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Vánoce
Na Vánoce dlouhý noce,
dlouho můžem spát,
není slyšet vlaštoviček,
jenom vítr vát.

*****
Vážení spoluobčané,
rok 2016 se závratně a neúprosně blíží
ke svému sklonku. „To není možné,“ říkám si,
„vždyť nedávno začal“. „Jen se podívej
z okna, vidíš to spadané listí?“ Kontruje hlas
v mé hlavě...
Ano, našli bychom určitě
i bezpočet jiných důkazů.
Například dalším neklamným znamením blížícího se závěru roku je zahájení
adventu a s ním spojené rozsvěcení vánočních
stromů v jednotlivých částech naší obce, které
již máme za sebou. Rád bych si dovolil
podotknout, že tu ožívá nová tradice, která jde
napříč Českou republikou. Vždyť která
i zapadlá obec již dnes nenasvěcuje vánoční
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zdarma
webové stránky: www.dolni-hbity.cz

stromeček? Máme k sobě v tomto období blíž
a najdeme si čas na společné popovídání.
Těšíme se, že ustane celoroční chaos
a v závěru roku si užijeme trochu zaslouženého
pokoje.
I přes zdánlivý klid byl šestnáctý rok
pro naši obec rokem poměrně bouřlivým.
Letošek lze charakterizovat jako přípravu na
čerpání
evropských
dotací
v novém
programovém období. Bez jakýchkoli příprav
bychom
nemohli
realizovat
odvážné
a investičně náročné plány. Obnáší to zejména
pořizování nových projektů a postoupení
složitého procesu jejich schvalování.
A první smělý plán se již téměř
podařilo naplnit. Z Integrovaného regionálního operačního programu se naší obci
podařilo získat dotaci na nákup nové
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku
SDH Dolní Hbity. Ta stará je z roku 1981.
Zachování jejího dobrého technického stavu je
čím dál tím pracnější a stojí nemalé finanční
prostředky. Automobil má také příliš velkou
kapacitu nádrže a jízda s ním je mírně řečeno
riskantní. Na nákup nového automobilu by
obec měla obdržet dotaci v celkové výši
7 368 000,- Kč. Automobil se samozřejmě musí
ještě vyrobit a vybavit potřebnými náležitostmi.
To je práce přibližně na jeden rok. Znamená
to, že na přelomu roku 2017 a 2018 by se
mohli naši hasiči s novým vozem polaskat.
Obec podala rovněž žádost o dotaci na
rekonstrukci přízemí obecního domu na návsi
v Dolních Hbitech. Na výsledek teprve čekáme.
Před dokončením je také podání žádosti na
sociální byty v podkroví tohoto domu
a v budově KD v Jelencích.
Blíží se i podání žádosti o rekonstrukci
podkroví ve staré budově ZŠ. To by učitelům
i dětem mohlo přinést výrazné zlepšení

podmínek pro výuku. Škola by pak vybavením
mohla směle konkurovat městským školám.
Ke konci roku bude také konečně
dokončena
změna
projektu
kanalizace
v Luhách, kterou bude nutno ještě stavebně
projednat. Máme rovněž připraven projekt na
vybudování sběrného dvora pro tříděný odpad
v Dolních Hbitech. Z důvodu zatím nevýhodných dotačních podmínek jsme pozastavili
podání žádosti o dotaci.
Podali jsme také žádost o dotaci na
dětské hřiště v Dolních Hbitech (to je výhodné
z důvodu uceleného pozemku). Dětská hřiště
v ostatních částech obce bychom mohli
zvládnout ze svých prostředků.
Opětovně se chystáme podat žádost na
rekonstrukci místní komunikace v Horní
Líšnici v hodnotě cca 1 000 000,- Kč, tak si
držme palce.
Mimo těchto velkých akcí probíhají
stále drobné stavební úpravy a rekonstrukce
v různých částech obce. V současné době je
v běhu oprava staticky narušené zdi v hasičské
zbrojnici v Nepřejově. Díky snahám hasičů
z Jelenců probíhaly stále drobné opravy
kulturního domu a hasičské zbrojnice.
Za finanční pomoci obce se podařilo
luhovským
hasičům
postavit
pergolu
u hasičské zbrojnice. Sály KD v Jelencích
i v Luhách si v průběhu letošního roku
pomohly k novým oknům.
Stavební rozvoj však není všechno.
Důležitá je atmosféra v obci a dobré vztahy
mezi lidmi. Je výbornou zprávou, že
i v letošním roce naše vesnice kulturně
a společensky žily. Jezdilo se do divadla, hrálo
se divadlo, proběhl bezpočet sportovních
a kulturních akcí (stačí jen podívat se do
fotogalerie na webové stránky naší obce –
www.dolni-hbity.cz). To vše nám pomáhá život
zpestřit a tak trochu okořenit.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám všem poděkoval za spolupráci v tomto
kalendářním roce. Rád bych poděkoval i všem
zastupitelům, radním a velkému počtu
zaměstnanců obce za vykonanou práci,
kulturním a společenských složkám i místním
podnikatelům, které a kteří vždy v rámci svých
možností vycházejí obci vstříc.
Přeji všem krásné a radostné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a radosti ze
života v roce 2017.
Jan Michálek

*****
Střípky ze Zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 30. srpna, kdy přijali mimo
jiné následující usnesení:
- ZO vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce
Dolní Hbity č. 06/2016 ze dne 18. 7.
2016 bez připomínek.
- Zastupitelstvo
schválilo
prodej
pozemku parc. č. 649/11 o výměře
305 m2 v k. ú. Nepřejov vzniklého na
základě geometrického plánu č. 29495/2016 a stanovilo cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 150,Kč.
- ZO schválilo prodej pozemku parc. č.
649/12 o výměře 74 m2 v k. ú.
Nepřejov vzniklého na základě
geometrického plánu č.: 294-95/2016
a stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 150,- Kč.
- Zastupitelstvo předběžně schválilo
prodej části pozemku ve vlastnictví
obce Dolní Hbity parc. č. 649/1 v k. ú.
Nepřejov o výměře cca 338 m2
a stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve výši 150,- Kč.
- ZO projednalo a schválilo předložený
návrh smlouvy o dílo mezi obcí Dolní
Hbity a společností LK Advisory,
s. r. o., na žádost o dotaci a vyhotovení
Studie proveditelnosti pro projekt
„Vybudování odborných učeben v ZŠ
Dolní Hbity“.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo
předložený návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi obcí Dolní
Hbity a společ. ČEZ Distribuce, a. s.
- ZO vzalo na vědomí předloženou
Zprávu starosty o činnosti Rady.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí
informaci
o
obdržení
dotace
Ministerstva pro místní rozvoj na
nákup
cisternové
automobilové
stříkačky pro jednotku SDH Dolní
Hbity. Obec již obdržela registraci
akce včetně Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Dotace ze strukturálního fondu
ERDF je do výše 6 958 841,20 Kč
(85 %), dotace ze státního rozpočtu je
do výše 409 343,60 Kč (5 %) - celkem
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7 368 184,- Kč, vlastní zdroje jsou
minimálně 818 687,- Kč (10 %).
ZO vzalo na vědomí informaci
o vyhotoveném pasportu dopravního značení od společnosti HPN
projekt, s. r. o.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity
stanovilo odkoupit pozemky parc.
č. 252/19 o výměře 15 m2 49/10
o výměře 41 m2 a 49/8 o výměře 2 m2
vše v k. ú. Jelence, které vznikly na
základě geometrického plánu č. 3063/2015 vyhotoveného geometrem
Martinem Komárkem v ceně 1,- Kč
za 1 m2 dotčeného pozemku (jedná se
o pozemky pod nový chodník
v Jelencích).
ZO schválilo předložený návrh
Příkazní smlouvy mezi obcí Dolní
Hbity a firmou Marcela Hrdinová
na provedení a zajištění přípravy
a průběhu nadlimitní veřejné zakázky
na Nákup cisternové automobilové
stříkačky pro Jednotku SDH Dolní
Hbity.

-

-

-

proveditelnosti pro projekt „Obecní
dům Dolní Hbity – sociální byty“.
ZO projednalo a schválilo předložený
návrh rozpočtového opatření obce
Dolní Hbity č. 08/2016 bez
připomínek.
Zastupitelstvo ustanovilo hodnotící
komisi pro nadlimitní veřejnou
zakázku „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku SDH
Dolní Hbity“.
ZO vyhovělo žádosti nájemníků
bytového domu čp. 66 v Dolních
Hbitech a stanovilo starostovi, aby
nechal
vyhotovit
uzamykatelnou
mřížovou branku, která bude umístěna
nad poštovními schránkami pod
poslední částí schodiště v bytovém
domě čp. 66 v Dolních Hbitech.
(JM)

*****
INFORMACE PRO OBČANY

Další zasedání Zastupitelstva se konalo
dne 4. října 2016 v budově OÚ Dolní Hbity.
- Zastupitelstvo
schválilo
prodej
pozemku parc. č. 115/2 o výměře
3 m2 v k. ú. Luhy a stanovuje cenu
za 1 m2 prodávaného pozemku ve výši
175,- Kč.
- ZO schválilo předložený návrh
Dodatku č. 3 ke zřizovací listině
Základní školy a Mateřské školy Dolní
Hbity, okres Příbram bez připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh Plánu investic do vodohospodářského
infrastrukturního
majetku obce Dolní Hbity „verze srpen
2016“ bez připomínek.
- ZO schválilo předloženou cenovou
nabídku a předložený návrh smlouvy
o dílo mezi obcí Dolní Hbity a společností LK Advisory, s. r. o., na žádost
o dotaci a vyhotovení Studie
proveditelnosti pro projekt „Obecní
dům Dolní Hbity – komunitní
centrum“.
- Zastupitelstvo schválilo předloženou
cenovou nabídku a předložený návrh
smlouvy o dílo mezi obcí Dolní Hbity
a společností LK Advisory, s. r. o.,
na žádost o dotaci a vyhotovení Studie

OD 23. 12. 2016 DO 1. 1. 2017
BUDE OBECNÍ ÚŘAD
PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN

*****

Smysl Vánoc
Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro
jejich dobro?
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera
seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém
plápolal oheň, a přemítal o významu Vánoc.
"Pro Boha nemá cenu, aby se stal člověkem,"
uvažoval. "Proč by všemohoucí Bůh měl trávit
svůj drahocenný čas s někým, jako jsme my?
A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna
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ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je nesmysl.
Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na zem,
určitě
by
si
našel
jiný
způsob."

*****

Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk
přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a opřel se
o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, které
divoce mávaly křidly a zoufale se plácaly
v hlubokém sněhu. Byly jako omámené
a pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly
od většího hejna směřujícího do teplejších
krajin. Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal
do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se
zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale čím
víc se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. "Kdyby
tak věděli, že je chci zachránit," pomyslel si
muž. "Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro
jejich dobro?" Tu ho napadlo: "Kdybych se
aspoň na chvilku stal taky sněžnou husou
a mohl s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě
pochopily."
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý
večer, a široce se usmál. Vánoční příběh se mu
už nezdál nesmyslný. V duchu si představil
prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji
v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se
stal jedním z nás, aby nám naší řečí mohl
sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď
a že mu jde o naše dobro.

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

*****
Kulturní komise
Divadlo 2016 a 2017
V letošním roce jsme vyjeli za
kulturou do Prahy celkem 3x.
Na jaře do Divadla R. Brzobohatého na
představení „Sodoma Gomora“. Podle
reakcí publika nám prudce stoupla
dlouhověkost v naší obci. Při návštěvě
divadla jsme stihli navštívit i Muzeum
voskových figurín.
Druhý podzimní zájezd byl
na představení Sybila v Divadle Hybernia.
To už bylo sice vážnější téma, ale zase
jsme se dozvěděli něco z historie.
Poslední návštěva Prahy proběhla
v předvánočním čase. Nejprve jsme
okoukli stromek na „Staromáku“. (No,
u nás na návsích máme také hezké
stromky…). Něco jsme pokoupili a pak
usedli do hlediště divadla Studio DVA na
představení „Děvčátko – vánoční příběh“.
Tentokrát byl vypraven pouze jeden
autobus.
V roce 2016 navštívilo divadlo
s kulturní komisí při Obecním úřadě Dolní
Hbity celkem 270 diváků. To už jsme
slušný divadelní klub.
Vždy uspokojíme všechny zájemce
z Dolnohbitska a volné lístky nabídneme
pro známé z okolí.
Děkujeme obecnímu úřadu, že nám
pomůže zprostředkovat lístky do divadla
s výraznou slevou. A my vám můžeme
poskytnout lístky za velmi zajímavé ceny.

Nepřišel v žádné slávě, ale jako chudé
bezbranné dítě v úplně cizím městě, aby
každému z nás řekl: „Člověče, mám tě rád.
Mám tě rád a chápu tě, když se cítíš osamělý,
smutný, bezbranný. Vím, co je to opuštěnost –
narodil jsem se v cizím městě. Vím, co je to
chudoba. Moji rodiče neměli peníze na žádný
hotel. Vím, co je to být bezbranný – museli
jsme utíkat před vojáky, kteří mě chtěli zabít.
Člověče, mám tě rád. A k tomu, abych tě měl
rád, nemusíš být bohatý, ani silný, ani
bezproblémový. Mám tě rád takového, jaký jsi.
A i kdyby ses cítil úplně opuštěný, já budu vždy
s tebou. Dovedeš mi to uvěřit?“
A právě toto je nejdůležitější vánoční poselství:
Bůh nás miluje. Jen tak. A to je podstata
Vánoc…
Za Římskokatolickou farnost: P. Zbigniew Grzyb

Půlnoční bohoslužba:
24. 12. 2016, od 19.30 hodin
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kostelem. Již po několikáté u nás vystoupí
Kateřina Falcová a rozezní se i varhany.
Čekají na nás krásné písně a nádherně
vyzdobený kostel. Přijďte se potkat
s přáteli a popřát si krásné Vánoce.
Děkujeme všem, kteří přišli
a pomohli nám svátečně nazdobit kostel.

Pro zajímavost – cena vstupenky se
pohybuje okolo 700,- Kč. Doprava
do Prahy autobusem plus metro tam i zpět
stojí okolo 230,- Kč. Soukromý výlet do
Prahy vyjde na necelých 1.000,- Kč. Lístky
od nás máte většinou za 500,- až 600,- Kč
i s dopravou, podle toho, na jaké
představení jedeme. A to už je výrazný
rozdíl. Snažíme se pro vás zajistit zajímavá
představení.
Na rok 2017 plánujeme na květen
Divadlo Radka Brzobohatého „Drahoušku,
toužím po Tobě“.
Na příští rok jsme dostali nabídku
i do Karlínského divadla, kde je spousta
nádherných muzikálů. Například Carmen,
Čas růží, Noc na Karlštejně. Máme se na
co těšit.
Jako bonus připravujeme zájezd pro
rodiče s dětmi do Divadla Hybernia na
rodinný muzikál „Alenka v zemi zázraků“.
s úžasným
Nádherné
představení
obsazením.
Pokaždé
máme
k dispozici
zajímavá místa a snažíme se Vás
prostřídat. S ohledem na to, kdo chce vedle
koho sedět, je to takové malé sudoku.
Sledujte prosím obecní vývěsky.
Reagujte na telefonní čísla a včas
objednávejte vstupenky. Objednávky jsou
závazné. Občas se stane, že někdo namůže
na zájezd jet. Pokud to jde, seženeme
náhradníka. Ne vždy se nám to však
podaří. Pak nás mrzí, když zůstane místo
v divadle prázdné. Myslím, že za tak
zajímavou cenu seženete náhradníka i ve
svém okolí. Minimálně týden před
zájezdem se objeví odjezdy autobusu na
všech našich obecních vývěskách. Sledujte
je, prosím.
Na květnové představení už
přijímáme objednávky.
No a co dodat. Snad jen krásné
Vánoce a spoustu divadelních představení
v roce 2017.

Vítání občánků
Na příští rok jsme naplánovali
vítání opět na dvakrát. Tradičně na jaře
a na podzim. Ale co my máme co plánovat.
Plánovat musí budoucí rodiče. Jestli to
půjde takhle dál, bude stačit vítat děti jen
jednou do roka. Pro porovnání jsme pro
vás sehnali fotografii z roku 1974
a fotografii letošní.
Poznáte se?

Vítání občánků v listopadu roku 2016

Vítání občánků v roce 1974

Podotýkám, že na fotce z roku 1974 jsou
děti pouze z Dolních Hbit. A na letošní
fotce děti ze všech našich dolnohbitských
obcí.

Vánoční koncert
Letos připadne koncert na sobotu
17. prosince 2016. Opět se s vámi setkáme
od 17 hodin u vánočních stánků před

Hana Procházková
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Plán kulturní komise na rok 2017
Duben – posezení pro důchodce
Květen – zájezd do Divadla Radka
Brzobohatého
Červen – zájezd do divadla pro rodiče
s dětmi „Alenka v říši zázraků“
Červen – Noc kostelů
Říjen – zájezd do divadla
Prosinec – vánoční koncert

*****
Vítání občánků
Dne 5. listopadu 2016 jsme v Dolních
Hbitech přivítali naše nové spoluobčánky.
Přejeme jim do života hodně štěstí a zdraví.

*****
Pozvánka na vánoční koncert

Představují se:

Kačenka Švecová

*****
VESELÉ A POHODOVÉ
VÁNOCE,
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE
PŘEJÍ VŠEM ZÁKAZNÍKŮM
DOLNOHBITSKÉ PRODEJNY
COOP

Tomášek Hlinovský

*****

Zdeňka Fejtová, Radka Velasová
a Eliška Spilková
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a soutěžím. Nechybělo družinové nocování,
které je velmi oblíbené.
Do konce roku nás čekají ještě 2 společné
akce - tradiční vánoční trhy a předvánoční
bruslení.
Těšíme se na další společné zážitky
v novém roce 2017.

Okénko základní školy
Přišel krásný adventní čas, přípravy na
nejočekávanější svátky v roce jsou v plném
proudu. I naše škola se pomalu připravuje na
konec roku 2016. Vánoční dekorace zdobí
třídy i chodby a děti nedočkavě vyhlížejí
prázdniny. Od září jsme vykonali spoustu
práce. Pojďme si společně připomenout akce,
které v naší škole proběhly.
V měsíci září se konal Projektový den
evropských jazyků, v němž jsme se letos
zaměřili na národnostní menšiny v České
republice. Projektový den OČZMS proběhl
v říjnu. Byl velice pestrý a poučný. Studenti ze
SOŠ Dubno měli pro naše žáky připravená
stanoviště, na nichž si prakticky vyzkoušeli
např. první pomoc či sebeobranu.
Během listopadu proběhla školní kola
olympiád z českého jazyka a z dějepisu.
Krásné 3. místo jsme získali v soutěži
o nejhezčí sochu anděla, kterou s nadšením
vyrobily děti z 8. a 9. ročníku.
Ani v kulturní oblasti jsme nezaháleli.
Představení Přemyslovci na českém trůnu nás
zaneslo zpět do historie. Žáci 1. stupně
navštívili příbramské divadlo, kde zhlédli
pohádku Kocour Modroočko, a podnikli
tematický zájezd do Muzea hraček na Dobříši.
V oblasti prevence rizikového chování se
konaly rovněž zajímavé akce. Již podruhé se
naše škola zapojila do projektu VZPoura
úrazům, který se zaměřuje na prevenci nehod
a úrazů u dětí a mladistvých. Beseda byla
určena pro MŠ a žáky 1. stupně. V měsíci
listopadu k nám zavítali lektoři z centra Tilius
s programem „Kdo je připraven, není
překvapen!“ Proběhly přednášky na téma
„Nebezpečí
zábavní
pyrotechniky“
a „Kyberšikana“.
Do křesla pro hosta přijali pozvání
účastníci projektu Be Online Without Internet,
povyprávěli nám o svých zážitcích z Estonska.
V nejbližší době stráví někteří naši žáci týden
na Slovensku v rámci projektu We Are Not
Slaves of Modern Technologies.
Chlapci velmi dobře reprezentovali naši
školu ve sportu. Z florbalového utkání
v Příbrami si přivezli ocenění za 2. místo.
Ani ve školní družině děti nezahálely.
Věnovaly se rozmanitým aktivitám, hrám

Mgr. Jana Vršecká

Vánoční čas
Barbora Dušková
Venku už se chumelí,
táta běží pro jmelí.
Cukroví domem provoní,
Ježíšek na zvonek zazvoní.
Pod stromečkem dárky leží,
na dvorku nám pořád sněží.
Radost všichni velkou máme,
lodičky si posíláme.

Slovo ředitele
Milí čtenáři,
naše škola je nově zapojena do
projektu Erasmus+ s názvem Voda – fenomén
v životě lidstva a nedílná součást evropského
předškolního a školního vzdělávání. Dalšími
partnery na české straně jsou obec Solenice,
ZŠ a MŠ Solenice, SDH Solenice a SDH
Bohostice. Partnery na německé straně jsou
obec Herrstein, ZŠ Wildenburg, MŠ
Regenbogenland, SDH Kempfeld a spolek
Hunsrückverein. V budoucích třech letech
budou partneři projektu v Čechách i Německu
pracovat na několika výstupech spojených
s tématem „voda“. Výsledkem projektu bude
například kniha s básničkami a říkankami pro
děti, dále budou vznikat pracovní listy a další
didaktické materiály pro výuku. Také bude
v obou partnerských obcích vytvořena naučná
stezka věnovaná vodě.
Jedním z cílů projektu je i výměna
zkušeností, která bude realizována díky
několika výjezdům do partnerského regionu.
První výjezd do Německa se uskutečnil ve
dnech 17. až 20. 11. 2016. V rámci tohoto
setkání jsme navštívili Základní školu
Wildenburg, kde nás paní ředitelka Hannelore
Hamscher provedla jejich krásnou školou
a pozvala nás do hodin, ve kterých žáci

7

Kč. Celková vybraná částka byla 23.284 Kč.
Slíbili jsme, že vybrané finanční prostředky
zúročíme co nejefektivněji. A to se také stalo.
Do malé třídy (pro nejmenší děti) máme
objednaný nový nábytek. Všem, kteří jste
přispěli, byť drobnou částkou, ještě jednou
děkujeme a věříme, že si tento dar děti budou
spokojeně užívat i v dalších letech.
Přejeme vám a vašim blízkým krásné
a klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.

experimentovali s vodou a zabývali se
tvořivými aktivitami spojenými s vodou.
Ministerstvo životního prostředí ve
spolkové zemi Rheinland-Pfalz poskytuje
školám kufřík plný pracovních listů, CD, DVD
a dalších učebních pomůcek, které učitelé
mohou využívat při zpracování tématu voda ve
výuce. Tento kufřík se nám velmi líbil a ZŠ
Wildenburg nám jej v rámci projektu zapůjčila,
takže se učitelé mohou inspirovat od svých
německých kolegů a obohatit výuku o nové
vyučovací metody. Dalším bodem programu
byla návštěva naučné stezky věnované řece
Nahe, revitalizaci říčního toku a fauně a floře
údolní nivy. Stezka se nám velmi líbila díky
odbornému
výkladu
našeho
průvodce
a zároveň jsme zde načerpali hodně inspirace
a příkladů dobré praxe pro tvorbu naučné
stezky, která vznikne v rámci našeho projektu.
Samozřejmě jsme zavítali i do městečka
Herstein, které nás opět očarovalo svou
kouzelnou atmosférou. Na závěr jsme
navštívili
dobrovolné hasiče
v obci
Niederhosenbach.

Vladimíra Pražáková

*****
Uzavření školní družiny a mateřské
školy v době zimních prázdnin
V době vánočních prázdnin
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017
budou školní družina, základní škola
a mateřská škola uzavřeny.

Děkujeme za přátelské přijetí a těšíme
se na další projektové setkání, které se
uskuteční na jaře příštího roku v našem
regionu.

*****

Dovolte mi, abych vám i já popřál
krásné svátky vánoční plné pohody a radosti
a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí
a úspěchů.

Ježek přeje….
Končí další rok, ve kterém občanské
sdružení Ježek „oslavuje“ své čtvrté výročí.
Ano, jsou to čtyři roky, kdy jsme se scházely
a snažily se sobě i jeleneckým sousedům
zpestřovat žití v naší vesničce mezi lesy. Je to
krásný koutek naší země, když se ty chaloupky
vyloupnou z lesa, jedeme-li od Višňové.
Dlouho les…les a pak náhle červené střechy
v dolíčku… v každém ročním období je to
pohled, který se neomrzí. A protože to tu
máme rády, rády uděláme v rámci svých časem
omezených možnostech něco zajímavého pro
místní kulturu. Pro děti…ženy…rodiny.
Letos to byl tradiční karneval, veselý
Mezinárodní den žen, oblíbený Den dětí,
prosincové adventní vyzdobení kapličky
s úplně
novým
dřevěným
krásným
betlémem a přípravy tradičního Vánočního
zpívání, které proběhne 18. 12. 2016 od 17 h.
Srdečně vás zveme.
A tím se dostáváme k tomu krásnému
času, který je kouzelným pro všechny. Od dětí

Mgr. Ondřej Buralt

Okénko mateřské školy
Ohlédnutí za narozeninami
V sobotu 24. září se konala v naší MŠ
oslava 45. narozenin. Pro děti a rodiče byl na
celé odpoledne připraven bohatý program.
A jak to tak při narozeninách bývá, nechyběli
ani gratulanti. Zástupci OÚ Dolní Hbity
předali p. Větrovské věcné dary - nové skříňky
do šatny ve velké třídě a ochranné sítě na
zakrytí pískovišť. Vedení ZŠ přineslo velký
narozeninový dort. I ostatní návštěvníci
dobrovolně přispívali do kasičky svými
finančními dary. Dárci naši MŠ podpořili
částkou 8.444 Kč. K oslavám se také připojil
dolnohbitský divadelní spolek Rafanda, který
uvedl v pátek a v sobotu veselohru „Ženský
boj“. Výtěžek z obou představení činil 14.840
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po babičky a dědy. Času Vánoc. Každý
zavzpomíná na to, jak kouzelné byly Vánoce,
když byl malý. Snad každý se snaží být
hodnější, tolerantnější. A o nic jiného by
o
Vánocích
nemělo
jít.
Zpomalme,
zapomeňme na fronty, supermarkety, seznamy
s nákupy. Vánoce proběhnou, i když se
nebudou chaloupky blyštět, a děti budou
šťastné, i když nenajdou pod stromečky
Playstationy, iPhony a drahé dary. Zahrajme
si s nimi hry, čtěme si s nimi, pojďme
ven…budou daleko spokojenější.
My, „holky“ z Ježka vám přejeme
krásný a klidný předvánoční čas, klidné
a spokojené Vánoce. Abyste nikdo nebyl
sám a každému se splnilo aspoň malé přání.
Do nového roku přejeme především zdraví.
Samé radosti, jen malé starosti. Věrné
přátele a důvody k smíchu.

Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, pomalu končí rok
2016 a rádi bychom vás informovali o činnosti
SDH Dolní Hbity.
V posledním týdnu v srpnu se během
velkých veder zavlažovalo hřiště.
26. srpna byla dovezena stříkačka
z opravy a byly zakoupeny nové proudnice pro
soutěžní družstvo.
3. září se konala soutěž ve Zduchovicích, kde jsme se umístili na 3. a 4. místě.
13. září se prodal železný šrot, utržené
peníze jsou jeden z mála příjmů, který sbor má.
Oprava stříkačky stála 55 tisíc, a tudíž se nám
každá koruna hodí.
A konečně je 17. září, na tento den
jsme se těšili a zároveň se ho obávali.
Pořádáme asi největší soutěž, která tu kdy
byla, a to „O pohár vedoucího okresní odborné
rady represe Příbram“ a „Pohár starosty
Okresního sdružení hasičů Příbram“. Den před
tím ovšem musíme vše připravit, a to od hřiště
až po zajištění občerstvení, aby vše klapalo.
Bohužel počasí nám v tento velký den moc
nepřálo a téměř celý den propršel, ale na
náladě to nikomu snad neubralo, naopak všude
panovala skvělá nálada. Přijelo 33 družstev,
z toho 18 družstev mužů a 15 družstev žen.
Dokonce nás přijel podpořit pan Oldřich
Lacina, starosta Krajského sdružení hasičů
Středočeského kraje, a při té příležitosti předal
záslužnou medaili OSH panu Ing. Janu
Michálkovi. Naše soutěžní družstvo skončilo
na 9. místě. Večer po soutěži a ještě následující
den vše uklízíme, všichni jsme unavení, ale
šťastní, že vše probíhalo, jak mělo.
Odhadujeme, že zde bylo asi 500 lidí.
A jelikož naši obec čeká další víkend opět akce
v místní školce, tak všechny stoly a židle
přesouváme tam.
24. září slavíme 45. narozeniny místní
školky, do toho jsme odveleni na výjezd na
Skalku, kde má údajně hořet pneumatika.
Ukázalo se ovšem, že to byl planý poplach,
a tak se vracíme opět na oslavu. Výjezdu se
zúčastnil M. Spilka, A. Falc a Vl. Dědina.
26.-27. září opět vše uklízíme po oslavě.

Děkujeme za přízeň a účast na našich
akcích a slibujeme, že vydržíme, ač jen
v počtu pěti „bab“ a budeme pro vás dále
připravovat malá zpestření všedních dní. Na
oplátku – přijďte na naše akce, vždy se
snažíme něčím překvapit.
Jelenecký ženský klub:
Jana Stuchlíková, Kateřina Dědečková, Petra Lantorová,
Šárka Krůtová, Dana Schusterová

Jelenecký dřevěný betlém

*****
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a členkám DĚKUJI za vykonanou práci při
brigádách a akcích pořádaných SDH Káciň
a také za reprezentaci při soutěžích. Z akcí
pořádaných sborem v roce 2016 bych
připomenul zejména tradiční masopustní
průvod, dále jarní úklid obce. Následně se nám
podařilo uspořádat jubilejní 10. ročník
fotbalového turnaje, tento ročník byl speciální
také tím, že jsme jej odehráli na nové hrací
ploše. Na podzim jsme uspořádali zájezd do
Březnice
s exkurzí
v pivovaru
Herold
a posezením v přilehlé restauraci. Adventní čas
jsme v obci společně zahájili rozsvícením
stromku na návsi. V neposlední řadě bych chtěl
ještě poděkovat obyvatelům Kácině za jejich
podporu našeho sboru.
Závěrem
přeji
všem
klidné
a bezstarostné vánoční svátky a vydařený
nový rok 2017.

28. září se světil nově opravený hrob
četníka zavražděného roku 1872 ve službě pod
Nepřejovem. Této akce se zúčastnilo 8 členů.
30. září v 19:37 h jsme vyjížděli
k požáru chaty v Líšnici, kam jsme dorazili
jako první. Zúčastnil se M. Spilka, Vl. Dědina,
B. Kostínek, R. Kopecký.
28. října byla nahlášena unikající
kapalina z osobního auta. Na likvidaci vyjíždí
M. Pácalt a T. Přívora. Místo havárie jsme
zasypali sorbentem, zametli a ekologicky
zlikvidovali.
Dne 26. listopadu jsme se chystali na
zahájení adventu, a to už od rána, kdy jsme
vyrazili pro stromeček, který se následně
zdobil. Též jsme připravovali občerstvení
a posezení na večerní zahájení adventu. Přišla
16. hodina a sešlo se mnoho lidí, které přivítal
starosta hasičů pan Milan Spilka a úvodní
slovo pronesl starosta obce Ing. Jan Michálek.
Pro účastníky byl připraven například svařák
a klobásy atd., mohli si také poslat lampion
štěstí, dokonce přišli i čerti s Mikulášem
a andělem, kteří obdarovali děti balíčkem
sladkostí. Na závěr jsme zapálili první
adventní svíčku na krásném adventním věnci
a to vše za doprovodu vánočních koled.
Děkujeme za krásné vystoupení žákům
základní školy pod vedením paní učitelky Báry
Neužilové.
V sobotu 10. prosince proběhla
v restauraci U Rysů výroční valná hromada.
A jako každý rok se opět uskuteční
v sobotu dne 28. ledna Hasičský ples. Srdečně
zveme členy i spoluobčany. Přijďte se pobavit
a tím i podpořte náš sbor.
Na závěr tímto děkuji za vykonanou
práci našim členům v roce 2016, přeji jim
i všem našim spoluobčanům a příznivcům
hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví
a pohody v roce 2017.

Richard Horký ml.

*****
Okénko SDH Luhy
Vážení přátelé, vzhledem k tomu,
že je další rok téměř za námi, rádi bychom
vám shrnuli činnost našeho sboru
a představili vám, co nás společně
v následujícím čase ještě čeká. Začněme
ale pěkně od začátku.
Jako každé jaro pořádáme brigádu
zaměřenou na úklid kolem hasičské
zbrojnice. V květnu začínáme trénovat
a 14. 5. pak vyrážíme do Jablonné na první
soutěž 31. okrsku, kde soutěžíme
v kategorii muži nad 35 let. Domů si
přivážíme pohár za krásné třetí místo. Na
konci
května
oblékáme
montérky
a gumáky a za poměrně hojné účasti
čistíme místní koupaliště.
Na druhou soutěž ,,O pohár starosty
SDH‘‘ jedeme do Dolních Hbit. Na tuto
soutěž se nám po několika letech podařilo
poskládat dva soutěžní týmy a umísťujeme
se na 2. a 6. místě.
Naše poslední soutěž ,,O putovní
pohár vedoucího ORV‘‘ je opět v Dolních
Hbitech. Závodíme v kategorii muži nad
35 let a i do třetice letos končíme
s pohárem, a to za třetí místo. Během
července a srpna uspořádáme několik

Miroslav Pácalt

*****
Okénko SDH Káciň
Nejprve bych rád jménem výboru
SDH Káciň pozval všechny členy na výroční
valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu
14. ledna 2017 od 18:00 v hospodě.
Končící rok 2016 patřil z pohledu
sboru znovu k těm vydařeným. Členům
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drobným úpravám v prostorách KD
Jelence.
V říjnu se konal koncert skupiny
Brutus.
Na sklonku listopadu oslavil 70 let
náš dlouholetý člen pan Josef Volf,
přejeme mu mnoho zdraví do dalších let.
Všechny naše členy a přátele,
spoluobčany zveme na vánoční zpívání
před KD Jelence 18. prosince od 17 h.
Valná hromada sboru se bude konat
7. ledna od 19 h v prostorách KD Jelence.
Všem bych rád popřál vše nejlepší
k Vánocům, hodně zdraví a štěstí v novém
roce.
Jiří Žák ml.

brigád. Podařilo se nám opravit a natřít
sušák na hadice, natřít podbití z palubek,
vrata, okapy a okna hasičské zbrojnice. Na
podzim vyrostl u vstupní části hasičské
zbrojnice nový přístřešek, o který se
zasloužili zejména místní klempíři. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří nám chodí
pomáhat jak při brigádách, tak při čištění
koupaliště. Zdobení a rozsvícení tradičního
vánočního stromku proběhlo velmi
úspěšně 26. listopadu a pro všechny bylo
přichystáno bohaté občerstvení.
Tímto chceme zároveň všechny
pozvat na vánoční oldies zábavu, kterou
pořádáme 25. prosince od 20 hodin v sále
v Luhách. K tanci zahraje DJ ROBO
a zazní jak známé rock pop oldies skladby,
tak písně na přání. Věříme, že se budete
dobře bavit.
Výroční valná hromada se bude
tentokrát konat 7. ledna od 18 hodin
v pohostinství „U Hřiště“. Všichni jsou
rovněž srdečně zváni.
Na závěr chceme ještě popřát všem
našim členům, přátelům a spoluobčanům
hodně štěstí a hlavně zdraví do nového
roku a pokud možno klidné prožití
vánočních svátků.

*****
Okénko SDH Nepřejov
V pátek 16. prosince 2016 se od 18
hodin uskuteční výroční valná hromada SDH
Nepřejov. Tímto bych rád pozval všechny naše
členy k hojné účasti.
Všem přeji krásné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví a spokojenosti v novém
roce.
Ing. Roman Vopička

*****

František Pražák a Jaromír Jechort

*****

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

Okénko SDH Jelence
V předcházejících měsících za
účasti mladších i starších hasičů, se
uskutečnilo několik brigád za účelem
obnovení naší hasičské zbrojnice, a to
hlavně
ve
venkovních
prostorách.
Vybetonování nového nájezdu a chodníku
před zbrojnicí. Výměna starých dveří do
zbrojnice,
včetně
nového
nátěru.
Dokončení plaňkového plotu a oprava
průčelí zbrojnice, nový fasádní nátěr.
Opravy ostatních stran budou pokračovat i
v následujícím roce. Do konce roku nás
ještě čeká výměna okna v garáži a úpravy
elektroinstalace ve vnitřních prostorách.
V září nám vymaloval hospodu
Jirka Bláha z Drásova a došlo k několika

*****
Informace TJ SOKOL Dolní Hbity
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám malé poohlédnutí za fotbalovým
podzimem roku 2016, který před pár týdny
skončil.
A mužstvo dospělých hrající III. třídu
skončilo podzimní část sezóny 2016/17 na
desátém místě se 14 body a skóre 28:45.
Dorost a starší žáci hrají své soutěže
spojeni se Zduchovicemi.
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Dorost hraje domácí utkání v Dolních Hbitech
a je po podzimní části soutěže na sedmém
místě se 4 body a skóre 21:55. Starší žáci hrají
ve Zduchovicích a jsou průběžně na 3. místě
s 28 body se skóre 44:19.
Nejmladší žáci trénují pod vedením Petra
Grebeně s pomocí Martina Neumanna. Po
trénincích na hřišti nyní pokračují v zimní
přípravě v tělocvičně v Dolních Hbitech.
Zimní příprava mládeže i dospělých
bude tradičně závislá na přízni počasí, všechna
mužstva mohou opět využívat tělocvičnu
v kulturním domě v Dolních Hbitech a pokud
nám to počasí dovolí, budou některé tréninky
probíhat i venku.
Rádi bychom vás pozvali na nejbližší
akce, které tradičně TJ Sokol pořádá v zimních
měsících. V sobotu 4. února 2016 všechny
srdečně zveme do pohostinství v Dolních
Hbitech na Sportovní ples opět s populární
hudební skupinou MIX. Další akcí je
Masopustní průvod, který se uskuteční 25. 2.
a po zkušenostech z letošního roku půjdou
maškary pouze v Dolních Hbitech, začátek je
naplánován na pravé poledne. Před zahájením
jarní části fotbalových soutěží ještě plánujeme
svolat valnou hromadu, termín je 18. března
2017 od 16 hodin v restauraci U Rysů. Další
aktuální informace najdete ve vývěsce TJ
Sokol u prodejny Coop v Dolních Hbitech.

naši borci nekopali penalty! Máme 18 bodů se
skóre 36:32.
V současné době máme zimní pauzu,
která pravděpodobně skončí na konci ledna,
kdy se začneme připravovat na jarní boje.
V polovině února máme naplánováno
soustředění v Lesní Chatě v Javorníku na
Šumavě. Co se týče kultury, zapište si , prosím,
do kalendáře datum 4. března, kdy zase
navážeme na tradici masopustních průvodů
obcí s večerní Oldies maškarní diskotékou s DJ
Fandou Pazderníkem. Srdečně zveme!
Výroční valná hromada bude na
programu na začátku příštího roku, včas ji
oznámíme na vývěskách.
Přeji všem občanům bohatého Ježíška,
plno dárků a mnoho zdraví v nadcházejícím
roce.
Václav Rys ml.

*****
Z historie Dolnohbitska
Kronikář pan Vlastimil Velas pro vás připravuje
zajímavosti z historie Dolnohbitska
(neprošlo jazykovou úpravou)

TJ Sokol Dolní Hbity přeje všem
krásné a pohodové Vánoce, hodně štěstí
a zdraví do roku 2017!

Káciň
Název obce Káciň je původně
jméno lesa na severozápadním úbočí
Dubenecké
hory
mezi
Jablonnou
a Smolotely (kóta 554), který zanikl
postupným osidlováním v druhé polovině
18. století, na jehož místě začala od roku
1723 vznikati dnešní obec stejného jména.
Dne 20. července 1598 zaznamenal císařův
služebník umění geometrického, zemský
měřič Šimon Podolský z Podolí, v seznamu
okrajových lesů komorního panství
dobříšského mimo jiné i „les Kaczinic“,
v německém přepisu Gatzinic, takže
správný název obce zní podle toho Káciň
a nikoliv Kačín, jak bylo za první
republiky,
výnosem
ministerstva
spravedlnosti č. 25009 z 2. června 1942
úředně zavedeno, po okupaci pak 1. října
1949 opět napraveno. Doklad o památném
názvu v záznamu Šimona Podolského je

Václav Kofroň

*****
Okénko TJ SPARTA Luhy
Vážení spoluobčané,
na začátku podzimní sezóny nového
fotbalového ročníku nás posílilo celkově
5 nových hráčů a zapracování do týmu jim
trvalo opravdu velice krátce. A to se odrazilo
na počátečních výsledcích mužstva, kdy jsme
po pěti kolech vedli Okresní přebor! Zřejmě
vlivem příliš velkého sebevědomí ovšem přišla
série porážek, která se podařila zastavit pomalu
až v samém závěru podzimu. Logickým
vyústěním je tedy 10. místo po podzimní části,
kdy jsme 6x vyhráli a 7x prohráli. Ani jednou
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Jiří Fejt - 2 kousky pole - 2 věrtele
Matěj Havlát - 2 kousky pole - 6 strychů
Martin Fejt - 2 kousky pole - 2 strychy
Jiří Bartoš - jeden kus pole - 1 strych
Jan Boudník - louku pod 2 vory sena
Polnosti ony v Kácini byly však
zřejmě užívány již dříve, neboť podle
knihy zádušních počtů kostela sv. Jana
Křtitele uchovávané na slivické faře,
dlužili sousedé z Jablonné za léta 1679 –
1681 farní desátky ze svých polí v Kácini
takto:
Jakub Šerka - starých restů do 1681 - 4 zl
12 kr
za rok 1682 a 1683 - 10 kr 2 hal
celkem
3 zl 33 kr 2 hal
Martin Boudník – starých restů do 1681 2 zl 23 kr 1 hal
za rok 1682 a 1683
10 kr 2 hal
celkem
3 zl 33 kr 3 hal

obsažen ve Státním archivu na Křivoklátě
ve fondu „Velkostatek Mníšek“ čís. Inv.
129/9, kterýžto doklad však Antonín
Profous neznal, a proto jeho výklad
o vzniku jména nějakého divného osobního
jména Kác je nesprávný a spekulativní.
Stejně mylný je i výklad, kterým místní
jméno dnešní obce vysvětloval i Klíma
(jak vznikla jména osad na Příbramsku),
který je odvozoval od nějakého osobního
jména Kuka.
Pojmenování vzešlo ze skutečnosti,
že se v lese odedávna kácelo, což je
doloženo i dochovanou místní tradicí, která
vypráví, že Káciň vznikla na vykáceném
lese, odtuďž prý jméno. V gruntovních
knihách obce Stěžov, manského to statku
karlštejnského,
stojí
soustavně
zaregistrováno, že každý nový usedlík
v Kácini musel se vedle jiných povinností
zavazovati v povinné spolupráci na kácení
lesa podle panských direktiv a podle
rozsahu svého majetku a to po celé 18.
století.
Ve čtyřstránkovém letáku z doby
kolem roku 1900, který obsahuje neumělou
oslavnou báseň na vesničku Káciň,
slivický farář Václav Čermák napsal
v úvodu
doslovně
toto:
Legendu
vypravuje, že do údolí ve kterém leží
Káciň, slétl před dávnými věky anděl a
vida, jak je tu krásně, zavolal sem druhé
anděly. Když pak nenašli tu žádného
člověka – proměnili dvé hrdliček v lidi a
pomohli jim pro obydlí vykáceti kousek
lesa – odtud jméno Káciň.
Jiný doklad o tvaru jména Káciň je
obsažen Teresiánském katastru dobříšském
(fol 425) z 18. srpna 1714, kde se uvádí, že
někteří sousedé ve vsi Jablonné měli
políčka v Kácini a to takto:
Václav Sirotek - 2 kousky špatných polí
- 2 strychy 2 věrtele
Jan Bartoš - 2 kousky špatných polí - 2
strychy 2 věrtele
Anna Lukšanová - 2 kousky špatných polí
– 3 strychy
Jakub Skuhrovec - jeden kus pole – 1
strych a 1 věrtel
Jan Jarolímek - jeden kus pole - 2 věrtele

Jakub Lukšan – starých restů do 1681
- 3 zl 41 kr. 1 hal
za rok 1682 a 1683
10 kr. 2 hal
celkem
3 zl 51 kr 3 hal
Káciňský úval začal oživovati
stavbou dřevěných chalup pro jejichž
časový termín vzniku následkem ztráty
staršího
patimonálního
archivu
dobříšského nemáme dokladů, až koncem
prvního čtvrtletí 18. stol.. Tak podle
slivických matrik, jakožto jediného
pramene pro tyto údaje, konala se 7. dubna
1726 svatba „z chalupy v lese Kaczjn“,
jiné - 18. února 1727 - Matěj Kašpar
z Paliva s Mariánou, vdovou po Tomáši
Lukšanovi, třetí až 22. listopadu 1735,
Matěj Kučera s Kateřinou Jekorovou,
dcerou káciňského pastýře atd.
Ve vrchnostenské přiznávací tabele
z 20. února 1754 uvádí se v Kácini 11
chalupníků s celkovou roční robotou 1300
dní. Chalupy byly zásadně jen roubené, ze
dřeva jehož tu bylo dost, kryté doškami
a byly stavěny na propůjčeném panském
pozemku s roční činží a majetkem
vrchnosti zůstávaly až do vyvážení
v polovině minulého století. Platila se
z nich roční činže, majitel musel nadto
robotovati vrchnosti buď ručně, nebo
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s potahem. Velikost roční činže i roboty
byla ovšem rozdílná podle velikosti
a rozsahu gruntu. Podobně tak se platíval
nájem i z polností a luk, které byly jen
pronajímány a zůstávaly vrchnostenským
majetkem. Jak vypadaly káciňské poměry
v době tereziánské dosvědčuje náhodně
dochovaný spis z roku 1776, kterým se
káciňská obec domáhala úlevy na potažní
robotě (při svážení dřeva z lesů) a platu
z luk.
Memoriál zní doslovně takto:
„Jejich vysoce osvícená knížecí milost,
vysoce urozený svaté římské říše kníže
pane, pane nejmilostivější! V nejhlubší
pokoře a poníženosti před jejich osvícenou
knížecí milost v poníženosti předcházíme
a je s touto naší nejponíženější žádostí
zanášeti se osmělujeme za milostivé
odpuštění poníženě a pokorně žádáme
jakožto ponížení i poslušní poddaní
1) doufajíce my, že jejich osvícená
knížecí Milost v paměti milostivě ráčejí
míti, že jsme již my s ponížeností naší
oustnou stížnost vedli za příčinou roboty,
s kterou zatíženi jsme, jakož jsme jenom 3
dny pěší posílali, jakožto chalupníci a nyní
již skrze 6 let musíme 2 dny s pachtem
jezdit a ta robota nám byla ustanovena od
bejvalého pana hejtmana Šejchla (rozuměj
Jakuba Františka Scheichela, hejtmana
dobříšského), kdežto prve naše obec
káciňská nikdy nevykonávala,
2) k tomu ale z luk nápodobně
žádný plat nebejval nikdy peněžitý a nyní
od 18 let musíme platit a tak jsme velice
tenčeni, že sobě nikterak pomoci
nemůžeme, tak nám bylo odloženo od
jejich osvícené knížecí Milosti abychom
podruhý přišli, že se nám nějaké milostivé
pomožení učiní. Pročež v té nevyhnutelné
příčině před Jejich osvícenou knížecí
Milost, jakožto naši nejmilostivější
vrchnost, poníženě na kolena padáme a se
slzavejma očima žádáme, aby tak milostiví
a dobrotiví ráčili býti a nám nějaké
milostivé zpomožení ráčili učiniti,
abychom jsme z těch luk toho platu
zbaveni byli, tu aby nám uleveno bylo a ty
peníze, který již 18 let platíme, abychom

pro naše domácí obživení a zpomožení
míti mohli, neb nějakou dobrotivou milost
a lásku k nám nejponíženějším poddaným
chceme na našich nehodných motlitbách se
odsluhovati, té naděje jsouce milostivého
zpomožení s potěšením očekávati neopomínáme. Jejich vysoce osvícené knížecí
Milosti pána, pána nejmilostivějšího,
zůstáváme nejponíženější a poslušní
poddaní společné obce Káciň“.
Majitel
dobříšského
panství
Jindřich z Mansfeldu rozhodnutím z 12.
června 1776 odpověděl takto:
„Mému
panství
dobříšskému,
hospodářskému ouřadu, tuto k vědomosti:
Poněvadž tak ale v roku 1775 dne
13. srpna prošlého královského patentu
v článku šestým nejmilostivější nařízení
vyšlo, by oni poddaní, kteří nějaký
vrchnostenský grunty neb domy držejí,
strany z nich vykonání majících povinností
neb platů, se svou vrchností srozuměti a při
takovém srozumění písební kontrakty
s vysazeným časem jak dlouho kontrakt
trvá vyhotoviti mají, kdyby však se
srozuměti nemohli, a ty od nich žádající
povinnosti za velmi těžké držeti, že oni
poddaní takové grunty své proti
vyměřenému nazpátek zaplacení navrátiti
mohou, pročež na ten čas až do vyhotovení
takových kontraktů hospodářských ouřad
tyto suplikanty dominikální vesnice Kacině
na jejich prosbu při žádající pěší robotě
prozatím zanechává. Tejkaje se ale těch
panských činžovních luk, by jim bezplatně
přané a zanechané byly, se žádosti jejich
státi nemůže, poněvadž by snad takové
budoucně za své vlastní užívati chtěli a co
z takových
dominikálních
gruntů
extraoriginarium a ostatní císařskokrálovské daně dobejvati musím, oni
suplikanti však beztoho málo činže tak jak
jinší ostatní poddaní z takových činžovních
polí a luk platějí“.
(Pokračování v dalším čísle)
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Obec Dolní Hbity přeje všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti v novém roce.
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K U L T U R N Í
17.12.2016

K A L E N D Á Ř

Vánoční koncert v kostele + ohňostroj

Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

18.12.2016

Jelenecké vánoční zpívání

Jelence

Pořádá: Ježek

25.12.2016

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Višňová

25.12.2016

Vánoční zábava

KD Luhy

Pořádá: SDH Luhy

21.01.2017

KD Dolní Hbity

Myslivecký ples
Pořádá: MS Jablonná

28.01.2017

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

29.01.2017

Dětské maškarní

KD Jelence

Pořádá: Ježek

04.02.2017

Sportovní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity

11.02.2017

Memoriál Josefa Veselého, nohejbalový

KD Dolní Hbity

turnaj
Pořádá: rodina Veselých a Dědinova

11.02.2017

Hasičský ples

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

18.02.2017

Hasičský ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Stěžov

25.02.2017

Maškarní ples

KD Dolní Hbity

Pořádá: Ženy Drásov

04.03.2017

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Králíčková Š.

04.03.2017

Oldies maškarní diskotéka

KD Luhy

Pořádá: TJ Sparta Luhy

11.03.2017

Dětské maškarní

KD Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

11.03.2017

MDŽ

KD Jelence

Pořádá: Ježek

25.03.2017

Setkání pro důchodce

KD Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

09.06.2016

Noc kostelů

Kostel Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity
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