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

*****
Vánoční svět
Za oknem se vločky honí,
zvonky v dálce tiše zvoní
a stromečky v celé zemi
sladce voní Vánocemi.

prosinec 2015

zdarma
webové stránky: www.dolni-hbity.cz

Vážení spoluobčané,
nevím, jestli je vhodné, aby venkovský
starosta v adventní době rozvíjel ve svém
úvodníku teorie o rychlých proměnách,
kterými svět kolem nás prochází. Přesto si
myslím, že se nás některé bytostně týkají.
Svět kolem nás se mění. Mění se překotně.
Tak říkajíc před očima. Mění se i
charakter venkova. Už zde není
zaměstnána naprostá většina obyvatel
v zemědělství, jak tomu bylo ještě
v nedávné minulosti, ale pouhá 3 %
venkovanů. Odborníci dnes hledají nový
význam venkova, kladou si otázku, jak se
vlastně
liší
od
města.
A co je venkov? Je to ještě městečko
s 10 000 obyvateli? Nebo jen malé
vesnice?
Jak
lze
náš
venkov
charakterizovat? Jaké jsou vlastně výhody
života na venkově? Lidé zde dnes mají
obdobné požadavky na poskytované zázemí

jako obyvatelé měst. Každý většinou
jmenuje jako pozitivum blízkost přírody a
krásné krajiny. Také zde pravděpodobně
zažíváme větší klid. Určitou uzavřeností
obyvatel se však venkov začíná podobat
městu. Dříve se statkáři a drobní rolníci
museli v krajině potkávat, pro své
podnikání potřebovali jeden druhého
a
úzce
spolupracovali
s místními
řemeslníky. Spolkový život byl dříve téměř
nutností. I dnes si jej čím dál víc ceníme.
Bez něj bychom na venkově byli jako
v noclehárnách, odkud vyrážíme za prací
do blízkých měst.
Spolkový život lidem umožňuje tolik
potřebnou komunikaci a setkávání se
s ostatními. Jsem velice rád, že u nás
spolkový život funguje, že se máme
možnost setkávat na různých kulturních
sportovních
a společenských akcích. Za to mi dovolte
poděkovat všem aktivním spoluobčanům,
kteří se na organizaci kultury a sportu
v obci podílejí.
Rád bych také poděkoval všem,
kteří naší obci a občanům pomáhají
jakýmkoli způsobem.
Alternativou spolkového života je
život před televizní obrazovkou. Zprávy
z druhého konce planety jsou prakticky
v přímém přenosu vysílány po celé Zemi.
o negativní
Většinou se jedná
informace. Mnoho z nás pak trpí
zbytečným pocitem strachu.
Máme advent a člověk by se měl
trochu zklidnit a užít si čekání na Vánoce.
Je zde jisté řešení, jak omezit nepříjemné
pocity i nejistotu. Vypnout večer zprávy,
povídat si spolu, navštěvovat se a pustit si
občas nějakou hezkou pohádku.
Jedno indiánské přísloví říká:
„Každý může být šťastný. I ten
nejbezvýznamnější muž může mít svou
píseň díků.“
Krásný a klidný adventní čas a
šťastné a veselé Vánoce přeje

Milý Ježíšku
Milý Ježíšku, tak před Vánoci
začíná skoro každý dopis – přála bych
si…, ještě bych chtěla…, také potřebuji…,
nezapomeň na…, taky mi můžeš přinést…
Za tečky si doplňte cokoliv, malá
nebo velká přání a pak už jen čekejte, co
opravdu bude pod stromečkem.
Toto jsou přání zdravého člověka,
ale když se vám život najednou obrátí a ze
dne na den se ocitnete v nemocnici, máte
jen jedno přání – zdraví.
Pak teprve poznáte, jak funguje
vaše rodina, jak jsou vám všichni nablízku,
že si i v dnešní uspěchané době na vás
udělají čas, navštěvují vás, pečují o vás
a jsou vám velkou psychickou oporou.
Také poznáte, kolik máte dobrých
přátel, kamarádů a kamarádek, kteří pomoc
nejen nabízejí, ale i poskytují. A kdo bydlí
daleko a nemůže přijet, alespoň zavolá.
Děkuji celé své rodině a všem
přátelům a známým za veškerou pomoc,
péči a psychickou podporu, kterou jsem
v poslední době moc potřebovala. A teď
slíbený dopis Ježíškovi.
Milý Ježíšku,
splň mi prosím moje velké přání. Přeji si,
aby všichni měli spokojenou rodinu, dobré
přátele a aby byli všichni zdraví a toho
všeho aby si všichni vážili.
Hezké a pohodové vánoční svátky Vám přeje
Miloslava Válová

*****
Střípky ze Zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 8. září, kdy přijali mimo jiné
následující usnesení:
-

-

Jan Michálek

-

*****
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Zastupitelstvo schvaluje nákup automobilu
Citroen Jumpy 2.0 HDI, rok výroby 2002, pro
potřeby SDH Jelence v ceně 40 000,- Kč..
ZO přijalo dotaci Středočeského kraje z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek ISZ na
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
vozidlem pro převoz mužstva ve výši 427 500,Kč.
Zastupitelstvo stanovilo umístit 2 světelné
lampy na obecních pozemcích parc. č. 164/15
a parc. č. 166/6 v k. ú. Jelence včetně
kabelového vedení mezi lampami.

-

-

-

-

-

-

-

ZO schválilo smlouvu o výpůjčce mezi obcí
a Středočeským krajem ohledně dočasného
záboru části pozemku parc. č. 542 v k. ú. Luhy,
v souvislosti s realizací stavby Rekonstrukce
mostu v Luhách u Myškova mlýna (s
rekonstrukcí se uvažuje v průběhu příštího
roku).
ZO předběžně schválilo prodej části pozemku
ve vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. 649/1
v k. ú. Nepřejov o výměře cca 278 m2
Zastupitelstvo stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 150,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo předloženou cenovou
nabídku firmy BES, s.r.o., ve výši 252.250,Kč, včetně DPH na vyhotovení příjezdu
a parkovací plochy k pohostinství v Luhách.
ZO schválilo založení Dobrovolného svazku
obcí ORP Příbram, vstup obce Dolní Hbity do
tohoto dobrovolného svazku obcí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 6/2015 ze dne 11. 8. 2015 bez
připomínek.
ZO vzalo na vědomí Plán investic do
vodohospodářského infrastrukturního majetku
obce Dolní Hbity, který předložil provozovatel
vodovodu Nepřejov a kanalizace a ČOV
v Dolních Hbitech společnost Vodovody
a kanalizace Beroun, a. s.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 7 ve výši 50.000,- Kč ke smlouvě
o zabezpečení sociálních služeb mezi obcí
Dolní Hbity a Farní charitou Starý Knín..

-

-

-

-

-

-

-

Další zasedání Zastupitelstva se konalo
dne 20. října 2015:
-

-

-

-

Zastupitelstvo stanovilo pro tento rok nad
rámec stanoveného rozpočtu pro ZŠ a MŠ
Dolní Hbity uvolnit finanční částku ve výši
20 600,- Kč, která bude zaslána na účet ZŠ
a MŠ Dolní Hbity jako podpora zájmových
kroužků pro měsíce říjen (1/2), listopad
a prosinec roku 2015. Pro rok 2016
Zastupitelstvo
stanovilo
výši
podpory
zájmových kroužků na první pololetí roku 2016
ve výši 41 200,- Kč na měsíce leden, únor,
březen, duben a květen 2016.
ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 07/2015 ze dne 15. 9. 2015 bez připomínek.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Směrnice 01/2015 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu bez připomínek
s účinností od 21. 10. 2015.
ZO předběžně schválilo prodej části pozemku
ve vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. 229/8
v k. ú. Luhy o výměře cca 22 m2.
Zastupitelstvo dále stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 175,- Kč.

-

-

-
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Zastupitelstvo stanovilo cenu ve výši 45.000,Kč (vč. DPH), za kterou odkoupí 4 lampy
veřejného osvětlení včetně sítí na pozemku
parc. č. 281/1 v k. ú. Jelence podél stavebních
parcel č. 158/31, 158/36 a 158/37 v k. ú.
Jelence.
ZO schválilo prodej části pozemku ve
vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. 649/1
v k.ú. Nepřejov o výměře cca 74 m2.
Zastupitelstvo dále stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 150,- Kč.
Zastupitelstvo stanovilo uzavřít smlouvu
s pojišťovnou DAS Rechtssultz AG, pobočky
pro ČR, na právní pojištění zastupitelů
a zaměstnanců obce a hasičského automobilu
Tatra 148 CAS 32.
ZO schválilo prodej pozemků ve vlastnictví
obce Dolní Hbity parc. č. 373/7 o výměře 304
m2 a parc. č. 10 o výměře 309 m2 oba v k. ú.
Káciň vzniklých na základě geometrického
plánu č. 258-105/2015. Zastupitelstvo dále
stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného pozemku
ve výši 150,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od 22. 9. 2015
do 6. 10. 2015.
ZO schválilo předložený návrh Dohody
o budoucí spolupráci mezi obcí Dolní Hbity
a ZS Dublovice, a. s., se sídlem Dublovice 218,
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
Technologie pro materiálové využití BRO
(biologicky rozložitelného odpadu).
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném
zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě mezi obcí Dolní Hbity a paní
Marií Rezkovou za účelem výstavby
kanalizačního přivaděče z Luhů do Dolních
Hbit.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity schvaluje
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o bezúplatném zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Dolní
Hbity a paní Lenkou Kloudovou za účelem
výstavby kanalizačního přivaděče z Luhů do
Dolních Hbit.
ZO schválilo předložený návrh Dodatku
smlouvy o dílo mezi obcí Dolní Hbity a Ing.
Miloslavem Blažejem, AB PROJEKT,
projektová kancelář, ve věci rozšíření předmětu
plnění - vyhotovení prováděcího projektu
Stavební úpravy KD Jelence – vestavba 3
bytových jednotek v podkroví.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6.
2015 mezi obcí Dolní Hbity a BES, s. r. o. ve
věci vyhotovení díla „Místní komunikace pro
rodinné domy v Obci Dolní Hbity, místní část
Jelence“ bez připomínek.

-

-

-

-

ZO schválilo předloženou fakturu společnosti
BES, s. r. o. za stavební úpravy na místní
komunikaci (výšková úprava uličních vpustí,
výšková úprava hydrantů, vytyčení a nalezení
šoupat, vytyčení a nalezení inž. sítí, měření
statickou zátěžovou deskou, geometrický plán).
Faktura byla v celkové výši 81 590,30 Kč vč.
DPH.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity č.
08/2015 bez připomínek.
ZO schválilo prodej pozemků ve vlastnictví
obce Dolní Hbity parc. č. 360/2 o výměře
69 m2 a parc. č. 345/35 o výměře 223 m2 oba
v k. ú. Káciň vzniklých na základě
geometrického plánu č. 259-103/2015.
Zastupitelstvo dále stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 150,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo zakoupení vozu
Citroen Jumper 3,0 HDi 115 KW v ceně
450 000,- Kč vč. DPH.

pouze jedna forma meditace," vysvětlil mu
mistr. "Cvičení v harmonii. Neboť úsměv je
výraz krásné myšlenky. Když se v tvém nitru
nenajdou žádné krásné myšlenky, zkus se
usmát. Úsměv ti daruje krásný pocit. A krásný
pocit ti daruje krásné myšlenky. A krásné
myšlenky ti darují úsměv. A úsměv ti daruje
úsměv."
Proto Vám přeji mnoho krásných
úsměvů, dobrých myšlenek a z nich
vycházejících dobrých pocitů. Važme si těchto
maličkostí a přenášejme je na své blízké jako
požehnání.
Přeji Vám také, aby Vás v radosti
i bolesti stále provázel láskyplný úsměv
a přítomnost Toho, který se z lásky k nám stal
Dítětem.
Za Římskokatolickou farnost: P. Zbigniew Grzyb

(JM)

Bohoslužby o Vánocích:

*****

Půlnoční - 24. 12. 2015, 19.30 hod.
neděle 27. 12. 2015 (Svátek Svaté
rodiny), 12.45 hod.
neděle 3. 1. 2016 (Svátek Zjevení
Páně), 12.45 hod.

INFORMACE PRO OBČANY
OD 21. 12. 2015 DO 1. 1. 2016 BUDE
OBECNÍ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST
UZAVŘEN

*****

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

Letošní podzim končí, nastává zima,
advent a po něm krásné období Vánoc. Čas
neúprosně běží a my nestačíme postřehnout
mnoho důležitých okamžiků, a co teprve
maličkostí. Drobné, nenápadné, ale pro náš
život potřebné maličkosti, jako je třeba úsměv
druhých lidí. Vzpomeňte si, kdy se na Vás
někdo naprosto neplánovaně, neočekávaně
usmál. Mohl to být známý člověk, který Vám
svým úsměvem naznačil, že Vás rád vidí, nebo
neznámý, který měl zrovna dobrou náladu
a přenesl ji i na Vás. Nedávno jsem slyšel
jeden příběh, o který se s Vámi podělím.
Jmenuje se "Dobré myšlenky". Zeptal se žák
mistra: "Vidím v tvé blízkosti mnoho lidí, kteří
se stále usmívají. Většinou očima, často ale
celým obličejem. Je na ně hezký, ale také
trochu nudný pohled. To nemají žádné pocity,
nejsou nikdy smutní nebo mrzutí?" "Úsměv je

*****
Kulturní komise
Vánoční koncert není jedinou náplní
naší činnosti. Letos jsme se 2 x podívali do
divadla v Praze. Na jaře to byla hudební
komedie Cyrano a na podzim muzikál Tři
mušketýři.
V květnu a v září jsme přivítali naše
nové spoluobčánky. Celkem se jich narodilo
10, to je stejně jako v roce 2014.
Letos poprvé se také náš dolnohbitský
kostel zapojil do Noci kostelů. Myslím, že se
akce vydařila, a budeme ji určitě opakovat.
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Naposledy musíme zmínit jarní
posezení důchodců s Toulavou kapelou. Ze
všech našich obcí svezeme všechny seniory
autobusem tam i zpět. Je škoda nevyužít
příležitost popovídat si s kamarády z mládí,
potkat se s kolegy ze zaměstnání či spolužáky.
Hrubým odhadem se našich akcí
zúčastnilo v roce 2015 asi 550 občanů.
A to už stojí za to, abychom v této práci
pokračovali.
Připravili jsme pro Vás kalendář akcí
na rok 2016.

Představují se:

Plán kulturních akcí 2016
Duben - setkání důchodců s Toulavou kapelou
9. 4. 2016 v 18 hodin.
Květen - vítání občánků
Červen - Noc kostelů
Září - vítání občánků
Říjen - divadlo Praha
Prosinec - vánoční koncert

Matýsek Minx

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

Alenka Mesnerová

******
Vítání občánků
23. května a 26. září 2015 jsme
v Dolních Hbitech přivítali naše nové
spoluobčánky. Přejeme jim do života hodně
štěstí a zdraví.

Šimůnek Foršt
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Vašík Neužil

Adélka Buraltová

Anička Vrbová

Jonatánek Resl

Jakoubek Čech

Barunka Michálková
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informace o Česku, Francii, Brazílii, Japonsku,
Kanadě, Ugandě a Austrálii. Projektový den
OČZMS byl také velmi poučný. Program si
pro nás připravili studenti ze SOŠ Dubno. Děti
si na stanovištích prakticky vyzkoušely např.
sebeobranu, poskytování první pomoci,
zajišťování
stop
pachatele,
výzbroj
profesionálního hasiče.
V rámci prevence rizikového chování
proběhly 2 naučné programy: „Kyberšikana
a sociální sítě“ pro 2. stupeň a „Dopravní
výchova“ pro 1. stupeň. Naše škola je zapojena
do projektu ISEJF- bezpečně na internetu.
Pedagogický sbor se školil na téma
„Prevence tabakismu u dětí a mladistvých“.
Nezaháleli jsme ani po stránce sportovní.
Zúčastnili jsme se několika soutěží - přespolní
běh a Coca-Cola Cup. Žáci velmi dobře
reprezentovali naši školu, za to jim děkujeme.
I letos probíhá intenzivní spolupráce mezi
žáky 1. a 9. ročníku, tentokrát na téma
„Sněhurka a sedm trpaslíků“. Každý měsíc se
vzájemně třídy navštěvovaly, spolupracovaly,
utužovaly vztahy a vzájemně si pomáhaly při
rozmanitých
aktivitách.
Děti
např.
dramatizovaly pohádku, vyráběly knihu
„Sebepoznání“,
vyplňovaly
tematicky
zaměřené pracovní listy, přednášely básně.
Ani ve školní družině žáci nezaháleli.
Věnovali se rozmanitým aktivitám, hrám
a soutěžím. Nechybělo družinové nocování,
které je velmi oblíbené.
Do konce roku nás čekají ještě další
zajímavé společné akce - zhlédnutí filmu
v příbramském kině, tradiční vánoční trhy
a předvánoční bruslení.
Těšíme se na další společné zážitky
v novém roce 2016…

Pozvánka na vánoční koncert

*****

Jana Vršecká

Okénko základní školy
Vánoce

Přiblížil se konec roku 2015 a naše
základní škola se pomalu obléká do svátečního
oděvu. Žáci, kteří nedočkavě vyhlížejí vánoční
prázdniny, za sebou mají spoustu dobře
vykonané práce. Pojďme se krátce ohlédnout
a zavzpomínat na zážitky, které jsme společně
od začátku školního roku prožili.
Projektové dny přinesly žákům možnost
netradičními způsoby získávat nové poznatky.
V říjnu se konal projektový den věnovaný
jazykům pod názvem „Cesta kolem světa“.
Každá třída vytvořila plakát, který obsahoval
veškeré důležité informace o vybraném státu.
Při prezentaci se žáci dozvěděli zajímavé

R. Krůta, A. Klos
Už začíná padat sníh,
pojedeme na saních.
Děti nasednou si na ně,
jezdí rychle z prudké stráně.
Se sněhem si jdeme hrát,
budeme se koulovat.
Sněhu jsme se nabažili,
čajem jsme se posílili.
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Navštívil nás Ježíšek,
přinesl nám kožíšek.
Donesl nám krásné dárky,
mezi nimi nové sáňky.

odpovídáme: „Podzim byl hezký a pestrý.“ Ať
již jde o výzdobu tříd, nabídku tvořivých
a vzdělávacích činností nebo o účast na
různých akcích.
Na konci září si děti společně s rodiči
pouštěly draky na Křasovce. V říjnu nás
navštívila p. Enochová s divadlem Rolnička.
Také proběhl sběr papíru, hliníku,
víček od PET lahví, žaludů a kaštanů.
V listopadu byly děti z velké třídy
v místní knihovně.
V půli měsíce k nám zavítalo jiné, pro
nás neznámé divadlo ŠuS. „Pohádky proti
pláči“, které nám zahráli, se dětem velice
líbily.
Na
začátku
prosince
proběhla
mikulášská nadílka. Poté si děti nazdobily
vánoční stromečky, pochutnaly si na sváteční
svačině a rozbalily dárky od Ježíška. Vůně
perníčků, které pekly společně s paní
učitelkou, provoněla celou školku.
V úterý 15. 12. 2015 odpoledne se na
dvoře konala vánoční besídka.
A co nás ještě čeká do konce roku?
Návštěva hornické chalupy v Příbrami,
vystoupení hudebního divadla A ŠMYTEC,
koleda po vesnici a cesta do lesa ke krmelci.
Na závěr bychom vám chtěli popřát
klidné prožití vánočních svátků a do roku 2016
plno síly, optimismu a hlavně zdraví.

Dárky jsme si užili,
potom je odložili.
Teď už ale jdeme spát,
energii načerpat.

Slovo ředitele
Milí žáci, rodiče a přátelé školy,
nastal adventní čas, přípravy na
Vánoce jsou v plném proudu a naše škola se
chystá nejen na svátky, vánoční prázdniny, ale
především se blíží pololetí. Je to jako včera,
kdy jsme vítali nové prvňáčky, a za chvíli už
dostanou svoje první vysvědčení.
Nový rok přivítáme aktivně, neboť už
3. ledna pojedou žáci druhého stupně na
lyžařský kurz na Tanvaldský Špičák.
Ve škole nově působí paní učitelka
Andrea Boženiková a přeju jí, aby se jí
v dolnohbitské škole líbilo tak, jako se tady líbí
mně. Musím říct, že jsem mile překvapen, jaká
příjemná, dalo by se říci rodinná atmosféra
vládne v naší škole. V porovnání s velkými
městskými školami se mnohem intenzivněji
a individuálněji věnujeme žákům a naši žáci
jsou ohleduplní, spolupracují a pomáhají si
vzájemně nejen ve třídě, ale napříč všemi
ročníky.
Velkou
zásluhu
na
tom
má
i pedagogický sbor, který se žákům plně
věnuje, já si této práce moc vážím a děkuji jim.
Poděkování patří i ostatním zaměstnancům
školy za jejich nasazení, protože bez nich by
škola prostě nefungovala.
Velké díky patří i zřizovateli, obci
úřadu Dolní Hbity, který mi vždy vyšel vstříc
a moc se mi snažil můj „rozjezd“ ulehčit.
Závěrem vám přeji poklidný advent
plný rodinného štěstí, Vánoce plné radosti
a do nového roku 2016 hodně zdraví.

Vladimíra Pražáková

*****
Uzavření školní družiny a mateřské
školy v době zimních prázdnin
V době vánočních prázdnin od
23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 budou školní
družina, základní škola a mateřská
škola uzavřeny.

*****
Poděkování - úklid kostela

Ondřej Buralt

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

Okénko mateřské školy
Paní Zima zaťukala na vrátka mateřské
školy a bez vyzvání za ně vklouzla. Jako by
chtěla říct: „Jaký byl u vás v MŠ podzim?“ My
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*****

V úterý 6. října pořádáme brigádu
na požární nádrž, kdy je zahrnuta výpusť
a upraveno okolí. Úpravy prováděl mimo
jiné Boleslav Kostínek se svým bagrem,
dobrá práce, děkuji. Na jaře, až terén
sedne, bude tato akce dokončena,
doděláme přepad, aby mohla nádrž v létě
sloužit ke koupání.

Okénko SDH Dolní Hbity

V pondělí 2. listopadu jsem přivezl
dodávkové vozidlo Citroen Jumper, zakoupené
pro potřebu JSDHO Dolní Hbity z dotace
Krajského úřadu Středočeského kraje za
přispění obce Dolní Hbity a hasičů Dolní
Hbity, za hasiče moc děkuji.
V sobotu 28. listopadu v 17 hod. za
úvodního slova pana starosty obce Ing. Jana
Michálka a starosty hasičů Milana Spilky byl
rozsvícen na náměstí pod kostelem vánoční
strom, čerti strašili, Mikuláš rozdával balíčky
s dobrotami, rozzářené oči dětí hovořily za vše,
hezká muzika pouštěná p. Němečkem, svářo,
klobásy, klid, pohoda, zkrátka advent. Děkuji
všem, kteří na této krásné akci pomáhali.
Strom nám věnovala rodina Pučálkova a touto
cestou bych jim chtěl poděkovat.
Členům JSDHO Dolní Hbity děkuji za
práci v jednotce a přeji co nejméně výjezdů.
Na
závěr
děkuji
členům
za
reprezentaci sboru na soutěžích, všem za
pomoc na akcích, které pořádáme, našim
rodinám za trpělivost a podporu, a přeji jim
a nám všem, spoluobčanům, našim příznivcům
a sponzorům klidné a spokojené prožití svátků
vánočních a do nového roku 2016 pevné
zdraví, spoustu pohody a spokojenosti.
Až budete číst tyto řádky, bude mít náš
sbor již po valné hromadě, info v příštím
vydání Dolnohbitských listů.
V sobotu 16. ledna 2016 ve 20 hod.
pořádáme v sále K.D. Dolní Hbity tradiční
hasičský ples, bude hrát kapela Signál. Tímto
vás zvu, přijďte nás podpořit, sebe pobavit,
zapomenout na starosti všedních dnů. Dobrou
náladu sebou.

Vážení spoluobčané, blíží se konec
roku, je čas bilancování, a proto si dovolím
vás seznámit s činností sboru v předešlém
období.
Soutěž „O putovní pohár starosty obce
Zduchovice“. V soutěži byla přihlášena
3 družstva. Umístění: 1. místo „družstvo B“,
4. místo „družstvo A“, 9. místo „družstvo nad
35 let“.

Ve středu 9. září pořádáme brigádu
na sběr železného šrotu, účast 9 členů.
V sobotu 19. září pořádá OSH
Příbram na Budínku u Dobříše 12. ročník
soutěže v požárním sportu „O putovní
pohár vedoucího odborné rady velitelů nad
35 let“. Umístění krásné 3. místo ze 14
zúčastněných. Velice si tohoto výsledku
vážím, na soutěži jsem byl jako náhradník.
Družstvo bylo složeno ze členů, kteří
nebyli zrovna zdravotně v pořádku, jelikož
jsme nikoho jiného neměli, nastoupili,
i když nevěděli, jestli soutěž vůbec
dokončí. Vím, že by šli na start i o holi,
protože je pro ně čest reprezentovat náš
sbor na této soutěži, které jsme se
zúčastnili pokaždé! Sbor reprezentovali
Václav Králíček, Milan Spilka, Vladimír
Dědina, Pavel Volf, Boleslav Kostínek,
Václav Procházka, Jan Makovský.
Družstvo je téměř celé složené ze členů
JSDHO Dolní Hbity.
Opět se ukázalo, ,jak je tato soutěž
nevyzpytatelná, kde se časy se sčítají.
V sobotu 26. září se naše „družstvo
A“ účastní v Jablonné na soutěži zvané
„Poslední stříkání“. Družstvo se umístilo
na 5. místě. Večer se pak v hasičce konala
valná hromada. Dojídal a dopíjel se
proviant z výročí, pouštělo se video a fotky
z oslav, hrála dobrá muzika, hned byla
lepší nálada.

Miroslav Pácalt

*****
Okénko SDH Káciň
Vážení a milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba vánočních svátků,
které jsou snad nejkrásnějším obdobím
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sportu, byť jako závodníci, nebo jako
pomoc a podpora našich soutěžních týmů.
Děkujeme i všem občanům Kácině,
kteří nás na našich akcích také velmi
podporují a v neposlední řadě děkuji obci
Dolní Hbity a starostovi Ing. Janu
Michálkovi za vše, s čím nám v letošním
roce pomohli, ať již materiálně a nebo
osobní podporou.
Závěrem Vám, milí spoluobčané,
přejeme především hodně zdraví, štěstí
a mnoho splněných přání nejen v roce
2016, ale i v dalších nadcházejících letech.

v roce. Nastává doba před Štědrým dnem,
kdy se těšíme na sváteční chvíle
křesťanských svátků plných pohody,
sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních
chorálů. Vánoce jsou velkou radostí pro
děti a jejich rodiče, pro zamilované, snad
pro všechny občany. V době Vánoc mají
lidé k sobě blíže, chovají se k sobě
ohleduplněji, jsou více upřímní a nekazí si
radost z Vánoc hloupými malichernostmi
a nesnášenlivostí.
Přála bych si a přeji to i vám všem
jménem SDH Káciň, aby nám tyto
ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely po
celý příští rok 2016.
Na konci každého kalendářního
roku je zvykem bilancovat a hodnotit
úspěchy i neúspěchy, které nás tímto
rokem provázely. Jménem SDH Káciň
jsem tuto hodnotící bilanci uvedla již
v minulém výtisku Dolnohbitských listů,
a
proto
se
zmíním
především
o slavnostním rozsvícení vánočního stromu
v Kácini a zahájení adventu.
I když nám počasí tentokrát vůbec
nepřálo, domnívám se, že šlo opět
o důstojný a krásný zážitek nejen pro naše
děti, ale pro všechny spoluobčany, kteří se
sešli v hojném počtu. Naše poděkování
patří za krásnou recitaci před vánočním
stromem Mariánkovi Kotherovi, Karolínce
Schořovské, Ditě Drdkové, Denise
Petrovicové, Ondřeji Krügerovi a Karolíně
Macelové. Věříme, že jste si to všichni
užili a mnohokrát děkuji všem, kteří se na
přípravách této již tradiční události
podíleli.
Myslím, že všech úkolů, které si
sbor dobrovolných hasičů v Kácini
v letošním roce stanovil, jsme se zhostili
velmi dobře a výsledky předčily naše
očekávání. Masopustní průvod, fotbalový
turnaj, oslavy 110. výročí založení SDH
Káciň i výše zmíněné rozsvícení vánočního
stromu proběhlo na velmi kvalitní úrovni a
za to patří obrovské díky všem, kteří se na
přípravách těchto akcí podíleli.
Velké poděkování také patří všem
členům SDH Káciň, kteří se v letošním
roce 2015 zúčastnili soutěží v požárním

Simona Kinclová, jednatelka

*****
Okénko SDH Luhy
Rádi bychom všechny seznámili
s děním v našem sboru během téměř
uplynulého roku 2015 a představili vám, co nás
společně v následujícím čase ještě čeká.
Po rekonstrukci hlavní garáže hasičské
zbrojnice, kterou jsme dokončili ke konci
loňského roku, nám zbylo něco málo zbytků
stavebních materiálů. Rozhodli jsme se tedy je
použít ještě na opravu podlahy v druhé garáži,
která je ale podstatně menší. Začátkem roku se
proto pouštíme do práce a podlaha dostává
novou nášlapnou vrstvu. Současně natíráme
regály a děláme úklid celé garáže. V květnu
potom čistíme požární nádrž, která slouží jako
koupaliště. Nádrž čistíme po druhé ještě v září
a v současnosti probíhá její oprava. Také
během roku pořádáme několik menších brigád
na údržbu hasičské zbrojnice nebo sběr
železného odpadu.
Po loňském na poháry úspěšném roce
se nám letos na soutěžích dařilo o něco méně.
Na naši první soutěž 31. okrsku vyrážíme
9. května a soutěžíme v kategorii nad 35 let,
kde končíme s pohárem za první místo a pro
letošní rok vzhledem k naší smůle posledním.
Na konci května se účastníme oslav
110. výročí založení sboru u hasičů ve Velké.
Na druhou soutěž o „Pohár starosty
SDH Dolní Hbity“ jedeme 20. června opět do
Dolních Hbit a umísťujeme se na 5. místě.
V červenci soutěžíme na Jelencích při
oslavách k 80. výročí založení sboru, kde
končíme na neoblíbeném 4. místě. O týden
později 18. července nesmíme chybět na
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oslavách 130. výročí založení sboru v Dolních
Hbitech.
Další oslavy se účastníme 15. srpna
a je to 110. výročí založení SDH Káciň.
Jako každoročně vyrážíme začátkem
září do Zduchovic, kde v soutěži o „Pohár
starosty Zduchovic“ po velmi slibném prvním
kole končíme až na 11. místě.
Na naši poslední soutěž o „Putovní
pohár vedoucího ORV“ jedeme 19. září na
Budínek. Závodíme v kategorii muži nad 35 let
a končíme na 5. místě.
Tradiční zdobení vánočního stromku
před hasičskou zbrojnicí jsme pořádali
21. listopadu. Přichystáno bylo dobré jídlo
i pití
a chceme všem poděkovat za hojnou
účast. Výsledkem této akce je krásně ozdobený
strom, který nám dělá radost.
Tímto také bychom chtěli všechny
pozvat na každoroční vánoční zábavu, kterou
pořádáme 25. prosince od 20 hodin v sále
v Luhách. K tanci zahraje skupina B. O. S.
a věříme, že se budete dobře bavit. Konec roku
uzavřeme výroční valnou hromadou, která se
bude konat 28. prosince od 18 hodin
v pohostinství „U Hřiště“. Všichni jste srdečně
zváni.
Závěrem nám ještě dovolte popřát
všem našim členům, přátelům a spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a vše dobré do nového
roku a co nejklidnější prožití vánočních svátků.

Koncem měsíce náš sbor obdržel od
obce Dolní Hbity dodávkový automobil
Citroen Jumpy vybavený tažným zařízením
a zahrádkou.
V říjnu
proběhla
rekonstrukce
elektroinstalace ve společných prostorách KD
Jelence a opravy omítek. Materiál zaplatila
obec a všechnu práci odvedli naši členové
a přátelé sboru.
Proběhla zdravice k 60. narozeninám
pana Františka Žáka. Za sbor se zúčastnili:
Jakub Valta, Daniel Jechort, Jiří Žák ml.,
Vladimír Vacek.
Koncem měsíce proběhla ještě jedna
brigáda. Úklid v okolí zbrojnice a KD Jelence.
Zde bych rád poděkoval našemu členu Petru
Valtovi staršímu.
V listopadu uspořádal náš sbor koncert
skupiny Brutus, akce se celkem vydařila, účast
nebyla nejsilnější, ale atmosféra v přátelské
pohodě bez vypjatých emocí. Zde poděkování
panu Martinu Lantorovi (bez proudu to nejde).
Proběhla zdravíce k 60. narozeninám
pana Milana Linharta.
A konečně jsme se dočkali, mladým
hasičům byla zakoupena nová závodní
stříkačka PS18 od Radka Winkra z Hranic na
Moravě.
Našemu sboru byla prodloužena
smlouva na pronájem KD Jelence do konce
roku 2018.
Rád bych pozval tímto naše přátele
a příznivce na Ples SDH Jelence dne 30. ledna
2016.
S poděkováním a přáním šťastných
a veselých vánoc a vše nejlepší do nového roku
přeje.

František Pražák

*****

Jiří Žák ml., starosta

Okénko SDH Jelence
Během měsíce září se náš sbor
zúčastnil jako už obvykle soutěže ve
Zduchovicích, kde jsme obhajovali titul
z minulého roku, ale jak se říká, jednou jsi
nahoře, jednou dole skončili jsme o tři desetiny
na druhém místě za mužstvem Dolních Hbit.
Pak následovala soutěž v Jablonné. Pěkná
soutěž, ale ta zima.
V měsíci
září
jsme
uspořádali
posvícenskou zábavu. K hudbě a poslechu
hrála skupina BOS. Pak tu ještě byla „Pěkná“.
V měsíci září se uskutečnila brigáda, kdy bylo
obnoveno veřejné osvětlení v počtu dvou lamp
podél cesty k Šimkovým. Účastníci Milan Fejt
st., Milan Fejt ml., David Kořán, Petr Valta,
Jakub Valta, Jiří Žák ml. A rád bych poděkoval
bratrům Šimkovým za pomoc

*****
Okénko SDH Nepřejov
V pátek 18. prosince 2015 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.
Ing. Roman Vopička,, starosta

*****
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na pravé poledne. V sobotu 27. února 2016
vás zveme do kulturního domu v Dolních
Hbitech na Sportovní ples, k tanci
a poslechu hraje stejně jako loni oblíbená
kapela MIX. Před zahájením jarní části
fotbalových soutěží ještě plánujeme svolat
valnou hromadu, termín je 5. března 2016
od 16 hodin v restauraci U Rysů. Další
aktuální informace najdete ve vývěsce TJ
Sokol
u prodejny Coop v Dolních
Hbitech.

Stále platí – KAŽDOU 1. SOBOTU
V MĚSÍCI PROBÍHÁ SBĚR ODPADŮ
VE SKLADU OBCE V DOLNÍCH
HBITECH
od 9.30 do 11.30 hodin.

*****
Informace TJ SOKOL Dolní Hbity
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám malé poohlédnutí za
fotbalovým podzimem roku 2015, který
před pár týdny skončil.
A mužstvo dospělých hrající III.
třídu skončilo podzimní část sezóny
2015/16 na dvanáctém místě s 12 body
a skóre 28:56.
Z důvodu momentálního nedostatku
hráčů v mládežnických družstvech hrají
dorost a starší žáci společně s hráči
Zduchovic, které trápí stejný problém.
Dorost hraje svá utkání na hřišti v Dolních
Hbitech a je po podzimní části soutěže na
pátém místě s 6 body se skóre 18:36. Starší
žáci hrají ve Zduchovicích a jsou průběžně
na 12. místě s 12 body se skóre 24:39.
Nejmladší žáci zahájili na podzim
přípravu pod vedením Petra Grebeně
a Martina Neumanna. Po trénincích na
hřišti nyní pokračují v zimní přípravě
v tělocvičně v Dolních Hbitech.
Zimní příprava mládeže i dospělých
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 2016
plánujeme sehrát ještě několik přípravných
zápasů.
Rádi bychom Vás pozvali na
nejbližší akce, které tradičně TJ Sokol
pořádá v zimních měsících. V sobotu
6. února 2016 se uskuteční Masopustní
průvod, letos maškary půjdou pouze
v Dolních Hbitech a začátek je naplánován

TJ Sokol Dolní Hbity přeje všem krásné a
pohodové vánoce,
hodně štěstí a zdraví do roku 2016!
Václav Kofroň

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení spoluobčané,
kdopak by si pomyslel, že náš současný kádr
po loňské úspěšné sezóně může ještě měnit
klubové rekordy. Opak je však pravdou! Po
podzimní části tohoto ročníku jsme opět
posunuli laťku o něco výše, když jsme získali
rekordních 24 bodů v Okresním přeboru. Nyní
v tabulce této skupiny okupujeme 3. příčku,
když ztrácíme na vedoucí Rožmitál 7 bodů
a druhý Pičín body 2. Ze 13 zápasů jsme 7x
zvítězili, 3x remizovali a 3x odešli poraženi.
Samotné skóre napoví, že sice máme jednu
z nejlepších obran v soutěži, ale ve střelbě
branek jsme průměrní. Prostě se na gól moc
nadřeme! Do listiny střelců se na podzim
zapsalo 7 střelců – Martin Broum 7x, Lukáš
Beňo 6x, Jakub Jun 4x, Martin Krůta 3x,
David Krůta, Michal Nehéz a Radek Mařík po
2 a Miroslav Čech 1x.
Nejlepším
brankářem
Okresního
přeboru po podzimní části se dle vychytaných
nul stal Miroslav Slepička.
Ani naše Stará Garda nezahálela, jak
jsem již psal i v minulém vydání, odehrála
celkem 5 vítězných utkání, jeden vítězný
memoriál a na turnaji v Dobříši obsadila
5. místo.
V současné době mají obě mužstva
zimní pauzu, ovšem několik jedinců nezahálí
a chodí do fitcentra Oxygen v Příbrami na
spinning. Od 20. ledna bychom chtěli začít se
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a nevstal až v předposlední den. Řekla jsem
mu, jestli nevstaneš, musím tě tu na lodi
nechat, tedy vstal, ale nemohl se na nohou
udržet, celý ten čas nejedl, byl sláb. Nějakou
stravu jsme sebou vezli, ale pro tolik krků na
tak dlouhý čas toho bylo málo. Chleba, který
jsme dostávali byl špatný, žádný jsme ho
nejedl, krmili jsme s ním ryby, ale když nám
strava došla, ten chleba nám chutnal, ale i toho
bylo málo. Byli jsme v mezipalubí. Myslím, že
je nás více, kteří jste tak jeli, tedy víte jak to
tam dopadlo. Když jsme byli asi pět dní na
cestě, děti se počaly škrabat. Moc světla tam
nebylo, ale už jsem věděla, co to asi je, avšak
pomoc nebyla. Pro jídlo se chodilo nahoru.
Tam býval nával lidu, strkali do sebe a hádali
se. Byl tam veliký kotel brambor, uvařených
ve slupce. Někdo dostal dva, někdo tři, kdo
přišel pozdě, nedostal nic. Pak byl takový kotel
fazolí. Nevím jaké byly, jen vím, že jednoho
dne ten kotel donesli k takové troubě a sypali
je do moře. Máslo bylo staré, slané, takové
jsme nikdy nejedli. Děti říkaly, my to
nechceme. Dědoušek jim poradil. Namažte si s
tím střevíce a tak se také stalo. Já skoro nic
nejedla, tedy můj chlapeček neměl co jíst.
Doma jsem ho koupala každý den, tady nebylo
kde jej vykoupat, tedy se rozstonal. Přišel
doktor, dovedl mě do koupelny nahoru, tam
jsem ho vykoupala za jedenáct dní jednou.
Potřebovala jsem vyprat plenky, nebylo kde,
tam nahoru se nesmělo. Jednou nepršelo
a jakási žena mi poradila, abych šla nahoru,
okolo zábradlí byla stružka, abych si je tam
vymáchala, teklo tam dost vody. Bylo to za
poledne, žádný nikde nebyl. Sotva jsem začala,
někdo mě chytil za rameno, strkal se mnou na
všechny strany a když mě pustil, já se
zapotácela, jen že jsem neupadla. Pak jsem
plenky vzala a hodila je přes zábradlí do vody
a měla jsem vypráno. Co na mě křičel, to jsem
nevěděla, pěkné to asi nebylo, vím, že to bylo
německé. Asi za dva dni jiná žena mi poradila,
že prý je tam káď co do ní slévají špínu, tam že
můžu jít, že tam žádný není, tedy jsem jí
uposlechla. Jakmile jsem začala máchat, stočil
se ke mně nějaký výrostek. Já měla na hlavě
šátek, chytil mě za něj s vlasy, tahal se mnou
sem a tam a když myslel, že mi dost naškubal,
šátek mi strhl, praštil jím na zem a také mi
dával „hubovou“, ale já nerozuměla. Podle
jeho vzezření jsem se mohla domyslet co to
znamená. Tedy jsem moje věci sebrala
a udělala s nimi jako den před tím a byla jsem
bez práce. Byla to loď německá, ti co na ní

zimní přípravou, v období od 10. do 14. února
bychom chtěli vyrazit na soustředění, 27. 2.
a 5. 3. odehrajeme přípravná utkání, 19. 3. nás
čeká na domácím trávníku Sokol Dublovice
v semifinále Okresního poháru. Celý jarní
kolotoč mistrovských utkání se roztočí týden
poté.
Ani na kulturu jsme nezapomněli!
V sobotu 30. ledna se ve večerních hodinách
sejdeme v hospodě U Hřiště v Luhách na
výroční valné hromadě. Na sobotu 6. února je
naplánován průvod masek obcí, ovšem nyní
netradičně bez večerní zábavy, pouze
s posezením s harmonikou. Maškarní taneční
zábavu naše TJ pořádá v sobotu 12. března,
opět nám zahrají Bosáci.
Závěrem bych popřál všem občanům
hezké prožití vánočních svátků, bohatého
Ježíška a dětem alespoň trochu toho sněhu
a ledu k zimním radovánkám.
S přáním šťastného nového roku a pevného zdraví
se s Vámi letos loučí Václav Rys ml.

*****
Z historie Dolnohbitska
Kronikář pan Vlastimil Velas pro vás připravuje
jednotlivé zajímavosti z historie Dolnohbitska
– tentokrát jeden příběh:
(neprošlo jazykovou úpravou)

Cesta paní Jarolímkové za svým
manželem do Ameriky
(Vyšlo v časopise Hospodář v roce 1937 v Americe)

Milé družky! Již 32 roků jsem členem
Hospodáře a já se stále připravuji psát, ale ač
jsem ve škole měla ze všeho jedničky nebo
dvojky, ze psaní jsem měla trojky, tedy nevím
bylo-li to vždy tak špatné nebo mi to dávali již
ze zvyku. Mohla jsem dobře ovládat lopatu,
motyku a vidle, jen ne pero, to jsem v lásce
nikdy neměla. Již mnoho družek popsalo svoji
cestu do Ameriky, tedy i já chci něco napsat.
Můj muž jel o tři měsíc dříve do
Minnesoty k bratranci, já pak hospodářství
prodala, vzala jsem svých sedm dětí, nejstarší
jedenáct roků, nejmladší tři měsíce a jela jsem
za ním. Mužův otec, moje sestra a jedna dívka
jeli zároveň. Všem jsem platila cestu. Sestra
a to cizí děvče, že prý mi pomohou opatrovat
děti, obě byly svobodné. Myslete si jaké to
byly opatrovnice. Na vodě jsme byli jedenáct
dní. Třetí den plavby nejstarší hoch ulehl
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pracovali byli Němci i doktor, ale ten měl
sebou tlumočníka. Já slova německy neuměla
a žádného nebylo, kdo by se mě byl zastal.
Měla jsem dost prádla, ale v Bremen jsme byli
tři dni, jedenáct dní na vodě, na tak dlouhý čas
to nestačilo. Poslední den nás vzali na palubu,
bylo nás tam dva tisíce. Můj nestarší chlapec
se ztratil, ale ten tlumočník ho znal, uhlídal ho
někde a přivedl mi ho. Nebýt toho člověka, já
bych hocha nebyla našla. Hoch byl jedenáct
roků stár, asi si myslel, že může chodit sám.
Těšili jsme se, jakmile se dostaneme z lodi, že
si koupíme nějakou stravu. Nestalo se tak,
hnali nás rovně do přistěhovaleckého domu
a jakmile jsme byli odbyti, rychle do vlaku.
Když jsme z toho domu šli, zastavili nás, že si
musíme koupit něco na cestu, že vlak nikde
nestaví, tedy nám dali pro každého za dolar
velký papírový pytlík chleba, masa a všelicos
jiného. Jakmile jsme se usadili do vlaku, bylo
už s dětmi hej. Všude těkaly, ale nejdříve
prohlížely pytlíky. Některý tam strčil prsty do
něčeho měkkého. Co to je? Já jsem si umazal
prsty! Byl to citronový páj, přeložený, měl
jednu kůrku, ta byla jen jako papír měkká.
Takové věci jsme neznali, tedy jsme to vybrali
a vyházeli, nejen my, jiní cestující to dělali
také. Když děti běhaly mezi lidmi, dostávaly
všelicos od cestujících. Někdo je podělil
banány, přiběhly, že něco dostaly, co prý to je?
Dědoušek to prohlédl a uznal, že jsou to shnilé
okurky, povídá, nejezte to, tedy my to
zaházely. Jednou oznámili, že vlak bude stát
deset minut, kdo si chce něco koupit, může jít,
vedle byl restaurant. Bylo to k ránu, všude bylo
rozsvíceno, děti spaly, dědoušek, sestra a ta
dívka šli si koupit kávu, mně že přinesou. Sliny
se mi sbíhaly při pomyšlení na kávu, ale od
dětí jsem nemohla odejít. Za chvilku se vrátili
a povídali, neseme ti kávu, budeš mít dost
sladkou? Dali jsme ti dvě lžičky cukru. Já
honem chci pít, už něco cítím, ochutnám
a pravím: Co to je? To přece není kafe. Oni, že
ano a že je dobré. Nebylo dobře vidět, bylo
časně k ránu a oni místo cukru dali do kávy
bílý pepř, tedy jsem měla po chuti. Když jsme
přijeli do Chicaga, tam jsme se umyli
a převezli nás na jinou stanici a hned jsme jeli
dál, to bylo večer. Konduktér byl Čech,
povídal: Ráno v sedm hodin budete na místě,
ale já s vámi pojedu jen do dvou hodin. Když
byly tři, složili nás na jedné stanici, tam nebylo
místa, tam jsme byli do jedné hodiny
odpoledne. Pak jsme jeli do dvou, zas nás
složili, tam jsme byli do sedmi hodin ráno,

tedy jsme za ten den jeli jenom hodinu. O
sedmé nás dali na nákladní vlak. Popojeli jsme
kousek, nalévali vodu, pak zas pár mil jsme
jeli, tam stál muž, zastavili pro něj a jeli jsme
dále. Pak jsme přijeli k hromadě pytlů obilí,
naložili to a zase jsme kus jeli. Konečně jsme
se dostali do Winona, Minnesota, cíle naší
cesty, ale to jsme nevěděli. Cestující z vlaku
odešli a my seděli, už jsme tomu tak zvykli, že
nás ani nenapadlo, že můžeme být na místě.
Dědoušek sestoupil, koupil tři chleby a všichni
jsme se dali do jídla. Čekáme, brzo-li zase
pojedeme. Přišel muž, ukázal nám na dveře
a také ukázal na tabuli, kde bylo napsáno
Winona. Stál tam drožkář s koněm, tedy jsme
mu ukázali adresu a on nás naložil. Byli jsme
blízko našeho místa, ale on s námi jezdil
městem, snad aby to déle trvalo, aby více
vydělal, anebo že jsme měli šátky na hlavách,
snad s námi dělal šou, divadlo. Ať již bylo jak
chtělo, byli jsme konečně na místě. Na lodi
jsme dali dolar za telegram, ale žádný telegram
neposlali. I kdyby jej byli poslali, žádný by se
nás byl nedočkal. Od těch třech hodin, co nás
složili, do sedmi jsme měli být na místě, tedy
za čtyři hodiny, nám to vzalo dva a půl dne.
Milé družky, to jsem užila cesty s těmi dětmi
a také hladu. Na jedné stanici dědoušek
povídá, já půjdu někam hledat něco k jídlu.
Přišel zpět, přinesl si dvě vejce. My se ptali,
jak je dostal. No, když mi nerozuměli, tedy
jsem začal kdákat, tak věděli co chci. Na té
stanici, kde jsme byli odpoledne, od dvou
hodin do sedmi ráno, klerk přinesl dětem
veliký paklík kukesů, nastlal jim dek po
podlaze ony dováděly a on se smál, až se
prohýbal. Viděla jsem nedaleko maličký
domek zarostlý travou, z komínu se kouřilo,
tedy jsem tam šla, jestli bych si tam mohla
klučíka vykoupat. Byly tam dvě mladé ženy.
Jen jsem ukázala co chci, klučíka vzaly
a vykoupaly, přinesly staré prádlo, nastříhaly
kusy a kluka oblékly, vše sešpendlily, že to
vypadalo jako ušité. Pak mě ho daly a já šla
zpátky k ostatním, dívaly se kam jdu. Večer
k nám přišly, přinesly dva koupáky, děti
koupaly a ještě jim zpívaly a byly s námi celý
večer. Před několika roky dělal tesařkou práci,
přišel v ta místa, kde jsme před 32 roky byli
a poznal tu stanici. Letos jsme tam zajeli,
chlapci chtěli těm ženám poděkovat, ale
nenašli jsme je, ani ten domek tam již nebyl,
jen jsme se dozvěděli, že jejich přítel odjel do
Kalifornie. Odtamtud do Winona jsme měli jen
50 mil, z Chicaga do Winona jsme měli dojet
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za noc, ale tehdy nám to vzalo tři noci a tři
dni. To byla pravá vystěhovalecká cesta.
Dozvěděli jsme se, že nás dali na jiný vlak a na
nepravou cestu. Tehdy jsem myslela, že ten
maličký klučík na cestě zemře, vždy jsem
naslouchala, jestli ještě dýchá, ale asi za dva
týdny po našem příjezdu se začal sbírat, dnes
je z něj muž, váží 225 liber.
Když jsme jeli z Čech, dědoušek,
sestra a ta cizí dívka, každý si vzal na cestu
deštník. Jeli jsme pes Německo a vždy, když
jsme přesedali, některý z nich deštník
zapomněl. Než-li jsme přijeli do Bremen, už
neměli deštník ani jeden. Když ho zapomněl
první, druzí na něj hubovali, pak je zapomněli
všichni. Nebylo to bláhové, brát si deštníky na
cestu do Ameriky? Jeli jsme s bratranci mého
muže, jeho žena byla sestřenice. Byli v dost
dobrých poměrech. Přijeli jsme v sobotu
odpoledne. V úterý pro nás přijel farmář, kde
byl můj muž. Přivezla jsem sedm dítek, jedno
nám zemřelo ve vlasti, tady nám jich šest
přibylo. Jeden nám zde zemřel, 18-ti letý na
zápal slepého střeva. 12 dosud žije, všichni
jsou zdraví a dobře se jim vede. Čtyři dcery
jsou na farmách, jsou z nich dobré farmářky.
Dělají všichni práci v domě a v maštali i na
poli. Všecky měly nějaký rok vyšší školy.
Jedna měla asi pět let vyšší školy, pak dělala
ve Winona pro společnost, měla 125.00
měsíčně, ale že jí to v kanceláři nesvědčilo,
nechala toho a vdala se na farmu. Když plní
silo, její práce je uvnitř šlapat. Sedm synů
mám zde v okolí, osmý je v Kalifornii. Na den
matek se všichni sjedou domů s jejich
rodinami, mimo jednoho, přivezou si jídlo
a mně pěkný dar. Vážívala jsem asi 115 liber,
nyní vážím 170 asi tím, že se mám moc dobře,
jsem 45 roků vdaná.Vždy, když se mi narodilo
dítko, nikdy jsem nebyla v posteli déle než 24
hodin, nikdy jsem neměla doktora, jen
sousedku. Když mi bylo 42 let, narodil se mi
poslední chlapec. Stavěli jsme maštal, měli
jsme tesaře, já dělala pro ně obědy a večeře,
spát chodili domů a snídali též doma. Večer
odešli, do rána u nás zastavila vrána, ale oběd
musel být a také byl. Když obědvali, v ložnici
se něco slabě ozvalo a víc nic. Muži se
podívali jeden na druhého, pak zase na mě, ale
žádný nic. Druhý den jejich matka přiběhla
hned ráno, jestli je pravda, že se synům něco
neobyčejného u nás zdálo. Ukázala jsem jí
chlapce a ona nemohla svým očím věřit. Já
jsem si vždy stravu strojila ku předu. Dbala

jsem, abych měla napečeno, všechno
přichystané, tak, že na pár dní to nebylo
nejhorší. Asi pátý den jsem si vyprala, žádnou
služku jsem neměla. Měli jsme těch dětiček
dost, ale všechny dohromady nás nestáli tolik,
co stojí nyní jedno. Řeknete, že to nemohlo
být, ale bylo. Ještě jsou lidé, kteří to vědí.
Budu-li živa, vypíšu, jak se nám vede do
příjezdu sem. Musím poznamenat, že jsem
dojila krávy od 9 až do 62 let věku. Též jsem
musela postoupit těžkou operaci. Muselo to
být, jinak bych zahynula v bolestech. Nebála
jsem se, myslela jsem, že je to moje poslední,
byla jsem hodně stará. Doktor řekl: Vy se
vystůněte, protože se nebojíte. Přijdou sem
mladé ženy, ale tolik se bojí, že umřou strachy.
Za 15 dní jsem se vrátila. Od té doby jsem na
výměnku, už ani nedojím. Můj muž nikdy
nedojil, jen odvážel smetanu, dával pozor, aby
dostával správně šeky. Muži ze starého kraje
neradi dojí. Měl také své práce dost. Jednu
zimu vozil děti do školy na saních, bylo jich
osm, všecky naše. Letos chceme jeti do staré
vlasti, v Praze mám bratra a sestru. Před dvěma
roky tam byl syn. Když přijel zpět, zajel
k nám, všecky naše děti přijely aby ho viděly,
neboť nebyl doma 25 roků, je v Kalifornii.
Povídal, my jsme šťastni, že jsme tady. Čechy
jsou krásná země, ale lid tam špatně žije. Byl
tam tři měsíce, to bylo pro něj málo, letos chce
jet zas. Vděčíme nové vlasti za vše, na starou
mám jen smutné vzpomínky. Dva syni byli
v americké armádě, do boje se nedostali. Jeden
sloužil 22 měsíců, druhý 18. Šli dobrovolně,
jeden 17 roků stár, musel říct, že je starší, byli
by ho nevzali. Šťastně se vrátili.

*****

Štastné a veselé !!!
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K U L T U R N Í
19.12.2015

K A L E N D Á Ř

Vánoční koncert v kostele + ohňostroj

Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

20.12.2015

Jelenecké troubení

Jelence

Pořádá: Ježek a OSJ

25.12.2015

Vánoční zábava

KD Luhy

Pořádá: SDH Luhy

26.12.2015

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Višňová

31.12.2015

Silvestrovská disco

KD Dolní Hbity

Pořádá: P. Packert

09.01.2016

Myslivecký ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Jablonná

16.01.2016

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

30.01.2016

Memoriál Josefa Veselého, nohejbalový KD Dolní Hbity
turnaj
Pořádá: rodina Veselých a Dědinova

30.01.2016

Hasičský ples

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

06.02.2016

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Stěžov

07.02.2016

Dětský karneval

KD Jelence

Pořádá: Ježek

20.02.2016

Maškarní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: Ženy Drásov

27.02.2016

Sportovní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity

05.03.2016

MDŽ

KD Jelence

Pořádá: Ježek

12.03.2016

Dětské maškarní

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

12.03.2016

Maškarní ples

KD Luhy

Pořádá: TJ Sparta Luhy

26.03.2016

Divadlení představení „Ženský boj“ -

KD Dolní Hbity

premiéra
Pořádá: Dolnohbitský divadlení spolek Rafanda

27.03.2016
09.04.2016
23.04.2016
13.05.2016
10.06.2016

Divadlení představení „Ženský boj“
Setkání pro důchodce
Taneční zábava, hraje BOSS
Travesti show
Noc kostelů – varhanní koncert

KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Jelence
KD Dolní Hbity
Kostel Dolní Hbity

