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Tulipán nakreslil Dominik Packert,
5 let 11 měsíců

*****
Jarní kytičky
Na jaře, když slunce svítí,
objeví se první kvítí.
Narcisy a tulipány,
zdobí žlutě všechny brány.

*****
Obec Dolní Hbity přeje
všem občanům veselé Velikonoce
a krásné jaro 2016.

*****

Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy píšu tento úvodník,
hustě sněží. Venku je zvláštní ticho a při
pohledu z okna se vůbec nechce věřit, že
zanedlouho bude Josefa a pak první jarní
den. A přesto nikdo nepochybuje...
Ano, jaro jistojistě přijde a rozprostře se i u nás v plné síle.
Přichází teplejší období roku, s ním
i větší aktivita a různé plány. Jak známo,
plánují i naši zastupitelé. Pojďme tedy
společně nahlédnout, co nás v obci letos
čeká.
Investice nejsou malé. Rádi bychom
konečně vybudovali tlakový přivaděč
splaškové vody z Luhů na čističku do
Dolních Hbit. Počátkem roku se podařilo
vlastnicky projednat jeho trasu, a tak nic
nebrání územnímu řízení. Chtěl bych při
této příležitosti poděkovat všem vlastníkům
dotčených pozemků za vstřícný přístup.
Věcná břemena jsou bezúplatná. Výstavba
přivaděče je předpokladem, abychom
mohli požádat o dotaci na stavbu
kanalizace v Luhách, kterou naše obec již
dlouho občanům slibuje.
Obec mimo jiné také využila
dotačních titulů a požádala o finance na
rekonstrukci cca kilometrového úseku
místní komunikace v Horní Líšnici.
Uvidíme, zda budeme úspěšní.
Pro evropské dotace také připravujeme projekt Rekonstrukce podkroví ve
staré budově ZŠ. Měly by se zde vybudovat
biologická a počítačová laboratoř a kabinety, které vyučujícím stále chybí.
Souběžně s tím bude obec žádat o prostředky na výměnu ústředního vytápění ve

vážili věcí, které máme a které se nám zdají
samozřejmé... krása přírody, hudby, umění
a hlavně vztahů k lidem, kteří nám jsou blízcí.
Velikonoce nám připomínají to, že nám
Ježíš projevil tu největší možnou lásku, jaká na
světě existuje – dát za někoho svůj život. Asi
většina křesťanů si o Velikonocích „uvědomí“,
že za ně Kristus zemřel, někdo u onoho
uvědomování prožije trochu nepříjemné
mrazení, někoho to vede k více či méně
hluboké vděčnosti, někdo neprožije nic… Není
to ale trochu málo si něco „uvědomit“?
O letošních Velikonocích si můžeme nejen
„uvědomovat“ Boží milost. Můžeme i přemýšlet nad tím, zda nám je tato milost vzácná.
Poznáme to snadno – promítala se a promítá se
v našich skutcích? Vidíme to nejen my, ale
i lidé kolem nás? Máme odvahu naznačený
rozměr milosti připomínat sobě i druhým?
Pokud zjistíme, že něco není v pořádku, potom
tou nejlepší cestou je nejen „více si uvědomit“,
jak to se mnou vypadá. Cesta je… něco
změnit.
Přejeme vám v průběhu letošních
Velikonoc nová krásná setkání. Se sebou,
s druhými, s Kristem. Kéž Vás posílí, naplní
radostí a láskou.

staré budově ZŠ, které již nevyhovuje
soudobým hygienickým požadavkům.
Pro nové programové období je
také připravován projekt rekonstrukce
obecní budovy na návsi v Dolních Hbitech.
V současné době je dokončen
stavební projekt na vestavbu čtyřech
půdních bytů v KD Jelence.
Náš rozpočet rovněž počítá
s postupnou obnovou dětských hřišť.
Některé herní prvky již dosluhují a jejich
oprava není ekonomická.
Další větší akcí bude výměna oken
v sále KD Jelence a KD Luhy a čeká nás
také oprava staticky narušené zdi
v obecním domě v Nepřejově.
Zastupitelé se pro letošek rozhodli
více podpořit volnočasové aktivity. Pomoc
potřebují zejména sportovní kluby, které
navštěvují děti a mládež. Plánujeme
vytvořit nový klíč přerozdělování finančních prostředků, který by měl fungovat již
od příštího roku.
Plánů i různých kulturních a společenských akcí nás čeká opravdu
požehnaně. Držme si proto palce, abychom
jich alespoň část v tomto roce zvládli.
Závěrem bych rád připomenul, že
naše mateřská škola tento rok oslaví
půlkulaté výročí 45 let své existence.
Vážení spoluobčané, přeji vám
všem veselé a požehnané velikonoční
svátky, hodně pohody a jarního sluníčka.

P.Th Mgr. Zbigniew Grzyb

*****
Tříkrálová sbírka
„Každý z nás má konat skutky bratrství vůči
bližnímu, zvláště vůči těm, na které dolehly
rodinné těžkosti nebo neshody různého druhu.
Takovéto malé skutky mají velkou cenu, mohou
být zárodky naděje, mohou otevřít cesty
a vyhlídky.“ (Papež František, 4. 1. 2015)

Jan Michálek

*****

Počátkem ledna 2016 opět vyšli do ulic
koledníci se zapečetěnými pokladničkami.
Tříkrálová sbírka se letos uskutečnila v obcích
Krásná Hora nad Vltavou, Žákovec, Zhoř,
Mokřice, Vrbice, Bražná, Podmoky, Mrázova,
Svatý Jan, Hrabří, Kamýk nad Vltavou a Dolní
Hbity.
Celkem bylo vybráno 31 728,- Kč,
z toho v obci Dolní Hbity 5 088,- Kč.
Velice děkujeme všem dárcům a také
koledníkům, kteří se významnou měrou
podíleli na zdárném výsledku celé akce.

Ve chvíli, kdy vychází tento článek,
prožíváme závěr čtyřicetidenní postní doby,
která začala popeleční středou slovy při
udělování popelce: „Pamatuj, že jsi prach
a v prach se navrátíš.“ Pro křesťany je postní
doba přípravou na Velikonoce a zároveň
snahou o prohloubení vztahu k Bohu a lidem.
Vede nás k zamyšlení nad smyslem života, nad
tím, jak ho smysluplně naplnit, abychom něco
důležitého nepokazili nebo nepromarnili šanci
vykonat něco dobrého. Vede nás také k důvěře
v Boží prozřetelnost a k tomu, abychom si více

PhDr. Marie Pilíková
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Naštěstí je matka příroda moudrá, že si
svá tajemství pečlivě chrání. Na Zemi
nežijeme sami, po nás přijdou další generace
nejen lidí, ale i živočichů a rostlin a jim
musíme planetu zemi zachovat pro život.
Jedna předpověď je v současné době
pravdivá a můžete jí věřit. Tak jako po noci
přijde den, tak po letošní, bláznivé zimě, přijde
krásné a svěží jaro.
Hezkou jarní pohodu vám přeje
Miloslava Válová
Tříkráloví koledníci roku 2016

*****

*****

Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali zastupitelé poprvé 14. prosince 2015, kdy přijali
mimo jiné následující usnesení:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 09/2015 ze dne 25. 11. 2015 bez
připomínek.
- ZO schválilo předložený návrh rozpočtového opatření obce Dolní Hbity č.
10/2015 bez připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
schodkového rozpočtu obce Dolní Hbity
pro rok 2016.
Příjmy rozpočtu 10 115 140,- Kč, výdaje
11 915 140,- Kč, schodek rozpočtu bude
kompenzován z úspor ve výši 1 800 000,Kč, částka bude využita na výstavbu
kanalizačního přivaděče z Luhů na ČOV
v Dolních Hbitech a při případném získání
dotace na rekonstrukci části místní
komunikace v Horní Líšnici.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Dodatku č. 2 k Obecně závazné vyhlášce
obce Dolní Hbity č. 01/2010 o místních
poplatcích s následně uvedenou změnou:
„Sazba poplatku pro poplatníka činí
500,- Kč“.
- ZO pro rok 2016 stanovilo cenu stočného
pro občany ve výši 32,- Kč bez DPH
(36,80 Kč s DPH) a cenu vodného pro
občany ve výši 43,- Kč bez DPH (49,45 Kč
s DPH) s tím, že se obec bude podílet na
krytí ztráty provozovatele vodovodu
Nepřejov.
- Zastupitelstvo stanovilo proplatit fakturu
společnosti BES s.r.o. za rekonstrukci

Úvaha o počasí
Počasí je zvláštní fenomén, nezná
hranic a ovlivňuje život rostlin, zvířat až po
člověka. Všechny tyto formy života se začaly
podílet na formování zemského klimatu
a musíme bohužel konstatovat, že lidské
zásahy do přírody bývaly často velmi
nešťastné.
Některé obory lidské činnosti jsou
závislé na počasí více, jiné méně. Člověk
potřebuje znát, jaké bude počasí zítra, za
týden… V dnešní době se ke sledování počasí
využívají informace z meteorologických stanic
u nás i ve světě, využívají se i meteodružice.
Dříve lidé tyto možnosti neměli, byli odkázáni
jen na svá pozorování. Do kalendářů si
zapisovali, jaké bylo počasí, různé jevy, které
se odehrávaly v přírodě. S počasím souvisely
i výnosy na polích a průběh zemědělských
prací během roku.
Tak
postupně
vznikla
spousta
povětrnostních a hospodářských pravidel –
často pro lepší zapamatování byla tato rčení
a přísloví veršovaná. V lidových povětrnostních pranostikách je uložena celá řada
moudrostí, které odpovídají i našim současným
poznatkům o počasí. Takže nejen meteorolog,
ale i laik může někdy předpovídat počasí.
Stačilo pozorovat rostliny, chování zvířat
a různé přírodní jevy – duhu, rosu, vítr, oblaka,
červánky, déšť. Tyto znalosti se předávaly
z pokolení na pokolení. Musíme si ale
uvědomit, že předpovědi nejsou dokonalé, ani
ty od odborníků.
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příjezdu a parkovací plochy u pohostinství
v Luhách v celkové výši 306 610,37 Kč.
ZO schválilo předložené návrhy smluv
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (služebnosti) na pozemcích mezi
Dolními Hbity a Luhy pro budoucí uložení
kanalizačního přivaděče.
Zastupitelstvo uznalo souhlasným prohlášením vlastnictví ke studně na pozemku
parc. č. 536/1 v k. ú. Luhy.
ZO vyslechlo zprávu starosty o činnosti
Rady.
Zastupitelstvo jmenovalo přísedící Okresního soudu v Příbrami (pokud má někdo
z občanů zájem stát se přísedícím Okresního soudu, může se přihlásit na Obecním
úřadě).
ZO vybralo firmu Ing. Vladimír Matějka
a firmu Ing. arch. Jiřina Ečerová na
vyhotovení
projektové
dokumentace
celkové rekonstrukce a projektu interiéru
nově zakoupeného domu na návsi
v Dolních Hbitech.
Zastupitelstvo
schválilo
předloženou
cenovou nabídku firmy Ing. Miloslav
Blažej AB PROJEKT, projektová kancelář,
Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II,
na dopracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení pro akci:
„Stavební úpravy a vestavba do podkroví
ZŠ Dolní Hbity“. Cenová nabídka
zahrnuje projekt k realizaci stavby, projekt
vybavení odborných učeben nábytkem,
projekt kotelny topení, stavební část
kotelny, elektro část kotelny, topení ve
staré budově ZŠ, položkový výkaz výměr
a rozpočet a je ve výši 148 830,- Kč vč.
DPH.
ZO schválilo proplacení faktury firmy
Josef Štětka – stavební činnost za opravu
hasičské nádrže v Luhách ve výši 36.704,Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo
schválilo
předloženou
fakturu firmy Josef Štětka – stavební
činnost za opravu rekonstrukci asfaltové
plochy za budovou KD Dolní Hbity ve výši
287 423,- Kč včetně DPH.
ZO dále schválilo proplatit předloženou
fakturu firmy Josef Štětka – stavební
činnost za rozšíření a odvodnění asfaltové
plochy za budovou KD Dolní Hbity ve výši
62 685,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo schválilo fakturu firmy Ing.
Miloslav Blažej AB PROJEKT za

-

vyhotovení statického posouzení projektu
k realizaci stavby „Sanace zdiva garáže
hasičské techniky SDH, Nepřejov 13, Obec
Dolní Hbity“ ve výši 22.990,- Kč včetně
DPH.
ZO schválilo odkoupení 4 lamp veřejného
osvětlení včetně sítí na pozemku p. č. 281/1
v k. ú. Jelence v celkové ceně 45 000,- Kč.

Další zasedání Zastupitelstva se konalo dne
1. března 2016:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 11/2015 ze dne 30. 12. 2015 bez
připomínek.
- ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví
obce parc. č. 229/16 o výměře 22 m2 v k. ú.
Luhy dle geometrického plánu č.: 307106/2015
vyhotoveného
Geodetickým
sdružením s.r.o. a stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 175,- Kč.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku hradí žadatel o odkoupení.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady od 12. 1.
2016 do 23. 2. 2016.
- ZO vzalo na vědomí Souhrnný zápis
z kontrolní činnosti uskutečněné v obci
Dolní Hbity v roce 2015. Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny žádné
závady a nedostatky.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky
inventarizace dle předložené přehledové
tabulky – Inventurní soupis majetku Obce
Dolní Hbity – přírůstky, úbytky ke dni
31. 12. 2015. Majetek obce celkem:
125 582 382,91 Kč. Zůstatek běžného účtu
u KB: 4 641 661,49 Kč. Zůstatek běžného
účtu u ČNB: 1 041 802,06 Kč. Z toho
budovy a stavby v celkové hodnotě
95 640 844,77 Kč a pozemky 15 173 570,48
Kč o celkové výměře 1 060 503, 688 m2.
- ZO vzalo na vědomí informaci o vyhlášené
dotaci na nové hasičské vozidlo Velkokapacitní požární cisternu na dopravu
vody.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí kroky
podniknuté ve věci stanovení školského
obvodu a souhlasí s postupem Rady.
Školský obvod přispěje k upevnění
i možnému navýšení počtu dětí v ZŠ a MŠ
Dolní Hbity. V této věci proběhlo jednání
se starostou obce Jablonná a s ředitelem
ZŠ a MŠ Dolní Hbity. Obec Jablonná
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projevila zájem více participovat na ZŠ
a MŠ Dolní Hbity. Je zde možnost vydat
vyhlášku o stanovení školského obvodu
(spádovosti) základní školy, kdy by obec
Jablonná měla zájem stát se součástí
školského obvodu.
ZO vzalo na vědomí informaci Finančního
výboru – výsledovka ZŠ za 3. čtvrtletí
2015. Konečné výsledky jsou úměrné
minulému období.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o dílo mezi obcí Dolní Hbity
a společností OKNOPLASTIK s.r.o. ve
věci výměny oken v KD Jelence v celkové
ceně 144 494,47 Kč včetně DPH.
ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o dílo mezi obcí Dolní Hbity a společností
OKNOPLASTIK s.r.o. ve věci výměny oken
v KD Luhy v celkové ceně 85 814,24 Kč
včetně DPH.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 01/2016 ze dne 26. 1. 2016 bez
připomínek.
ZO stanovilo ve věci projektování
rekonstrukce budovy v Dolních Hbitech čp.
92 postupovat takto: v části zřídit sociální
byty z projektu IROP a v další části se
soustředit na vybudování zázemí pro
sociální služby (sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační
služby pro seniory a zdravotně postižené),
na které by bylo možno žádat dotace
z IROP.

*****
V prvním pololetí letošního roku
oslavili nebo oslaví významná
výročí tito naši spoluobčané:
Dolní Hbity:

Káciň:

Vondruška Bedřich
Procházková Pavlína
Procházka Otokar
Weiner Evžen
Mazourová Ludmila
Fejtová Vlasta
Hrdinová Marcela
Peteřík Jiří
Spilka František
Kočová Květuše
Šebková Naděžda
Vykysalová Marie
Lukešová Marta
Boučková Zdeňka
Michálek Jan
Křivonosková Marie
Květ Pavel

Jarolímková Milada
Pammer Viktor
Nuslová Stanislava
Suchopárová Alena
Buraltová Marie
Maříková Miloslava
Březinová Zdeňka

Jelence:
Hovorková Marie
Dědeček Jaroslav
Volfová Helena
Volfová Anežka
Žáková Marie
Pondělíček Miroslav
Mandíková Věra
Fejtová Pavla
Cihelka Miroslav
Bouška Karel
Trkovská Věra
Volf Petr
Fejt Milan
Neumann Josef
Hovorka Miloslav
Neumanová Božena

(JM)

*****
Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům
Obec Dolní Hbity blahopřeje rodičům
k narození nových občánků z konce loňského
a začátku letošního roku.
Jsou to Pavlínka Stuchlíková z Jelenců a Nelinka Válová z Dolních Hbit.
Přejeme našim malým občánkům, aby
je v jejich životě provázelo jen to nejlepší.

Luhy:
Novotný Pavel
Dorčáková Janka
Koksová Daniela
Linhart Vladimír
Pražák František
Balík Ivan
Stenzelová Vlasta
Sobotka Miroslav
Homolík Stanislav
Velková Vlasta
Volfová Anna
Krůta Miloslav
Řehořová Jaroslava

Nepřejov:
Lexa Jiří
Chýlová Jarmila
Velas Josef
Kočová Ludmila

Horní Líšnice:
Spilka Pavel

Třtí:
Dědinová Jiřina
Vacek Jiří
Vacková Jaroslava
Vacek Josef

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)

*****

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

Knihovna
Od středy 16. 3. 2016 máme opět nové
dva soubory (100 nových knih) z výměnného
fondu Knihovny Jana Drdy Příbram. Seznam
veškerých knih najdete na www.dolni-hbity.cz.
Obecní knihovna je otevřena pro
návštěvníky v Út 8–12, 16.30–19, ve Čt 8–12,
13–16, nebo kdykoliv po předchozí domluvě.
Rádi přivítáme nové čtenáře.

*****

(MV)

Z nových titulů:

Informace kulturní komise
Posezení s důchodci
Tradiční setkání připadne letos na
sobotu 9. dubna 2016. V sále kulturního domu
v Dolních Hbitech nám zahraje Toulavá kapela
Josefa Janouška.
Z okolních obcí bude zajištěn svoz
autobusem. Těšíme se na vaši hojnou účast.

*****

Zájezd do divadla
Opět se chystáme do pražského
Divadla Radka Brzobohatého, tentokrát na
představení Sodoma Gomora.
Zájezd se uskuteční 7. května 2016.
Vstupenky jsou již bohužel rozebrány. U této
příležitosti navštívíme také muzeum voskových figurín Grévin Praha.
Doufáme, že bude pěkné počasí
a výlet do Prahy se vydaří.

ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE
Naší obci se podařilo navázat spolupráci
s ČVUT v Praze, Fakultou architektury.
Na jejím základě studenti oboru venkovská
architektura pod vedením svých lektorů vypracovali studii přeměn veřejného prostranství
v Dolních Hbitech.

Vítání občánků
Slavnostní obřad přivítání nových
spoluobčánků plánujeme na měsíc červen.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem
o přivítání svého děťátka, aby se přihlásili na
obecním úřadu, tel. 318 697 109, 724 920 144.
Moc se na rodiče s dětmi těšíme.

NÁVRHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
V DOLNÍCH HBITECH JSOU VELICE
ZDAŘILÉ A ZAJÍMAVÉ.
Pokud máte čas, přijďte diskutovat se studenty
a podívat se na jejich prezentaci, která se
uskuteční
v sobotu 23. dubna 2016 od 18 hodin
v sále KD Dolní Hbity

Noc kostelů
Loni jsme poprvé v našem kostele
uspořádali varhanní koncert u příležitosti Noci
kostelů. Letos u nás přivítáme příbramský
chrámový sbor „CODEX TEMPORIS“. Akce
se bude konat v pátek 10. června.

*****

Hana Procházková
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Stále platí:
KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI PROBÍHÁ SBĚR
ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH

Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že v úterý
dne 12. dubna 2016 se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu.

od 9.30 do 11.30 hodin.

Místa a časy svozu:
Jelence - prodejna
Dolní Hbity - prodejna
Luhy - bývalá prodejna
Třtí - ves
Nepřejov - zastávka BUS
Káciň - prodejna

(MV)

15.00–15.15 h
15.30–15.45 h
16.00–16.15 h
16.30–16.45 h
16.45–17.00 h
17.15–17.30 h

Tříděné odpady – upozornění
Upozorňujeme občany, že pokud mají
větší množství objemných papírových nebo
igelitových obalů, které nelze prostrčit do
zvonu na tříděný odpad, mohou jej po domluvě
odvézt přímo do firmy AMT s.r.o. Příbram
(dříve Recifa a.s.) v Dolních Hbitech. Neodkládejte jej prosím u kontejnerů.
Tříděný papír můžete odevzdat také do
základní či mateřské školy, ale pouze ve
vypsaných termínech (viz vývěsky).
Autoskla nebo větší odpad, který
neprojde otvorem nádoby na tříděný odpad,
neodkládejte u kontejnerů, ale máte možnost
jej odložit na sběrném místě ve skladu za
kostelem jako velkoobjemový odpad.
Dále žádáme spoluobčany, aby nevhazovali popel do nádob na tříděný odpad.

Komu nevyhovuje termín mobilního
svozu, nechť přiveze nebezpečný odpad do
sběrného dvora 5. 4. 2016 od 9 do 11.30 h.
PODZIMNÍ
SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU PROBĚHNE VE STEJNÉM ČASE
A NA STEJNÝCH MÍSTECH V ÚTERÝ
DNE 6. 9. 2016.

Nebezpečné složky 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).

(MV)

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

*****
Recyklovat je nejen
správné,
ale také snadné

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.

Do
jedenáctého
roku fungování vstupuje v roce 2016 v České
republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný
systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás
může díky němu zdarma odevzdat svá
vysloužilá elektrozařízení na místa odběru
s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř

NEBEZPEČNÝ ODPAD NENÍ MOŽNO
NECHAT BEZ DOZORU, NATOŽ JEJ
NANOSIT NA MÍSTO SVOZU NAPŘÍKLAD
DEN PŘEDEM !!!

Nebezpečný odpad můžete také odložit
každou první sobotu v měsíci na sběrném místě ve skladu za kostelem.
Monika Volfová
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15 milionů vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé
elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při
výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou větší
než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož
rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce
pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale
stále plně funkční elektrospotřebič, a ten
projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat
některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů
pomáhá také už více než 1000 hasičských
sborů po celé republice.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá
elektrozařízení.
Společnost
ELEKTROWIN
také
organizuje akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek – například
v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové
stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy
aktuální informace.

Povinné kontroly technického
stavu a provozu kotlů v roce 2016
Každý provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od
10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky
provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou,
přičemž první kontrola musí být provedena
nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17
odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si
budou muset do konce roku 2016 nechat
zkontrolovat technický stav kotle na tuhá
paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům.
Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci
chtít doklad, zda je kotel v pořádku a je
provozován v souladu se zákonem a s pokyny
jeho výrobce. Pokud ho majitel nepředloží,
hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje
provádí výhradně odborně způsobilá osoba
(dále jen OZO) proškolená výrobcem tohoto
zdroje, která má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž
proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory
ČR a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské
techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto
doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít níže
uvedený seznam OZO, kde je možno nalézt
i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu
a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu
o kontrole. Seznam je průběžně doplňován.

ELEKTROWIN

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

*****

Ing. Petr Milec, OŽP MěÚ Příbram

*****
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v listopadu minulého roku do projektu
s názvem „Obnova vybavení a rozšíření
činností ošetřovatelské služby FCHSK“
podpořeného z Programu švýcarsko-české
spolupráce. V rámci tohoto projektu bude
pořízeno nové vybavení, např. nové
polohovací postele a antidekubitní matrace,
elektrický vozík, elektrický zvedák nebo
z lékařských
přístrojů
např.
kyslíkový
koncentrátor pro pacienty, kteří potřebují ke
své léčbě zvýšenou koncentraci kyslíku ve
vzduchu. Druhou částí projektu je vzdělávání
zdravotních sester, aby jejich péče o pacienty
i nadále byla na vysoké profesionální úrovni.
Poslední částí projektu je pak vytvoření
několika sad informačních letáků pro pacienty
a jejich rodiny s radami pro domácí péči
a s nabídkou naší pomoci.

Memoriál Josefa Veselého
3. ročník Memoriálu Josefa Veselého
se uskutečnil 30. ledna 2016.
Výsledková listina:
1. Rafanda, 2. Káciň, 3. Vohrnutej chránič,
4. Vošpet, 5. Tukani, 6. KŠK, 7. Dámské
šatny, 8. Jelence, 9. Mistři, 10. Višňová
Všem děkujeme za účast a hlavně
za sponzorské dary. Na další turnaj se můžeme
těšit dne 11. února 2017.
S pozdravem TUKANI

Více informací o našich službách (i o projektu)
naleznete
na
internetových
stránkách
www.socialnipece.cz a na facebookovém
profilu Farní charity Starý Knín.
PhDr. Marie Pilíková

*****

*****

Farní charita
Starý Knín
dále rozvíjí svou
domácí
ošetřovatelskou
službu

Okénko
základní školy
Zima se s námi pomalu začíná loučit,
příroda se probouzí. I naše škola rozkvetla do
barev. Okna, třídy i chodby zdobí jarní motivy,
které v nás vyvolávají pocity radosti i naděje.
Co se u nás zajímavého událo? Den
prevence byl tentokrát zaměřený na problematiku kouření. Žáci 1. stupně vyhledávali
rizika spojená s kouřením cigaret a své
poznatky zpracovávali v koláži. Žáci 2. stupně
zhlédli prezentaci o tabakismu, následně
společně diskutovali, vytvářeli plakáty a tvořili
řetěz, v němž byly zjišťovány jejich zkušenosti
s kouřením.
V měsíci lednu se uskutečnil lyžařský
výcvik v Jizerských horách. Děti si odsud
přivezly spoustu zážitků a nových zkušeností.
V polovině ledna jsme v naší škole přivítali
u zápisu budoucí prvňáčky.
Pravidelně se zapojujeme do různých
soutěží. Proběhlo Školní kolo Olympiády
v českém jazyce, zúčastnili jsme se soutěže
iSEJF - Bezpečně na internetu v rámci

Farní charita Starý Knín již od svého
vzniku v roce 1993 poskytuje na Novoknínsku
domácí zdravotní péči. Časem vznikla také
půjčovna kompenzačních pomůcek – jsou
k dispozici různá chodítka, sedátka, vozítka,
polohovací
postele,
matrace
proti
proleženinám atd. Smyslem těchto služeb je
pomoci seniorům a zdravotně hendikepovaným
zůstat v jejich domovech i přes nejrůznější
zdravotní obtíže, a zabránit tak zbytečné
hospitalizaci v nemocnici nebo umístění do
ústavního sociálního zařízení. Je (nejen) naší
dlouhodobou zkušeností, že v domácím
prostředí pacienti prospívají mnohem lépe, než
v ústavu.
Abychom zdravotnické služby FCHSK
nadále rozvíjeli a zkvalitňovali, pustili jsme se
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prevence rizikového chování (žákyně 4. ročníku se umístila na krásném 3. místě).
V současné době se žáci 8. ročníku zapojují do
dvou literárních soutěží, podporujeme tak
čtenářskou gramotnost na naší škole. Nadále
pokračuje úspěšná spolupráce mezi 1. a 9.
ročníkem.
Školní družina zabezpečuje dětem
odpočinek a pestré využití volného času
formou zajímavých her a rozmanitých aktivit.

ve škole, tak ve školce. Moc děkuji rodičům za
ochotu a vstřícnost při řešení této mimořádné
události.
Naši školu navštívil jeden bývalý žák.
Hodně cestuje a na svých dobrodružných
cestách pečlivě fotografuje. Určitě jste se
s jeho zajímavými fotografiemi již setkali,
protože už několikrát vystavoval např.
v Galerii Františka Drtikola Příbram. Je to pan
Petr Bambousek, který pro naše žáky
uspořádal přednášku o fotografování přírody,
o cestách, které podnikl, ale i o ochraně
přírody. Ještě jednou mu touto cestou děkuji
a doufám, že se mezi nás znovu vrátí s novými
zážitky.
Ve čtvrtek 10. března si naše škola
prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka
pro Tibet připomněla již 57. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Vyvěšením tibetské vlajky jsme tak
symbolicky podpořili tento utlačovaný národ.
K akci se připojila i školní jídelna, která
připravila tibetské menu - polévku Thukpa,
kuskus po tibetsku a tibetský čaj Po-ča.
V pátek 18. března jsme přivítali jaro
školními Velikonočními trhy. Děkujeme všem
rodičům, kteří dětem pomohli s výrobou
velikonočních ozdob. Letos jste si nově mohli
sami vyrobit svoji výzdobu v dílničce dětí ze
školky a ze školy. Věříme, že se vám trhy
líbily a že jste si něco hezkého odnesli domů.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych vám
popřál krásné prožití Velikonoc, užijte si nový
státní svátek a těším se na setkání s vámi na
některé školní akci.

Jana Vršecká

Jaro přichází…
M. Králíčková, M. Svoboda
Když první květy začnou pučet,
medvěd se ze snu probudí.
Čmeláci kolem nepřestanou bzučet,
zima se z kraje vypudí.
Slunce začne pouštět teplo,
na cestu krásně uvidíme.
Do večera bude venku světlo,
do nového jara se probudíme.

Slovo ředitele
Milí čtenáři,
také v uplynulých měsících jsme v naší
škole prožili spoustu zajímavého, tak se s vámi
chceme podělit o svoje zážitky.
Máme za sebou jednu z nejdůležitějších akcí pro naši školu. Jakou? Dne
21. ledna proběhl zápis do prvních tříd, ke
kterému přišly samé šikovné děti. Bylo na nich
poznat, že mají trému, ale kdo by neměl, vždyť
to byla jejich první velká zkouška v životě.
Přijali jsme celkem 13 žáčků, na které se
1. září 2016 už těšíme. Věříme, že se jim bude
ve škole líbit a najdou si tu novékamarády.
Tito prvňáčci se ve škole vystřídají s našimi
čtrnácti deváťáky, kteří naopak ze školy
odcházejí a již mají odeslané přihlášky na
střední školy. Držíme jim palce, aby byli přijati
na obory, které si vybrali.
V únoru jsme oslavili masopust. Školní
družina připravila masopustní rej. Děti
v perfektně zpracovaných maskách si zatančily
a v tombole vyhrály krásné ceny.
Jaro už sice klepe na dveře, ale naše
škola si díky nadměrné sněhové nadílce
zkusila, jak vypadá kalamita. První březnový
den jsme zůstali bez elektřiny, vody, tepla,
světla a telefonů. Museli jsme zrušit výuku jak

Mgr. Ondřej Buralt

Plán vybraných akcí:
16. 4. od 15:30 Třídní schůzky
7. a 8. 6. Sběr papíru

*****
Okénko mateřské školy
Paní Zima se ještě nechce vzdát své
vlády, ale jaro již ťuká na dveře a pomalu
přichází. Jaro, to krásné roční období, kdy
ptáci krásně zpívají, kdy kvetou první jarní
kytičky a vzduch svěže voní. A právě pobyt na
čerstvém vzduchu mají děti velice rády.
S příchodem jara začíná i oslava
Velikonoc. Děti při této příležitosti navštívily
Hornickou chalupu v Příbrami. V domečku se
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seznámily s lidovými tradicemi a vyzkoušely
svoji zručnost v tvořivých dílnách. V pátek
18. 3. děti vystoupily na velikonočních trzích
v ZŠ. I zde v budově školy měla mateřská
škola svůj tvořivý koutek. K Velikonocům se
učíme nové říkanky, rozpočítadla i písničky
a zdárně tvoříme z různých materiálů. Toto
období zakončíme koledou po vesnici.
Zápis nových dětí k předškolnímu
vzdělávání proběhne 19. 5. 2016 od 13:00
do 15:30 hodin v budově MŠ. Je nutné mít
s sebou vyplněné tiskopisy. Tiskopisy si
můžete předem vyzvednout v MŠ nebo si je
stáhnout z internetových stránek školy:
www.zsdolnihbity.cz.
Krásné jarní dny vám za MŠ přeje
Vladimíra Pražáková

*****
Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ.
-

-

letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek),
domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené,
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
nepoškozená obuv,
hračky – nepoškozené a kompletní,
peří, péřové přikrývky a polštáře,
menší funkční elektrospotřebiče.

*****
Karneval
Jelenecký ženský klub JEŽEK v únoru
pořádal pro děti našeho okolí karneval! Tato
oblíbená dětská akce připadla na neděli 7. 2.
Na karneval jsme se těšily, protože děti si to
tradičně užívají. Karneval navštívilo 45 dětí.
Hudbou a soutěžemi nás doprovodili manželé
Brejchovi s jejich hudební formací Brejmix.
Nechyběla bohatá tombola, kdy téměř každý
lístek do tomboly něco vyhrával. Měly jsme
připravených 150 cen. Tyto ceny děti vyhrávaly nejen díky tombole, ale i díky četným
soutěžím, které je čekaly. Nesmělo chybět
oblíbené skákání v pytli, židličkovaná, hádání
písniček z pohádek, podávání míče nad hlavou.
Nevyhlašovaly jsme nejlepší masku, protože
všechny masky byly vítězné. Masky se
představily a k vidění byli beruška, princezny,
spiderman, víly, námořníci, piráti, bohyně
a další. Děti jen neochotně opouštěly karnevalovou zábavu a my mohly zažít pocit z dobře
odvedené „práce“.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, matrace, koberce –
z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční v těchto dnech:
úterý 12. 4. 2016, čtvrtek 14. 4. 2016,
úterý 19. 4. 2016, čtvrtek 21. 4. 2016
čas: ÚT 8–12 a 16.30–19, ČT 8–12 a 13–16

místo: Obecní úřad Dolní Hbity
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

*****
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Dne 6. března jsme v jeleneckém sále
kulturního domu oslavily již tradičně
Mezinárodní den žen. Byly jsme, jako
pokaždé, když se do něčeho pustíme, zvědavé,
zda bude zájem, zda někdo přijde, zda čas
přípravám věnovaný nepřijde vniveč, zda
občerstvení v podobě výborných chlebíčků od
pana Rysa nebo skvělých zákusků Ivetky
Fejtové nebudeme jíst k prasknutí celý víkend
samy…, ale naše ženské nezklamaly a přišly se
pobavit a připomenout si, že jsme ženy nejen
díky každodenním povinnostem a zástěrám, ale
i díky této tradiční veselici. Sešly jsme se v 17
hodin, přivítaly se a připily na zdraví. Poté
jsme byly svědky parádního vystoupení
mažoretek. Potlesk si zasloužily nejmenší
mažoretky školkového věku, roztomilé ve
svých oranžovo-černých dresech, důležitě se
tvářící a zodpovědně nesoucí tento úkol. Jejich
starší kamarádky rovněž získaly aplaus
a potěšily nás, jejich mámy, tety, babičky.
Děkujeme jim i Lence Zvolenské, která
vystoupení s děvčaty nacvičila. Pokračovala
volná zábava při diskotéce pod vedením DJ
Vaška, který uměl přítomné rozparádit. Došlo
i na spartakiádní kousek, kdy si pod jeho
vedením ženy připomněly Poupata Michala
Davida, vystoupení starších žákyň spartakiády
80. let. Bylo to veselé. Hrál příjemné písničky,
hodně na přání, došlo na organizovaně
tančenou italskou Makarenu a mnoho smíchu
při tom. Popovídaly jsme, daly si sklenku
a užily jsme si pocit, že večer je skutečně pro
nás, ženy. Děkujeme za podporu Obecnímu
úřadu, Martinovi Lantorovi a SDH Jelence.
Budeme se těšit na další sousedské setkání,
věříme, že opět jelenečtí sousedé přijdou.
Přejeme nám a vám všem krásné jaro,
dobrou náladu, pevné zdraví a jen dobré
Kateřina Dědečková
a přející lidi kolem.

Na koho jsme pozapomněli
Podle nařízení a předpisů Státní
veterinární správy musí každý včelař ošetřovat
svá včelstva a vést o tom pro kontrolu
záznamy. Ovšem jsou tu někteří nechtění
majitelé včelstev, kteří takto z nevědomosti
nečiní, a tím včelařům způsobují na
ošetřovaných
včelstvech
velké
škody.
Problémem jsou zde volně žijící a vyskytující
se včelstva (zalétlé roje) usazené na parcelách
soukromých
vlastníků.
Tito
nechtění
„chovatelé“ včelstev nechávají roje bez sdělení
jakýchkoliv informací na svém pozemku
přežívat. Avšak právě tyto roje usazené se
automaticky stávají majetkem vlastníka onoho
pozemku a nese za ně před zákonem
odpovědnost. Měl by tedy dle zákona provádět
pravidelné prohlídky a ošetřování. Pakliže toto
neprovádí, dopouští se protiprávního konání
proti veterinárním předpisům. Za tuto
nechtěnou „chovatelskou“ činnost může mít
dotyčný značné problémy a může být dokonce
i finančně potrestán. Pokud problém
s nechtěnými včelstvy majitel nevyřeší sám,
měl by na situaci alespoň upozornit místní
včelaře, včelařskou organizaci či obecní úřad.
Proto apelujeme na orgány Českého
svazu včelařů a Státní veterinární správy, aby
byl tento problém řešen. A to nejlépe
zveřejněním v médiích, aby široká veřejnost
byla o daném problému informována. Tímto
sdělením je nutno podpořit právní vědomí
občanů, aby svým jednáním a nečinností
nevědomky neohrožovali místní chovatele
včel, kterým takto působí škody, protože
neošetřovaná a hlavně neléčená včelstva
mohou šířit různé nákazy a především
varroázu. Pokud daný problém se včelami
nebude majitel pozemků řešit, upadne
v nemilost nejen místních obyvatel, ale hlavně
včelařů, což si určitě sám nepřeje. Aby se
vlastníci pozemků s nechtěnými včelstvy
vyhnuli nepříjemnostem, vyzýváme je
k zodpovědnosti a spolupráci.
Místní organizace včelařů tak získá
větší přehled o situaci v regionu, který spadá
pod její správu, a může tak důsledně řešit
nákazovou situaci a léčení.
Za ZO včelařů Dolní Hbity předseda Jiří Mašek
a nákazová referentka Ing. Zdeňka Procházková

Dolnohbitské mažoretky na MDŽ
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bohatý program, s nímž pomáhali dva
klauni. Doufáme, že se všem akce líbila.
Ve dnech 13. a 14. srpna pořádáme
zájezd do sklípku v Mikulově. Pravdĕpodobná cena bude 800 - 1100 Kč.
Zájemci o zájezd nechť se přihlásí do
15. dubna. Bližší informace u Slávka
Hochmana.
V neděli dne 27. března bude
uspořádána soutěž o nejlepší bramborový
salát.
Dále připravujeme den otevřených dveří pro základní školu, pravděpodobně bude během května.
Dne 15. května proběhne okrsková hasičská soutěž na hřišti v Jablonné
a 11. června pořádáme soutěž požárního
sportu „O putovní pohár starosty SDH
Dolní Hbity“ na hřišti TJ Sokol Dolní
Hbity.

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, dne 12. prosince jsme na výroční valné hromadě
zhodnotili uplynulý rok 2015.
Valné hromady se zúčastnili zástupci 31.
okrsku, starosta Kamil Vacek a náměstek
starosty Oldřich Skuhrovec. Celkem se
zúčastnilo 45 členů.
Dne 19. prosince pořádala kulturní
komise obecního úřadu tradiční koncert
v kostele a jako každý rok jsme pomáhali
při zajištění koncertu, organizovali jsme
parkování a průjezd obcí při ohňostroji.
Dne 16. ledna jsme pořádali
tradiční hasičský ples, bohužel za malé
účasti, nicméně skupina Signál vytvořila
příjemnou atmosféru, a tak se všichni
přítomní skvěle bavili.
Náš sbor jsme přihlásili do
soutěže „Dobráci roku“ na Českém
rozhlase Region a 26. února jsme byli
vylosováni do hlavní soutěže. Zástupci
rádia přijeli do Dolních Hbit s námi natočit
medailonek, který byl vysílán na Regionu
v pátek 4. března. Následně navštívili náš
sbor zástupci Příbramského deníku, partnera Českého rozhlasu Region, a 5. 3.
vyšel článek v tomto deníku o našem
sboru. Během následujícího týdne proběhlo
hlasování pomocí SMS a tímto děkujeme
všem, kteří nám zaslali zprávu. Výsledky
soutěže budou známy 10. června.
Dne 29. února postihla náš region
sněhová kalamita a naše JSDHO Dolní
Hbity zasahovala při následné likvidaci.
Zasahovali M. Pácalt, P. Dědina, A. Falc,
K. Němeček, B. Kostínek, V. Králíček.
Dne 12. března jsme pořádali
dĕtský maškarní karneval za účasti 45 dĕtí.
Celkem přišlo asi 120 lidí. Celou akci
moderoval pan K. Nĕmeček, který též
zajišťoval hudbu. Pro dĕti byl uspořádán

Miroslav Pácalt

Z natáčení s rádiem Region

*****
Okénko SDH Káciň
Vážení spoluobčané,
když píši tento příspěvek jménem SDH
Káciň a za okny mi stále hustě chumelí, tak
i když to teď nevypadá, všichni věříme, že jaro
je již schované za našimi dveřmi a brzy se
projeví v celé své kráse.
Rok 2016 začal v SDH Káciň předčasnými
volbami, neboť náš dlouholetý starosta Karel
Horký se rozhodl na tomto postu skončit.
Touto cestou mu chceme všichni ještě jednou
velmi poděkovat za všechny ty dlouhé roky,
kdy velmi svědomitě a ochotně plnil všechny
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povinnosti, které z této funkce vyplývají. Jsme
velmi rádi, že se rozhodl i nadále zůstat
alespoň řadovým členem SDH Káciň. Dne
16. ledna 2016 proběhla výroční valná
hromada SDH Káciň, kde kromě volby nového
starosty proběhla i volba celého výboru.
Výroční valná hromada se těšila hojné účasti
členů a byla velmi důstojnou oslavou celoroční
práce hasiček a hasičů SDH Káciň. Při volbě
starosty a výboru byli zvoleni tito členové:
Starosta:
Richard Horký ml.
Náměstek starosty:
Josef Jarolímek ml.
Velitel SDH:
Josef Lang
Pokladní:
Michaela Buraltová
Jednatelka:
Simona Kinclová
Kulturní referentka:
Kateřina Kopáčková
Člen výboru:
Petr Horký
V roce 2016 nás čeká opět spousta práce,
dne 12. 2. 2016 se uskutečnil tradiční káciňský
masopust, který se letošní rok blýskl
především velkým počtem masek a hojnou
účastí veřejnosti. Masopustní oslavy se konaly
v pohostinství v Kácini až do ranních hodin.
Všem organizátorům i účastníkům patří velký
dík.
Co se týká dalších plánů do roku 2016, tak
nejbližší prioritou je účast našich družstev
v základním kole okrskové soutěže, která se
tentokrát bude konat v Jablonné a pořádá ji
SDH Horní Hbity. Dále se budeme účastnit
nepostupových soutěží pořádaných okolními
SDH, počítáme s organizováním tradičního
fotbalového turnaje, budeme pořádat brigády,
zejména na dokončení hřiště v Kácini a dále
členské i výborové schůze. V neposlední řadě
se zaměříme na rozvoj našeho dětského
družstva a pokusíme se o to, aby se již tento
rok „nanečisto„ naše děti zúčastnily celorepublikové hry „Plamen“.
Všem, kteří nám fandí a podporují nás,
mnohokrát děkujeme, neboť bez Vás by se tato
činnost nedala vykonávat v takové kvalitě
a rozsahu, jako v současné době. Poděkování
za práci v roce 2016 patří i všem členům SDH
Káciň, neboť naše SDH funguje velmi dobře
a je za námi vidět velký kus práce a mnoho
úspěchů.
Závěrem Vám všem přeji jménem SDH
Káciň krásné prožití jarního období, mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě
a zůstaňte nám stejnou podporou a motivací,
jako dosud.

*****
Informace
TJ Sokol Dolní Hbity
Zima je za námi a fotbalová sezóna
klepe na dveře. Úvodní kolo zahájí dospělí
a starší žáci v sobotu 26. 3. 2016, dorost začíná
až 30. 4. 2016.
Nyní se ale vraťme k zimní přestávce,
kterou bychom mohli rozdělit na sportovní
a společenskou. V rámci té společenské
proběhly tyto akce: v sobotu 27. února jsme
uspořádali tradiční Sportovní ples, který
dopadl nad očekávání, a všichni zúčastnění
určitě odcházeli spokojeni. Ještě před plesem
jsme uspořádali, a to konkrétně 6. února
Masopustní průvod, který letos prošel pouze
Dolními Hbity, atmosféra byla skvělá a účast
masek hojná. Další významnou sportovněspolečenskou akcí byla v sobotu 12. března
valná hromada, která se konala v pohostinství
v Dolních Hbitech. Zhodnotili jsme loňský rok
a naplánovali cíle pro rok letošní. Akce se
zúčastnilo asi 60 členů.
Naší hlavní činností v zimních
měsících byla příprava mužstev na jarní
sezónu. Hráči opět využili možnost trénování
v tělocvičně v Dolních Hbitech.
Fyzičku fotbalisté, pokud to počasí dovolilo,
samozřejmě doháněli i venku. Vrcholem zimní
přípravy bylo začátkem března soustředění ve
sportovním areálu Mozolov, kterého se zúčastnilo 10 fotbalistů. Před začátkem fotbalové
sezóny sehrají naši fotbalisté ještě několik
přípravných zápasů. Aktuální informace o dění
v klubu včetně termínů fotbalových utkání TJ
Sokol Dolní Hbity najdete ve vývěsce u prodejny Coop.
Přejeme všem našim sportovcům
mnoho zdaru v jarní sezóně 2016 a našim
fanouškům krásné fotbalové zážitky.
Václav Kofroň

*****
Okénko TJ Sparta Luhy
Vážení spoluobčané,
jako již řadu let zahájili jsme i letošní rok
novoročním vyvětrávacím fotbálkem a popřáli
si mnoho zdaru v roce 2016. Naši fotbalisté
dále pokračovali v nastoleném tréninkovém

Simona Kinclová
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procesu ve fitcentru Oxygen v Příbrami, takže
z nich nyní máme slušné cyklisty. Od soboty
23. ledna z nich Pavel Pilík zkouší zase dělat
fotbalisty! Také v sobotu 30. ledna se nejen
naši členové zúčastnili výroční valné hromady
v hospodě U hřiště v Luhách, kde si vyslechli
celkové shrnutí veškeré práce naší TJ
v minulém roce a dozvěděli se nástin činnosti
v roce letošním.
Za slunečného počasí prošel v sobotu
6. 2. naší obcí masopustní průvod, který opět
přilákal řadu lidí z blízkého i vzdáleného okolí.
Jak jsem vás informoval v minulých
Listech, masopustní zábava proběhla až
v sobotu 12. března.
Ve středu 17. února jsme se vypravili
na zimní soustředění do lyžařského areálu
Zadov, kde jsme strávili 4 dny v Chatě Cihelny
a na přilehlých kopcích na běžkách i při
fotbálku.
S přípravnými zápasy jsme začali
28. února na umělé trávě 1.FK Příbram
s Dublovicemi vítězstvím 2:1. O týden později
se nám na stejném místě již tolik nedařilo
a podlehli jsme Kamýku nad Vltavou 4:2.
Proběhla příprava ve Zduchovicích
a v sobotu 19. 3. jsme hostili v semifinále
okresního poháru celek Dublovic.
A nyní už se rozjíždí kolotoč jarních bojů, kde
vás, naše příznivce, budeme potřebovat
v povzbuzování o cenné body.
Věřím, že naši borci Vám nabídnout
další kvalitní fotbalové zážitky a naváží na
úspěchy z podzimních kol.
Závěrem přeji všem spoluobčanům
krásné prožití velikonočních svátků a bohatou
pomlázku.

Masopust v Luhách 2016

*****
Jednotlivé zajímavosti z historie Dolnohbitska
pro vás připravuje kronikář Vlastimil Velas
(neprošlo jazykovou úpravou)
Tento dopis přišel na Obecní úřad Dolní Hbity

Kříž na rozcestí u Horní Líšnice
Václav Větrovský
Tento křížek nechala postavit
prababička
Josefa
Větrovská,
rozená
Suchopárová (1840 – 1923) z Horní Líšnice
čp. 18. Ve věku 59 let ovdověla a měla za
sebou mnoho těžkých chvil. Snášela rány
osudu trpělivě a pomáhala podle svých sil
rodinám svých synů. Neopustila Horní Líšnici
ani poté, co syn František její domek prodal.
Navštěvovala rodinu svého nejstaršího syna
Matěje (mého dědečka) v Nepřejově. Byla
porodní asistentkou a za svou prací docházela
k
nastávajícím
maminkám
převážně
ve večerních i nočních hodinách. Často se
stávalo, že byla nucena požádat některého
z odrostlejších Matějových synů, o doprovod.
Zejména večerní a noční cesta mezi
Nepřejovem a Horní Líšnicí ji naplňovala
zvláštním neklidem a strachem. Vykládala
svému synovi Matějovi o jakési tísni
i vidinách, s kterými se setkává v určitých
místech polní cesty nedaleko vrcholu kopce
Divák. Chlapci, kteří babičku doprovázeli, pak
doma vyprávěli, že v místech, kde se dnes
stýká zarostlá polní cesta od Nepřejova
s asfaltovou silnicí vedoucí od křižovatky
„Brodce“ do Smolotel, „viděla“ babička
vysokou postavu. Ta postava držela v ruce
dlouhý prut, kterým v pravidelných intervalech
švihala. Babička se chlapců vždy vzrušeným
hlasem vyptávala, zda zjevení, tak jako ona,

V. Rys ml.

*****
Dolnohbitská fotogalerie
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vidí a slyší. Chlapci však nic neviděli a ani
neslyšeli pronikavý svist švihajícího prutu. Po
několika metrech ostré chůze se babička
uklidnila, zjevení zmizelo. Zdržela - li se
v některé z okolních vsí, raději zde přespala,
než aby sama podstoupila hrůznou cestu domů.
Se svými vidinami se svěřila dolnohbitskému
faráři. Na jeho doporučení sponzorovala
postavení litinového kříže s kamenným
podstavcem na rozcestí nepřejovské cesty
a cesty vedoucí ze Hbit do Smolotel
a k Makové, v místě, kde tajemnou postavu
„potkávala“. Opuštěný kříž, ležící u hřbitova,
věnoval farář (podle farní kroniky), ostatní
hradila prababička Josefa. Při pouti
dolnohbitských na Makovou, dne 25. května
roku 1913, nově postavený kříž hbitský farář
posvětil1. Kříž tam, dodnes stojí, byl však při
budování nové silnice poněkud posunut.
Na babiččiny trampoty se zjevením se
dávno zapomnělo. V roce 1930 se stavěla nová
silnice vedoucí ze Hbit přes křižovatku Brodce
do Smolotel. Při výkopových pracích byla
nalezena u bývalé polní cesty v hloubce asi 50
cm kostra muže. Kostra prý ležela jen několik
kroků od babiččina křížku. Podle lékařského
posudku ležela v zemi asi 50 let. Když se
o tom dověděli tatínkovi starší bratři, kteří
kdysi babičku doprovázeli, vybavily se jim
chvíle úzkosti, které tam babička prožívala.
Vyčítali si, že babiččiny stesky tehdy zlehčovali a nevěřili jim.
Co se v místech babiččiných vidin
kdysi vlastně událo? Tatínek vyprávěl, že se
prý jednalo o pozůstatky hajného, kterého tam
zakopali pytláci. Pověstí o nelítostných bojích
mezi hajnými a pytláky bychom našli zejména
na Podbrdsku hodně. V našem případě se
o krvavý spor mezi pytláky a hajnými
nejednalo, ale důsledky byly stejně kruté. Tou
událostí, která v roce 1872 vzrušila celý
povltavský kraj, byla vražda četníka.
Ráno 9. prosince roku 1872 našli
školáci na cestě vedoucí od Nepřejova do Hbit,
zohavené tělo mladého smolotelského četníka
Čeňka Růžka. Četník byl zavražděn. Při
pátrání po vrahovi vyšlo najevo, že se četník,
při své pochůzce ze Smolotel do Hbit střetl se
skupinou zlodějů. Bylo to ve večerních
hodinách předchozího dne a zloději právě
odnášeli svoji kořist z krádeže na Jelencích.
Nerovný zápas v polích mezi tlupou zlodějů
a četníkem skončil tragicky. Četník sice dva

zloděje smrtelně zranil, byl však ostatními
kumpány (snad asi čtyřmi) odzbrojen a zabit.
Vyšetřující četníci měli podezření na několik
lidí z okolí. Jedním z podezřelých byl
chalupník z nepřejovské samoty Zelená hora
František Buchal. Ten ale zmizel a nikdo
o něm nevěděl. Dalším z podezřelých byl
nějaký Tatírek z Těchniče. Toho četníci našli
doma s těžkým zraněním hlavy, jemuž do
druhého dne podlehl. Pro podezření z účasti na
vraždě zatkli četníci později ještě muže a ženu
ze Zlákovic, pak ještě Jana Lukeše řečeného
Bábrlíka z Dolní Líšnice a na konec Františka
Koreckého, jinak Šlapáka ze Stěžova. Zatčené
odvedli nejprve do vyšetřovací vazby
Okresního soudu v Příbrami a poté byli
dopraveni do Prahy. Tam se Korecký, prý ze
strachu před trestem, oběsil. Po Buchalovi se
slehla zem a jeho zmizení nebylo nikdy
objasněno. Neobjasněné Buchalovo zmizení
nabízí oprávněnou domněnku, že ta mužská
kostra nalezená v roce 1930 patřila jemu.
Buchal byl v zápase četníkem Růžkem
usmrcen. Zloději, aby zahladili stopy, mrtvolu
zakopali nehluboko u polní cesty2.
1

DOLNÍ HBITY 1325 – 2005, 680 let obce, Obecní úřad
Dolní Hbity 2005, str. 79.
2
Časopis Horymír č. 6/1940, článek „Oběť dbalé úřední
povinnosti“ (K vraždě četníka z Dolních Hbit r. 1872).

*****
JARNÍ ÚKLID
OBCE
Vážení spoluobčané, ani letos
nebude probíhat organizovaný úklid
obce.
Uklidíte-li veřejné prostranství
před svým domem, můžete v týdnu
po Velikonocích připravit hromádky
s nahrabanou trávou, listím a posypovým materiálem.
V pondělí 4. 4. 2016 bude tento
odpad svezen a uložen na úložiště
bioodpadu, proto je nutné posypovou
drť nahrabat zvlášť. Děkujeme.
(JM)
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K A L E N D Á Ř

Divadelní představení „Ženský boj“

KD Dolní Hbity

premiéra
Pořádá: Dolnohbitský divadelní spolek
Rafanda

27.03.2016

Divadelní představení „Ženský boj“

KD Dolní Hbity

Pořádá: Dolnohbitský divadelní spolek
Rafanda

27.03.2016

Soutěž o nejlepší bramborový salát

KD Dolní Hbity - salónek

Pořádá: SDH Dolní Hbity

09.04.2016

KD Dolní Hbity

Setkání s důchodci
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

23.04.2016
23.04.2016

Diskuse na téma „Veřejné
prostranství v Dolních Hbitech“
Taneční zábava, hraje BOSS

KD Dolní Hbity
KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

17.05.2016

Zájezd do divadla na „Sodoma
Gomora“

Praha, Divadlo Radka
Brzobohatého

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

13.05.2016

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Králíčková Š.

10.06.2016

Noc kostelů – varhanní koncert
v kostele

Kostel Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

11.06.2016
26.06.2016
16.07.2016

Soutěž požárního sportu O putovní
pohár starosty SDH Dolní Hbity
POUŤ V DOLNÍCH HBITECH

Dolní Hbity - hřiště

Dolnohbitský tvrďák – závod
horských kol

Dolní Hbity start u hřiště

Dolní Hbity

Pořádá: kolektiv Dolnohbitských tvrďáků

17.09.2016

Taneční zábava, hrají BOSÁCI

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

15.10.2016

Taneční zábava, hraje BRUTUS

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

19.11.2016

Myslivecký ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: MS Kamýk

25.12.2016

KD Luhy

Vánoční zábava
Pořádá: SDH Luhy
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