uveřejněna
proklamace samostatného Československého
státu.
Tu teprve uvěřili i ti nevěřící Tomáši a
na čepicích četníků a listonošů objevily se
červenobílé stuhy. Nato byl odstraněn
s poštovního úřadu a trafiky rakouský orel.
Vylíčiti nadšení, jež zavládlo mezi
občanstvem, není mi možno; takový okamžik se
musí prožíti. Na tvářích všech bylo viděti
radostné vzrušení a ponurá nálada změnila se
rázem, jako by byla odčarována kouzelným
proutkem. Každý odkryl své nitro a ulehčil si
svým způsobem, když mohl nyní bez bázně
a ostychu vynésti rozsudek nad nenáviděným
Rakouskem. Nikomu se nechtělo do práce a
každý čekal, co bude následovati. Následujícího
dne vyvrcholilo nadšení tím, že byl ve vesnici
uspořádán lampionový průvod s hudbou, jehož se
zúčastnily všechny vrstvy občanstva. Škola
uspořádala svou zvláštní oslavu a to ihned,
jakmile bylo znovu zahájeno vyučování. Účast
žactva i obecenstva na školní slavnosti byla
velice četná a přítomní s opravdovým zájmem
vyslechli přednášku p. řídícího učitele A. Puchty,
v níž vylíčil význam našeho osvobození

Ladislav Pritz

*****
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,
deky a peří
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
- 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 20.10.2015
čtvrtek 22.10.2015
úterý 27.10. 2015
čtvrtek 29.10.2015
čas:
úterý 8,00–12,00;16,30-19,00 h.
čtvrtek 8,00-12,00;13,00-16,00 h
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
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NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY OBCE
DOLNÍ HBITY

„ÚKLID SKLADU“

V pondělí 31. srpna 2015 byly
spuštěny oficiální webové stránky Obce Dolní
Hbity v novém kabátě. Stránky prošly jak
úpravou vzhledu tak i obsahu a stále ještě
probíhá úprava a doplňování informací.
Hlavním cílem změny byla snadnější obsluha
a rychlá aktualizace a tím zajištění
informovanosti našich občanů. Budeme rádi za
posílání informací o konání různých akcí či
jiných zajímavostí a postřehů ze života v obci,
podělte se s ostatními prostřednitvím našeho
webu.
Zároveň
informujeme
místní
podnikatele a řemeslníky o možnosti
zveřejnění kontaktu v rámci služeb dostupných
v naší obci. Příspěvky a připomínky zasílejte
na e-mail obec@dolni-hbity.cz.

Obec Dolní Hbity vyhlašuje
BAZAR NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ
shromážděných za řadu let ve skladu
na sběrném místě za kostelem.
Jedná se např. o různé dveře,
židličky, skříňky, sanitární keramiku
apod. označené symbolickou cenou.
Sklad bude otevřen
v sobotu 26. září 2015
od 9,30 hod. do 11,30 hod.

Adresa webových stránek Obce
Dolní Hbity: www.dolni-hbity.cz

K U L T U R N Í
19.09.2015

K A L E N D Á Ř

Taneční zábava, hraje BOSS

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

22.09.2015

Cestopisná beseda s Janem Michálkem

OÚ Dolní Hbity – knihovna

Pořádá: OÚ Dolní Hbity

Září 2015

Vítání občánků

OÚ Dolní Hbity – knihovna

Pořádá: Kulturní komise Obce Dolní Hbity

04.10.2015

POSVÍCENÍ DOLNÍ HBITY

10.10.2015

Zájezd do divadla na muzikál „Tři
mušketýři“ Pořádá: Kulturní komise Obce

28.11.2015

Myslivecký ples

Dolní Hbity
Praha, Divadlo Broadway

Dolní Hbity

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Kamýk

19.12.2015

Vánoční koncert v kostele + ohňostroj
Pořádá: Kulturní komise Obce Dolní Hbity
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Dolní Hbity
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