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Vzpomínáte si?
Pohled na budovu mateřské školy v Dolních Hbitech
v původní podobě. Letos slaví 45. výročí….

******
Podzim
Na zem jablka padají,
ptáci křídla zdvihají.
Léto balí fidlátka,
podzim klepe na vrátka.

******
Vážení spoluobčané,
světové agentury nyní chrlí zprávy
o ničivém zemětřesení ve střední Itálii, není to
dávno, co informovaly o velkých záplavách
v Indii, vyprahlé Středozemí trpí čas od času
na rozsáhlé požáry. České republice se požáry,
povodně či různé havárie také nevyhýbají.
Zejména z těchto důvodů je dobré, když má
obec krizový plán či zřízenou povodňovou
komisi. V nastalém zmatku při mimořádné

události je důležité, aby někdo záchranné
kroky koordinoval a měl k dispozici dobrý
návod. Naše obec má krizový plán nově
schválený. Ony nemusí hrozit třeba
katastrofální povodně, stačí, když pojede přes
obec nákladní auto s jedovatým nákladem
a havaruje. Uniká jedovatý chlór... a najednou
nevíte, co dělat. Takový krizový plán je pak
nepostradatelný.
V té souvislosti nás může všechny těšit,
že se naší obci podařilo získat dotaci na nákup
zcela
nového
hasičského
cisternového
automobilu. Pomohly tomu i aktivity Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Hbitech.
Hasičský záchranný sbor Středo-českého kraje
vyhodnocoval
potřebnost
automobilové
cisterny v dané lokalitě. Například posuzoval i
počet výjezdů jednotky. Rád bych touto cestou
hasičům jednotky obce poděkoval za jejich
obětavou práci. Totiž. I několikrát v měsíci
pípne SMSka. Třeba ve dvě v noci, a ti, kdo
mají službu, musí vyrazit tu k požáru, tu
k vyplavenému sklepu, jindy zas ke spadlému
stromu přes silnici. Při velkém větru často
volají majitelé domů, u nichž roste velký strom.
Nové hasičské auto by mělo mít terénní
podvozek, aby se dostalo i do těžko přístupných
lokalit, a bude sloužit jako pomoc při dodávce
vody u zásahu profesionálů.
Nechme však katastrofálních scénářů
a pojďme k aktuálnímu dění. Vedení základní
školy
přes
prázdniny
nezahálelo
a připravovalo školu do nového školního roku.
S finančním přispěním obce se rekonstruovaly
podlahy v družině a v učebně 9. třídy,
prováděly se úpravy ve sklepních prostorech
včetně rekonstrukce vodárny. Mateřská škola
se připravuje na oslavy 45. výročí od výstavby.
Obec zde během prázdnin musela provést
opravu hromosvodů. Doufám, že děti, žáci
i kantoři a ostatní pracovníci školy a školky si

přes
prázdniny
dostatečně
odpočinuli
a podařilo se jim načerpat hodně sil. Rád bych
také touto cestou vedení školy a všem
zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravách,
poděkoval.
Brzy budou otevřeny již všechny
Evropské dotační programy. Obec má
připraven projekt na úpravu půdních prostorů
staré budovy ZŠ. Pokud se podaří dotaci
získat, budou žáci i učitelé zdejší školy využívat
novou počítačovou učebnu a společnou
laboratoř biologie a chemie i nové kabinety.
Obec rovněž v současné době připravuje
projekt na vybudování regulérního sběrného
dvora v místě bývalého výkupu. Občanům se
tak v případě získání dotace zvýší komfort při
likvidaci odpadů.
V letošním roce nám zatím nevyšla
dotace na rekonstrukci místní komunikace
v Horní Líšnici ani na dětská hřiště. Budeme se
o ně však pokoušet i v příštím roce.
Začátkem léta se podařilo zrealizovat
výměnu oken v sále KD Jelence a KD Luhy.
Obec přispěla i na výměnu oken a dveří
v kabinách TJ Sokol Dolní Hbity. Tímto bych
rád poděkoval všem, kteří se podíleli na
bezplatné instalaci oken a dveří TJ Sokol Dolní
Hbity.
Po létě, které teď v závěru prázdnin
přidalo na sluníčku, se budeme opět scházet na
kulturních a společenských akcích. Jako první
mě napadá benefiční představení divadelního
spolku Rafanda v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9.
v KD Dolní Hbity nebo koncert při příležitosti
Českého varhanního festivalu v kostele
sv. Jana Křtitele v Dolních Hbitech dne 1. 10.
2016.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
krásný, klidný a prosluněný podzim.

-

-

-

-

-

Jan Michálek

-

******
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 3. května, kdy přijali mimo
jiné následující usnesení:
- Zastupitelstvo
schválilo
odkoupení
pozemku v místní komunikaci u hřiště
v Dolních Hbitech o výměře 79 m2

-

2

z majetku Státního statku Křivoklát
v likvidaci.
ZO předběžně schválilo prodej části
pozemku ve vlastnictví obce Dolní Hbity
parc. č. 252/1 o výměře cca 76 m2 v k. ú.
Jelence za cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 175,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ve
vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č. 623/12
o výměře 3 m2, 623/13 o výměře
7
m2 a parc. č. 623/11 o výměře 14 m2
v k. ú. Dolní Hbity za cenu 200,- Kč.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi obcí Dolní Hbity a ČEZ
Distribuce, a. s., na umístění a provozování
distribuční soustavy na pozemcích parc. č.
53, 509/1, 509/2, 623/2 a 624 vše v k. ú.
Dolní Hbity.
Zastupitelstvo
odsouhlasilo
připojení
plánované nemovitosti na pozemku parc. č.
st. 150 v k. ú. Dolní Hbity na kanalizační
řad ve vlastnictví obce Dolní Hbity
a stanovilo společnosti První Vltavská,
s. r. o., úhradu částky 20 000,- Kč za
připojení a vybudování veřejné části
dotčené kanalizační přípojky. ZO dále
vydalo souhlas s připojením plánované
nemovitosti na pozemku parc. č. st. 150
v k. ú. Dolní Hbity na obecní studnu.
ZO vzalo na vědomí informaci o povinnosti
vytvářet finanční rezervu na obnovu
vodovodů a kanalizací a dokladovat použití
prostředků na tyto účely a stanovilo pro rok
2016 převést částku ve výši 200 000,- Kč
na nově zřízený podúčet obecního účtu a od
roku 2017 stanovilo převádět na tento
podúčet vždy částku, která je ve výši
nájemného za pronájem kanalizace a ČOV
v Dolních Hbitech a Jelencích, jež bude
v daný rok vypláceno provozovatelem
kanalizace a ČOV.
Zastupitelstvo stanovilo, aby pro nájemníky
bytového domu čp. 66 v Dolních Hbitech
obec se zpětnou platností od 1. ledna 2015
odběratelům s trvalým pobytem v obci
Dolní Hbity začala kompenzovat cenu za
dodanou vodu tak, aby celková výše za
dodanou vodu pro tyto odběratele činila
35,- Kč včetně DPH za 1 m3 dodané vody.
ZO vzhledem k výhodné nabídkové ceně i
vzhledem k provedení práce formou
bezúplatné brigády členů TJ Sokol Dolní

Hbity stanovilo zrealizovat akci Výměna
oken v kabinách TJ Sokol Dolní Hbity materiál na výměnu oken a dveří ve výši
66 628,65 Kč vč. DPH. Akce bude
financována obcí za podmínky, že pro příští
rok nebude TJ Sokol Dolní Hbity, kromě
havarijní situace, požadovat žádné finanční
prostředky z rozpočtové položky opravy
a udržování.
- Zastupitelstvo ve věci žádosti o připojení
nově budovaného rodinného domu na
pozemku parc. č. 107/5 a 113/13 v k. ú.
Dolní Hbity na kanalizační řad ve
vlastnictví obce souhlasí s úhradou částky
20 000,- Kč za připojení a vybudování
veřejné části dotčené kanalizační přípojky.
- ZO dále revokovalo své usnesení ze dne
3. 3. 2015 týkající se napojení nemovitostí
na kanalizační řad v Dolních Hbitech, a to
následujícím
způsobem:
- hlavní kanalizační řad na pozemku parc.
č. 623/1 v k. ú. Dolní Hbity v délce cca
40 m bude hrazen z prostředků obce,
- Zastupitelstvo vydalo souhlas s úhradou
částky
20 000,Kč
za
připojení
a vybudování veřejné části dotčené
kanalizační přípojky pro chatu na pozemku
parc. č. st. 172/2 v k. ú. Dolní Hbity.
- ZO vydalo souhlas s úhradou částky
20 000,- Kč za připojení a vybudování
veřejné části dotčené kanalizační přípojky
pro nově budovanou nemovitost na
pozemku parc. č. 39/6 v k. ú. Dolní Hbity.
- Zastupitelstvo vydalo souhlas k roz-dělení
zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Dolní Hbity za rok 2015. Zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši
473 866,74 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem:
- obci bude vrácena částka ve výši
185 888,60 Kč, která zbyla z účelově
vázaných dotací (elektřina, plyn, voda...),
- konečný zlepšený hospodářský výsle-dek
za rok 2015 ve výši 287 978,14 Kč bude
rozdělen do rezervního fondu ZŠ ve výši
71 978,14 Kč a do fondu odměn ZŠ ve výši
216 000,-Kč.
- ZO stanovilo navýšit účelově vázané
prostředky na doplacení nadnorma-tivních
výdajů na platy učitelů o částku 160 000,Kč.

Další zasedání Zastupitelstva se konalo dne
21. června 2016:
- Zastupitelstvo předběžně schválilo prodej
části pozemku ve vlastnictví obce parc. č.
254 v k. ú. Jelence o výměře pouze cca 35
m2 v ceně za 1 m2 prodávaného pozemku ve
výši 175,- Kč.
- ZO schválilo darovací smlouvu na
poskytnutí daru do vlastnictví obce –
kanalizace v k. ú. Jelence v délce
kanalizačního řadu 330,9 m.
- Zastupitelstvo schválilo Plán odezvy
orgánů obce Dolní Hbity na vznik
mimořádné události „krizový plán“
a aktualizaci povodňové komise, která
bude v případě krizové situace v obci
pracovat ve složení platných členů Rady
obce s tím, že starosta obce je vždy
předsedou povodňové komise obce Dolní
Hbity.
- ZO schválilo směrnici o schvalování
účetní závěrky.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo
Závěrečný účet obce Dolní Hbity za rok
2015 bez výhrad.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo jako
součást Závěrečného účtu Zprávu auditora
o přezkoumání hospodaření obce Dolní
Hbity za rok 2015. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
- ZO projednalo a schválilo účetní závěrku
za rok 2015 bez výhrad.
- Zastupitelstvo
schválilo
smlouvu
o vykonání přezkoumání hospodaření
obce.
- ZO vzalo na vědomí informaci
o průběhu pojistné události - sesuvu
opěrné zdi na pozemku parc. č. 226/1 v k.
ú. Luhy, bylo seznámeno s usne-sením
Okresního soudu v Příbrami. Na základě
toho vydalo souhlas s úhradou částky
283 832,- Kč poškozeným (plnění
pojišťovna) a nákladů řízení ve výši
38 266,80 Kč.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o problematice obecní studny na pozemku
parc. č. 10/1 v k. ú. Dolní Hbity, která
slouží pro zásobování ZŠ a KD pitnou
vodou. Zastupitelstvo obce Dolní Hbity
považuje za správné podniknuté kroky
k nápravě – pořízení rozborů vody,
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-

instalaci cisterny s pitnou vodou pro
školu, vyčištění studny a zacelení otvorů
v místě prostupů vodovodních řadů
k zásobovaným subjektům.
ZO schválilo návrh smlouvy o dílo mezi
obcí Dolní Hbity a společností JM
CONSTRUCTION, spol. s r. o., v celkové
ceně 77.500,- Kč bez DPH, na zpracování
projektové dokumen-tace pro sběrný dvůr.
Zastupitelstvo dále stanovilo přijmout
cenovou nabídku společností Dotace
Snadno, spol. s r. o., ve věci zpracování
žádosti o dotaci a manažerské řízení
přípravy projektu na akci „Sběrný dvůr
Dolní Hbity“.
Zastupitelstvo
stanovilo
uskutečnit
rekonstrukci komunikace za budovou OÚ
v Dolních Hbitech na pozemcích parc.
č. 623/1, 461/14, 461/19, 461/6 a 466/2
v k. ú. Dolní Hbity. Komunikace měla
umožnit průjezd popelářského vozu. Její
realizace však nebude možná pro
negativní stanovisko Telefonica O2
z důvodu mělce položených optických
kabelů vedoucích do telefonní ústředny.
Obec bude hledat jiné řešení, aby bylo
možné v zimních měsících obsloužit
KUKA vozem některé rodinné domy podél
této plánované komunikace.

Informace z knihovny
Obnova
výměnných
souborů
z Knihovny
Jana
Drdy
v Příbrami
proběhne v září. Rádi přivítáme nové
čtenáře.
Seznam vlastních knih, výměnných
souborů a výpůjční dobu najdete na našich
webových stránkách.
Monika Volfová

*****
Zveme vás na varhanní koncert
v Dolních Hbitech
sobota 1. 10. 2016 od 18,00 h

(JM)

*****
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Volby se konají ve dnech
pátek 7. října 2016 14,00 – 22,00 h
sobota 8. října 2016 8,00 – 14,00 h
Bude otevřeno pět volebních okrsků (Dolní
Hbity, Luhy, Jelence, Káciň a Nepřejov).
(VM)

*****

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

UDÁLOSTI NEDÁVNÉ
MINULOSTI
Před 10 lety ….
… začátkem letních prázdnin roku 2006 byla
zprovozněna čistírna odpadních vod v Dolních
Hbitech.
V současné době je na čistírnu
napojeno 99 domácností z Dolních Hbit a 78
domácností z Jelenců, včetně základní školy,
pohostinství a budov obce. Čistírna odpadních
vod je v majetku obce a o zabezpečení dozoru
a plynulé a řádné provozování kanalizační sítě
a čistírny odpadních vod se stará provozovatel
společnost VaK Beroun.

Dolní Hbity:

Luhy:

Bambousek Josef
Štichová Eliška
Zimová Pavla
Peteříková Miloslava
Procházka Václav
Vostarek Miloslav
Pácaltová Jaroslava
Neužil Jiří
Neumann Václav
Mášová Miluše
Minářová Iva
Vrba Pavel
Volfová Lenka
Procházková Božena

Stejskalová Marie
Kostínek Václav
Ptáčková Marie
Slepičková Zdenka
Havránková Marie
Maříková Miloslava
Matějka Jiří

Nepřejov:
Větrovská Jiřina
Chýlová Eva

Horní Líšnice:
Špot Jiří

Jelence:
Míka Miroslav
Žáčková Marie
Králíčková Zdeňka
Fejtová Hana
Nečas Josef
Soukupová Hana
Volf Josef
Frodlová Marie

Kaliště:
Sladký Bohumil

Třtí:
Lyachová Růžena
Trnková Miloslava
Bartoš Pavel

Káciň:

*****

Pammerová Světlana
Fiřtová Marie
Velík Jiří
Kozáková Eva
Krůtová Anna
Velíková Marie
Broum Josef
Březinová Zdeňka
Gottingerová Jana
Sládek Václav
Žebrakovská Anežka

RAFANDA informuje
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dolnohbitský divadelní spolek
Rafanda vás zve na benefiční představení
divadelní hry „ŽENSKÝ BOJ“, který
uvede v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. 2016
v KD Dolní Hbity. Začátek představení je
v 19.00 hodin. Výtěžek z obou divadelních
večerů
bude
věnován
jako
dar
k narozeninám naší mateřské škole. Přijďte
i vy podpořit dobrou věc.Těšíme se na vás!

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)

Vladimíra Pražáková

*****

*****
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Vítání občánků

*****

Dne 25. června 2016 jsme v Dolních
Hbitech přivítali naše nové spoluobčanky.
Přejeme jim do života hodně štěstí a zdraví.

Blahopřejeme k nově narozeným
občánkům

Představují se:

Obec Dolní Hbity blahopřeje rodičům
k narození nových občánků narozených od
vydání posledního vydání Dolnohbitských
listů.
Jsou to Petr Dominik Jichoch ze Třtí,
Kačenka Švecová z Jelenců a Tomášek
Hlinovský z Luhů.
Přejeme
všem
našim
malým
občánkům, aby je v jejich životě provázelo jen
(VM)
to nejlepší.

*****
Kulturní komise připravuje
Zájezdy do divadla
V letošním roce nás čekají ještě dvě
divadelní představení. Oba zájezdy jsme
pro vás připravili v Praze.
První se uskuteční v neděli 2. října
2016, a to do divadla Hybernia, pojedeme
na muzikál „Sibyla“. Zájezd je připraven
pro 108 lidí. Pojedou dva autobusy. Místa
jsou již obsazena. Kdo máte objednané
lístky, už se vybírají peníze. Cena lístku je
590,- Kč i s dopravou. Prosím, zaplaťte co
nejdříve. Čas odjezdu autobusu se včas
dozvíte z obecní vývěsky.
Druhý zájezd proběhne v sobotu
3. prosince 2016 a bude spojen s návštěvou
vánoční Prahy. Pojedeme na divadelní
představení „Děvčátko - vánoční
příběh“ do Studia Dva. Tentokrát je
zájezd připraven pro 54 lidí. Lístky jsou
také již rozebrány. Podrobné informace
k zájezdu se dozvíte během listopadu.

Pavlínka Stuchlíková

Vítání občánků

Neli

Při červnovém vítání na obecním
úřadě v Dolních Hbitech jsme přivítali

nka Falcová
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pouze dva nové spoluobčany. Další vítání
plánujeme na začátek října. Doufáme, že
tentokrát bude účast hojnější.

zaměstnancům, kteří se vždy pohotově ujali
úklidu.
Několik změn prodělal přes prázdniny
náš sbor. Školu opustil pan učitel Mgr. Jiří
Janovský, na jehož místo nastoupí Mgr.
Barbora Neužilová. Do zaslouženého důchodu
odešla paní Marie Lantorová a já jí moc děkuji
za práci, kterou pro dolnohbitskou školu
vykonala. Vždyť to byla stálice sboru, která se
vždy snažila, aby se škola posouvala dopředu,
aby byla krásnější a aby se v ní dětem líbilo.
Přání pevného zdraví patří nejen jí, ale i druhé
letošní „důchodkyni“ paní Marii Krůtové, která
se rozloučila s naší mateřskou školou. Na její
místo nastoupila paní Alena Kášová.
A co nás čeká v novém školním roce
2016/2017?
První
významnou
akcí
bude
narozeninová oslava mateřské školy, která
bude slavit krásných 45 let. Všechny vás zvu
na velkou slavnost v sobotu 24. září 2016 od
13 hodin. Jako na každé správné narozeninové
oslavě bude připraveno pohoštění, bohatý
program, např. divadélko, dílničky, různá
vystoupení a nebude chybět ani předání dárků.
Během prázdnin přišla jedna radostná
zpráva. Byl nám schválen projekt v rámci
Erasmus +, v němž budeme spolupracovat
s německými kolegy a několikrát bychom
i měli vycestovat do Německa.
Ministerstvo školství zveřejnilo Výzvu
22, ve které bychom mohli získat finanční
prostředky na další vzdělávání pedagogických
pracovníků, podporu čtenářské, matematické
a polytechnické gramotnosti, a další aktivity.
Připravujeme i projekt renovace půdních
prostor, pro který bychom chtěli rovněž
požádat o dotaci z evropských fondů.
Školní rok začne ve čtvrtek 1. září
2016 a do naší školy přijde 11 nových
prvňáčků. Přejeme jim samé jedničky a ať se
jim ve škole líbí. Letošní deváťáky čeká velký
úkol – přijímací zkoušky na střední školy.
Budeme jim držet palce, aby uspěli a dostali se
na jimi vybrané školy.

Příprava vánočního koncertu
I když je zatím léto a na Vánoce
zatím nemyslíme, my už pro vás pomalu
připravujeme tradiční vánoční koncert
v kostele v Dolních Hbitech. Koncert
proběhne v sobotu 17. prosince 2016. Již
po několikáté u nás přivítáme Kateřinu
Falcovou. Ta pro nás již připravuje
vánoční program. Moc se na vás všechny,
kteří se přijdete podívat, těšíme. Zatím si
však užijte zbytek léta a na zimu vůbec
nemyslete.
Hana Procházková

*****
Okénko základní
školy
Milí čtenáři,
prázdniny uběhly jako voda a je tu
nový školní rok. Taky vás vždy zajímalo, co se
děje ve škole, když jsou zrovna prázdniny?
Musím vám prozradit, že se toho dělo
celkem dost. Bylo mi líto, že jsem nemohl
použít pohádkové kouzlo, které lze využít
pouze jednou za sto let, a zavolat skřítky
zedníky, instalatéry, elektrikáře, malíře,
podlaháře a zahrádkáře, kteří by vylezli
z mechu a všechno rázem „spravili“. Takhle
jsme si museli vystačit s lidskými silami a jsem
moc rád, že se všechno stihlo. Povedla se nám
celková renovace úpravny vody ve sklepě
školy, která nás notně pozlobila na konci
školního roku. Dále jsme renovovali parkety
v největší třídě ve škole a dokonce i družina
má novou podlahu. Chodby ve škole jsme
vymalovali a rovněž ve většině tříd došlo
k malířským opravám. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se na tom podíleli, hlavně

A kdy budou prázdniny?
- Ve středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
nás čekají podzimní prázdniny.
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uveden na plakátech a vyvěšen ve všech
obcích. Najdete ho také na internetových
stránkách obce a školy. Přijďte společně
s námi oslavit půlkulaté výročí naší MŠ.
Všichni jste srdečně zváni!

- Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 3. února 2017.
- Jarní prázdniny jsou pro okres Příbram
stanoveny na 27. 2. až 5. 3. 2017.
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
- Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
Nakonec chci poděkovat zřizovateli
naší školy obci Dolní Hbity, která nám vychází
vstříc a bez jejíž pomoci by škola v Dolních
Hbitech vůbec nebyla.
Milí žáci, rodiče a zaměstnanci školy,
přeji vám všem v novém školním roce hodně
zdraví, úspěchů a vzájemné tolerance.
.
Ondřej Buralt, ředitel

Vladimíra Pražáková

*****
Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že v úterý
dne 6. září 2016 se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu.
Místa a časy svozu:
Jelence - prodejna
15.00 - 15.15 h
Dolní Hbity - prodejna 15.30 - 15.45 h
Luhy - bývalá prodejna 16.00 - 16.15 h
Třtí - ves
16.30 - 16.45 h
Nepřejov - zast. BUS 16.45 - 17.00 h
Káciň - prodejna
17.15 - 17.30 h

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

V úterý 28. června 2016 proběhlo v sále kulturního domu
v Dolních Hbitech rozloučení se žáky devátého ročníku.

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.

*****
Okénko mateřské školy

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

Oslava narozenin MŠ
Dne 24. 9. 2016 oslaví naše MŠ
45. narozeniny. Pro tento slavnostní den
chystáme v prostorách MŠ program, ve kterém
vystoupí námi osvědčení interpreti: mimka
T. Těšínská, p. Enochová s divadlem Rolnička,
folklórní soubor Kamýček a Dolnohbitské
mažoretky. Přesný časový harmonogram bude

Nebezpečný odpad je možno také
odevzdat v sobotu 3. září 2016 před svozem
na sběrném místě za kostelem v době
od 9.30 do 11.30.
Monika Volfová
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*****

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ

Tříděné odpady – upozornění
Opět 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 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.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek



Veškeré letní a zimní oblečení
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony

Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby zabalené v krabici

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky, peří

Obuv – nepoškozená a v párech
(svázaných gumičkou)

Kabelky, batohy, drobné předměty z
domácnosti

Hračky – nepoškozené a kompletní, také
plyšové

Menší elektrospotřebiče – mohou být i
nefunkční

Knihy, časopisy



(MV)

*****
Příměstský tábor v Dolních
Hbitech

V Dolních Hbitech letos poprvé
proběhl příměstský tábor. Uskutečnily se dva
turnusy,
v červenci 11. –15. a v srpnu
22. –26. Základnu tábora jsme měli v sále, zde
jsme hráli spoustu her. Protože nám vyšlo
počasí, mohly se děti koupat v místním
koupališti. Také jsme podnikali výlety po okolí
a téměř každý den jsme vyrazili na hřiště.
Obědy jsme měli zajištěné v místní restauraci.
Všichni jsme si tábor moc užili a už
teď se těšíme na příští léto, kdy se opět
uskuteční dva turnusy.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů, nábytek,
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech:
úterý 18.10.2016
čtvrtek 20.10.2016
úterý 25.10. 2016
čtvrtek 27.10.2016
čas:
úterý 8,00–12,00;16,30-19,00 h.
čtvrtek 8,00-12,00;13,00-16,00 h
místo: Obecní úřad Dolní Hbity

Michaela Pilíková a Lucie Novotná

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
Příměstský tábor v Dolních Hbitech
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Dětský den na Jelencích
Na jeleneckém hřišti se 11. 6. 2016
slavilo. Tentokráte to byl svátek těch
nejdražších - našich dětí.
Počasí bylo příjemné. Děti si užily ve
skákacím hradu, dostaly bílá trička, na která si
samy vytvořily obrázky, smlsly na zmrzlině
a oblíbeném párku v rohlíku, doprovod si mohl
chvíli odpočinout u kávy, ale pak si taky
s dětmi zadovádět. I maminky si to užily.
Skákaly gumu, zahrály si „židličkovanou“
a pak na závěr společná bitva – děti + tatínci
+ maminky vytvořili dva týmy a zahráli si
poctivou českou vybíjenou. To byl boj! Bylo to
mnoho legrace, smíchu, i trochu rozpaků,
protože mnozí dospělí si hrát poněkud
zapomínají. Proto jsme to letos pojaly letos
jako Mámo, táto, pojď si hrát. Protože pro naše
děti je největším dárkem náš čas. Když si
s nimi hrajeme. Nejde o to „odevzdat“ děti
někam, kde organizují zábavu, jde o to, zapojit
se. Přes nevelkou účast jsme byly spokojené,
protože pokud se nám podařilo rozzářit na dvě
hodiny aspoň těch pár dětí, mělo to smysl.

Dětský den na Jelencích

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, pomalu končí
doba dovolených, my se však vrátíme do
jarních dní a já vás provedu jarní a letní
činností SDH Dolní Hbity.
V neděli 27. března jsme pořádali
soutěž o nejlepší bramborový salát, tentokrát
velikonoční. Hned v úterý 29. března jsme
ostříhali stromy na návsi, zúčastnilo se 13
členů.
V sobotu 30. dubna předčasně hořely
čarodějnice v Jablonné a naše JSDHO vyjela
v 1 h 12 min. k požáru – Pavel Volf, Miroslav
Pácalt.
Dne 7. května se konala oslava sv.
Floriána a též členská schůze.
Okrsková soutěž v Jablonné se konala
14. května za účasti třech našich družstev.
Naše družstvo obsadilo 2. místo. Hned
17. května jsme provedli brigádu na železný
šrot za účasti 5 členů. Dne 23. května po silné
bouřce vyjížděla jednotka v 16 h 42 min.
uklízet padlé stromy ze silnice do Smolotel M. Pácalt, A. Falc, V. Králíček, V. Procházka
ml., B. Kostínek. V pátek 3. června jsme čistili
hasičskou nádrž za účasti 6 členů.
V sobotu 4. června jsme pořádali
dětský den, zúčastnilo se asi 50 dětí a počasí
nám přálo. Ten samý den se pan M. Pácalt
zúčastnil
soutěže
požárního
sportu
v Sedlčanech jako rozhodčí. V pondělí
6. června jsme pořádali den otevřených dveří
pro místní ZŠ a MŠ v naší hasičské zbrojnici.
Dne 11. června jsme pořádali 13. ročník

Kateřina Dědečková
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soutěže „O pohár starosty SDH Dolní Hbity“
a naše družstvo skončilo na krásném 3. místě.
Dne 13. června jsme čistili studnu u hospody,
práci prováděli M. Pácalt., Vl. Dědina.,
M. Spilka. 2. července jsme se zúčastnili
s praporem 130. výročí založení sboru na
Březových Horách.
Naše soutěžní družstvo se zúčastnilo
během léta několika pohárových soutěží se
střídavými úspěchy. Během léta naše jednotka
měla několik zásahů při likvidaci bodavého
hmyzu.
Letos také proběhl hasičský zájezd
do sklípku v Mikulově, který se moc líbil.
V sobotu 20. srpna v 15.33 byl ohlášen
požár lesa u Bukovanské zátoky, naše jednotka
zasahovala s TATROU 148 CAS a Citroenem
Jumperem, použili jsme též PS12. Na zásahu
byli M. Pácalt., Vl. Dědina, M. Spilka,
B. Kostínek, A. Falc, V. Králíček. Byl to zásah
většího rozsahu, na místě zasahovalo
8 jednotek.
Na pohárové soutěži v Čími se nám
stala nepříjemná událost, zadřel se motor
u soutěžní stříkačky PS18, která byla následně
odvezena do Hranic na Moravě na opravu.
V těchto dnech by stříkačka měla být již
opravena.
Dne 3. září se uskuteční členská
schůze. Srdečně zveme všechny členy.
Dne 17. září uspořádáme spolu s OSH
Příbram soutěž „O putovní pohár starosty OSH
Příbram“ (ženy nad 30 let) a „Putovní pohár
vedoucího odborné rady represe Osuj Příbram“
(muži od 35 let). Začátek soutěže je
naplánován od 10.00 h a tímto vás srdečně
zveme. Občerstvení zajištěno.

*****
Okénko SDH Jelence
Vážení spoluobčané, rádi bychom
vás seznámili s činností našeho sboru. Na
přelomu měsíce dubna a května jsme jako
již tradičně vztyčili máj a proběhlo ,,pálení
čarodějnic“. Dne 14. 5. 2016 se náš sbor
zúčastnil okrskového cvičení v Jablonné,
kde jsme obsadili první místo v kategorii
mužů a druhé v kategorii žen. Tím jsme
odstartovali naši zatím úspěšnou sezonu.
V následujících týdnech a měsí-cích jsme
se zúčastnili pohárových soutěží v těchto
obcích: Budínek, Dolní Hbity, Háje, Horní
Hbity, Hřiměždice, Obecnice a Suchodol.
Za zmínku stojí první místo mužů
v Dolních Hbitech, první místo žen na
Hájích, druhé místo žen v Hřiměždicích
a druhé místo mužů v Obecnici.
Za velký úspěch považujeme
uspořádání pohárové soutěže pod hlavičkou ,,Memoriál Bohumila Králíčka“ coby vzdání díku zasloužilému členovi
sboru. Soutěž se uskutečnila 23. 7. 2016 za
účasti 13 soutěžních družstev a hojné
divácké kulisy. Zde se naše družstva
umístila na následujících pozicích: muži A:
1. místo, muži B: 8. místo a ženy 2. místo.
Tímto bychom rádi ještě jednou
poděkovali SDH Dolní Hbity za příkladnou spolupráci. Velké díky taktéž patří
i všem, kteří se podíleli na přípravě
a chodu této soutěže a v neposlední řadě
i divákům, kteří se postarali o skvělou
atmosféru.
V červenci
proběhla
výstavba
sloupů veřejného osvětlení a nyní probíhají
stavební úpravy před hasičskou zbrojnicí.
V nejbližší době nás ještě čeká spousta
pohárových soutěží a nezbývá než si přát,
aby konec sezóny byl stejně tak úspěšný,
jako i její začátek. Krásný zbytek prázdnin
přeje SDH Jelence.

Miroslav Pácalt

ze soutěže „O pohár starosty SDH Dolní Hbity“
konané dne 11.6.2016

Šárka Slepičková a Petr Valta
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SDH Jelence
vás srdečně zve na taneční zábavu
15. 10. 2016 v KD Jelence
hraje: BRUTUS
předkapela: NÁSTROJ SNAHY
začátek: 20.00 h, vstupné 200,- Kč

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení spoluobčané,
jarní část loňského fotbalového ročníku
okresního přeboru se nám zrovna nevydařila.
Zranění, absence, pokles formy a kvůli
pracovním povinnostem v MAS Táborsko
i několika neúčastem hlavního trenéra Pavla
Pilíka na mistrovských utkáních, to jsou
příčiny až celkového desátého místa. Ale hlavu
vzhůru, okresní přebor jsme pro Luhy udrželi,
tento ročník je již za námi a my se musíme
opět soustředit na ten nadcházející. Ke konci
července jsme začali s letní přípravou. V neděli
7. 8. jsme odehráli první zápas v Kamýku nad
Vltavou a zásluhou vylepšené střelecké mušky
ve 2. poločase vítězíme 5:2. O týden později
proběhl na našem trávníku již 6. ročník
memoriálu Bohouše Sirotka, kterého se kromě
místních fotbalistů zúčastnila
i mužstva
z Kamýku n./Vlt., Višňové a Milína. A právě
borci z Milína jako jediní neprohráli ani jedno
své utkání a po právu se stali celkovými vítězi.
Druhá skončila místní Sparta, na 3. místě FC
Višňová a čtvrtí hráči Kamýka. 20. 8. hrajeme
v prvním kole Okresního poháru v Oborách
a pak již vstupujeme do podzimních bojů
o okresní body. Pomoct by nám měli i 3 noví
zkušení hráči, které jsme během letní
přestávky přivedli na Luhy. Držte palce
a fanděte!

*****
Informace TJ SOKOL Dolní
Hbity
ročníku fotbalových soutěží okresu
Příbram 2016/2017 jsme opět přihlásili
družstva dospělých, dorostu a žáků. Stejně jako
v minulých sezónách budou obě mládežnická
družstva hrát soutěžní utkání společně s hráči
ze Zduchovic.
První
utkání
sehrálo
mužstvo
dospělých v sobotu 27. srpna v Dalekých
Dušníkách, další týden se v druhém kole na
domácím hřišti utkají s hráči SK Pečice.
Dorost zahájil soutěž v neděli 28. srpna doma
s TJ Milín a další týden zajíždí do Rožmitálu
pod Třemšínem.
Kompletní rozpis utkání včetně
aktuálních výsledků naleznete ve vývěsce TJ
Sokol u prodejny Coop v Dolních Hbitech
nebo na našich internetových stránkách
http://hbity-fotbal.webnode.cz/.
Na letní přípravě hráčů se tradičně
podepsalo období dovolených a tomu také
odpovídala nízká účast na trénincích. Dospělí
sehráli jeden přípravný zápas v Kamýku nad
Vltavou s výsledkem 2:2.
Přes prázdniny se nám za finanční
podpory obce Dolní Hbity podařilo vyměnit
okna a dveře v kabinách. Dík všem, kteří se na
této akci brigádnicky podíleli. Toto byla asi
největší investiční akce v letošním roce. Do
budoucna bychom rádi našli řešení se
zavlažováním hřiště, které nás v současnosti
hodně trápí.
Přejeme všem našim fotbalistům mnoho
úspěchů v dalších soutěžních kolech sezóny
2016/2017 a našim fanouškům hezké fotbalové
zážitky.

Že nám fotbalový tým na Luhách
stárne, o tom už si štěbetají vrabci po celém
okrese! My jsme ale z naší slabiny udělali
přednost! Spoluhráče starší 35 let aktivně
hrající v A-týmu jsme přibrali do staré gardy
a úspěchy se dostavují. O pouti jsme si na náš
trávník pozvali fotbalisty z Jinců a porazili je
5:3. Naše stará garda přijala 9. 7. pozvánku na
pouťový turnaj do Nečíně. Tam jsme vlivem
dovolených dorazili v malém počtu hráčů
a bylo to znát. S domácími hráči jsme dokázali
remizovat 1:1, ale hned poté na nás nastoupili
čerství fotbalisté Hřiměždic s 20 lidmi v kádru
a my prohráli 6:2. Na 23. 7. jsme naplánovali
další ročník memoriálu Pavla Pilíka. Po
vítězství nad Obořištěm, Krásnou Horou

Za TJ Sokol Dolní Hbity: Václav Kofroň
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a remízou se Zduchovicemi jsme tento
vzpomínkový podnik ovládli. A následná
Oldies párty přímo na hřišti, to už byla
pověstná třešnička na dortu. Jsem rád, že se
tradice staré gardy v Luhách udržuje, někteří se
často vidí jen na těchto akcích a určitě budeme
s těmito zápasy pokračovat i v příštím roce.
Václav Rys ml.

*****
Zpráva o konání III. ročníku
závodu horských kol
DOLNOHBITSKÝ TVRĎÁK

Dolnohbitský tvrďák 2016

*****
Z historie dolnohbitska

Milí sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
23. 7. 2016 proběhl opět v okolí Dolních Hbit
závod horských kol. Oproti minulým ročníkům
jsme byli nuceni trochu zkrátit trasu z důvodu
realizace obnovy lesních cest na Budech.
Bohužel prořídlo i startovní pole a na start se
postavily necelé tři desítky závodníků, což je
oproti prvním dvěma ročníkům asi polovina.
I přes slabší účast byla nálada mezi „tvrďáky“
úžasná. Výsledky kategorie ženy 22 km:
1. místo Jitka Bláhová (Drásov), 2. místo Petra
Kadlecová (Zduchovice – Dolina), 3. místo
Lucie Balková (PL Tým). Kategorie muži 22
km: 1. místo Pavel Foršt (DHT), 2. místo
Radek Kopecký (DHT), 3. místo Vladislav
Humňal (Šlapeto). Kategorie muži 44 km:
1. místo Petr Marcín, 2. místo Mojmír Minx
(DHT), 3. místo Vít Tichý. Do kategorie ženy
44 km se bohužel nepřihlásila žádná odvážná
žena, což se doufám v příštím ročníku změní.
Kompletní výsledky najdete na adrese
www.dolnohbitskytvrdak.cz.
Veliké poděkování patří našim
rodinám, kamarádům, sponzorům a partnerům,
bez kterých by nebylo možno tuto akci
realizovat. Jmenovitě to jsou Sokol Dolní
Hbity, hasiči Dolní Hbity, obec Dolní Hbity,
Restaurace
„U
Rysů“
Dolní
Hbity,
BABYPOINT, CYKLOPRO. Díky moc!
Závěrem už jen gratulace nejen
vítězům, ale všem, kteří si tento náročný závod
užili. Mnoho bezpečných cyklokilometrů přeje
DOLNOHBITSKÝ TVRĎÁK.

Jednotlivé zajímavosti z historie dolnohbitska
pro Vás připravuje kronikář Vlastimil Velas
(neprošlo jazykovou úpravou)

Horymír
Týdeník pro politické a obecné zájmy.
V Příbrami 9. února 1940. Založeno 1870.
Ročník 70. Číslo 6.
Str. 2 Besídka.
Oběť dbalé úřední povinnosti.
/K vraždě četníka u Dol. Hbit r. 1872/
Povltavský kraj se svými sráznými skalami,
kopci, lesy i samotami býval vždycky tak
záhadný a obestřen zkazkami, pověstmi i
pohádkami o loupežných rytířích, loupežnících
a všelijakých lapcích a lidech neřádných, které
všechny mají za podklad skutečné „hrdiny“,
smutné proslulé v historii zdejšího kraje. Jsou
jimi známí Perováci, Jiří Kopidlanský a na 200
jeho společníků, kteří se mstili Pražanům
a jejich kupeckým průvodům za smrt rytíře
Jana Kopidlanského, ale loupili a pálili i osady
jiné, hlavně na Sedlčansku a Podbrdsku, kde se
vždy jako pára ztratili, Jiřík Procházka
z Volduch s jeho rotou, silniční lupič Motyčka
Matouš ze Hbit aj. Poslední událost, která tak
silně vzrušila zdejší kraj, byla vražda četníka
Čeňka Růžka, který se setkal dne 9. prosince r.
1872 na své služební obchůzce u Nepřejova na
Dolnohbitsku s tlupou zlodějskou a byl jí po
urputném zápasu zavražděn. Dnes již žije málo
pamětníků této vraždy a jsou-li ještě na živu,
jest hlava jejich hodně k zemi stářím
nachýlena. Dnešním článkem chceme oživiti

Pavel Neužil
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vzpomínku na mladého strážce bezpečnosti,
který při výkonu služební povinnosti položil
svůj život. Uvedeného dne o 8. hodině večerní
střetl se čtyřiadvacetiletý četník Čeněk Růžek
ze stanice smolotelské v polích mezi
Nepřejovem
a
Dolními
Hbity
s několikačlennou tlupou, která právě odnášela
svůj lup z krádeže spáchané v Jelencích. Nastal
nerovný zápas jednoho proti několika, při
němž se četník statečně bránil a dva z útočníků
smrtelně zranil. Zbývajícími, nejméně čtyřmi
osobami, byl však odzbrojen, zavražděn a jeho
zohavená mrtvola příštího rána nalezena
nepřejovskými občany. Hned po zjištění
vraždy zmizel jeden člen této tlupy, František
Buchal ze samoty Zelená Hora u Nepřejova a
jeho zmizení není dodnes bezpečně objasněno.
V roce 1930 při stavbě silnice byla nalezena
dělníky poblíže lesa a místa vraždy kostra
muže, sotva 50 cm pod povrchem země, která
podle lékařského odhadu ležela v zemi asi 50
roků. Je tudíž oprávněna domněnka, že je to
kostra Buchalova, který byl četníkem Růžkem
v zápase usmrcen a svými druhy zde zakopán.
Příštího dne vypátral četnický závodčí
František Sandor druhého účastníka tlupy,
Josefa Tatírka z Techniče, ale když přišel do
jeho domku s četníky Josefem Stöckelem ze
stanice smolotelské, Antonínem Sixtou,
Antonínem Novotným z Krásné Hory, Josefem
Procházkou a Hynkem Zimou z Příbramě,
nalezli jej s těžkým zraněním na hlavě, jemuž
také následujícího dne podlehl. Pro podezření
z účasti na této vraždě byl zatčen ještě Josef
Boš s Annou Kalasovou ze Zlákovic, Jan
Lukeš, jinak Bábrlík z Dolní Líšnice a
František Korecký, jinak Slapák ze Stěžova.
Všichni jmenovaní dopraveni do vyšetřovací
vazby okresního soudu v Příbrami a odtud do
Prahy, kde se Korecký ze strachu před trestem
oběsil.
Strašně zohavená mrtvola četníka Růžka byla
dne 11. prosince pitvána a na ohledacím listu č.
63 napsána jako příčina smrti: násilná vražda.
Dne 12. prosince byl pohřben na hřbitově
dolnohbitském za velké účasti četnictva,
úřednictva okres. hejtmanství, okresního soudu
a obecenstva. Farář Jan Střížek zhodnotil
svědomitost četnictva a zvláště pak zesnulého,
jemuž ze sbírky četnictva a důstojnictva
postaven
slušný
pomník
s původním
německým nápisem: „Winzenz Růžek

Gendarm, ermordert 18 2/12 72. Ruhe sanft“.
Do téže hrobky byl později pohřben velitel
stanice dolnohbitské, strážmistr František
Seiler /+ 16. 4. 1905/ a původní deska
odstraněna, aby nastoupila nová. Je přirozeno,
že tato událost vzrušila široké okolí a hned se
našel lidový básník, jakýsi Matěj Třešňák ze
Hbit, který na nápěv „Ku Praze je cesta
dlouhá“ složil „Píseň o strašné vraždě, která
byla spáchána na četníkovi Čeňku Růžkovi“
Tato
píseň
s příslušným
obrázkovým
doprovodem byla předváděna potulnými pěvci
i na výročních trzích. Její znění je následující:
Z Nepřejova smutná cesta, která ke Hbitům
vede, tomu, který kráčí po ní, když si na to
vzpomene. Když osm hodin bylo, co se tam
přihodilo, co se tam přihodilo, tam slunečko
černým pláštěm své paprsky zakrylo. Slabým
světlem měsíc svítil, černým mráčkem kryl
sebe, hvězdy neměly jasnosti, pošmourné bylo
nebe. Bez vší bázně udatně kráčí četník v té
době, že vrahy bude přepaden, nepomyslil to
sobě. Tu nastala krutá bitva, doráželi na sebe,
to neviděl žádný svědek, jenom měsíc a nebe.
Neboť to bylo v noci, nebyl nikdo k pomoci,
udatně se vrahům bránil, několik jich poranil.
Hvězdy nemohly patřiti na tu velkou krutost,
kterou vrahové spáchali na tom, jenž svou
povinnost konaje spravedlivě, v oběť dává sám
sebe. Tak vlastní krev vycezuje, život za vlast
věnuje. Osm hodin večer bylo, on z Nepřejova
vyšel, asi po pěti minutách lid střelnou ránu
slyšel. Nic zlého netušil, neboť sobě myslil, že
to někdo ve vsi střelil, pak se zase utišil.
Teprve ráno, když do Hbit šli, tak četníka
nalezli, nedaleko cesty v poli ležel tam
zavražděn. Ach nelze mi popsati, jakou
ohavnou smrtí musel ten četník nebohý z toho
světa sejíti. Hrůzou trne veškerý lid, který
k místu pospíchá, ze všech stran se schází,
pláče, kvílí, naříká. Vše volá pomstu Boží na
ty vrahy ukrutné, kteří ho tak zohavili a života
zbavili. Hrozné to bylo divadlo na muže
nešťastného, lidský cit to nemohl snést,
všechněch oko slzelo. Obličej měl rozervaný,
mozek z hlavy se pění, pravou ruku mu přeťali
a do boku střelili. Kde jsi otče, kde jsi matko,
kde jste všichni přátelé, kde jste sestry a
příbuzní, kde jste jeho sousedé, by jste ho
oželeli a k hrobu provodili. Jemu lásku a
upřímnost prokázali. Tak dokonal náš
vlastenec život svůj v širém poli, z lásky
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k vlasti a národu smyl se ve své vlastní krvi.
Odpočívej v pokoji po tomto krvavém boji, za
odměnu v rajských světech, za tvoje dobré
činy. Ze všech stran se lid shromáždil ku
pohřbu tak smutnému, úředníci a četníci
provázeli ho k hrobu. Hudba truchlivě hrála,
pohřební řeč dojemná, kterou ctihodný kněz
držel, lid k soucitu budila. Sláva vám, slavní
mužové, že jste se ho ujali a o jeho statečnosti
všechněm vypravovali. Život jste nasadili, by
jste pravdu zvěděli, kteří to jsou vražedníci, že
ho tak zohavili. Bůh požehnal snaze vaší
vyjevit tu nepravost, by všichni lidé poznali ty,
kteří tu ukrutnost na něm spáchal, přehrozně
zohavili a tak beze vší lítosti života ho zbavili.
Měsíc nechtěl býti svědkem toho činu
hrozného, slunce nemohlo patřiti, své paprsky
zakrylo. Jen země krutá byla, která krev v sebe

vsála, která na ty vrahy kruté pomstu boží
volala. Bůh uslyšel hlasu toho, jenž byl v nebi
dobře znám, který přišel před tvář jeho, neb
jest spravedlivý pán. Zločinci jsou schytán, do
vězení jsou dáni, každý nyní očekává, jaká
bude skončení. Jak divné jsou cesty Páně,
jimiž člověka vede, tajní jsou jeho soudové,
určeny v Boží radě. Toho nikdy nezpytuj,
raději si rozvažuj, jak je život tvůj nestálý, na
to stále pamatuj!
J.V.

*****
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(Josef Valenta)

K U L T U R N Í
17.09.2016
23.09.2016

24.09.2016

02.10.2016
02.10.2016
15.10.2016
19.11.2016
26.11.2016
03.12.2016

17.12.2016
25.12.2016
14.01.2017
21.01.2017
28.01.2017
04.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
18.02.2017

K A L E N D Á Ř

Taneční zábava, hraje skupina BOSÁCI
Pořádá: SDH Jelence
Divadlení představení „Ženský boj“
Pořádá: Dolnohbitský divadelní spolek
Rafanda
Divadlení představení „Ženský boj“
Pořádá: Dolnohbitský divadelní spolek
Rafanda
Varhanní koncert v kostele
Pořádá: Obec Dolní Hbity
Zájezd do divadla na muzikál „Sibyla“
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity
Taneční zábava, hraje skupina BRUTUS
Pořádá: SDH Jelence
Myslivecký ples
Pořádá: MS Kamýk
Rozsvícení vánočního stromu
Pořádá: SDH Dolní Hbity
Zájezd do divadla na představení
„Děvčátko-vánoční příběh“
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity
Vánoční koncert v kostele + ohňostroj
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity
Vánoční zábava
Pořádá: SDH Luhy
Skautský ples
Pořádá: Skauti Višňová
Myslivecký ples
Pořádá: MS Jablonná
Hasičský ples
Pořádá: SDH Dolní Hbity
Sportovní ples
Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity
Memoriál Josefa Veselého, nohejbal
Pořádá: rodina Veselých a Dědinova
Hasičský ples
Pořádá: SDH Jelence
Hasičský ples
Pořádá: SDH Stěžov
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KD Jelence
KD Dolní Hbity

KD Dolní Hbity

Kostel Dolní Hbity
Praha, divadlo Hybernia
KD Jelence
KD Dolní Hbity
Dolní Hbity
Praha, divadlo Studio DVA

Dolní Hbity
KD Luhy
KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Jelence
KD Dolní Hbity

