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Obrázek nakreslila Blanička Žáková,
6 let 6 měsíců

*****
Hurá jaro!
Hurá, jaro už je tady,
zelenat se začnou sady,
hlínou bude vonět zem,
Jaro je tu, pojďte ven!

*****
Obec Dolní Hbity přeje
všem občanům veselé Velikonoce
a krásné jaro 2017.

*****

Vážení spoluobčané,
na jaře opakovaně nevycházím
z údivu nad mohutnou silou přírody.
Pokaždé se opakuje zrození nových životů,
pučení květů, rašení nových listů... Vždy se
jedná o to samé, ale pohledem zpět
nenajdeme stejné jaro jako to letošní,
loňské či předloňské.
Stejně tak činnost obce je každé
jaro podobná, ale vždy také trochu jiná.
Podobnost lze spatřovat v úklidu obce,
v přípravách na novou teplejší sezónu roku
i v některých společenských akcích, které
se na jaře obvykle konají.
Každé jaro se však liší novými
plány pro daný rok. Kdysi jsme plánovali
čistírnu odpadních vod v Dolních Hbitech
a kanalizaci, vzpomínám na rekonstrukci
hřbitovní zdi, omítnutí kostela, rekonstrukci kulturního domu či zateplení školy.
Pro letošní rok již máme příslib
dotace pro hasičský automobil a dětské
hřiště v Dolních Hbitech. To bude po
neblahých zkušenostech se dřevem kovové.
Většina dřevěných prvků na dětských
hřištích nám totiž po čtyřech letech
provozu začala pozvolna odcházet, a tak se
zastupitelé rozhodli pro dražší prvky
kovové, které vydrží mnohem déle.
V současné době probíhá stavební
řízení na stavbu kanalizace v Luhách
a kanalizačního přivaděče na čistírnu do
Dolních Hbit. Pokud vše půjde dobře,
pokusíme se na podzim požádat o dotaci.
Obec bude také muset nějakým způsobem
řešit rozbitou místní komunikaci v Horní
Líšnici i opravu kapličky v Kácini. Ve Třtí

schodek rozpočtu ve výši 3 269 105,20 Kč bude
kompenzován z úspor.
S výše
uvedenými
úpravami
schvaluje
zastupitelstvo rozpočet bez připomínek..
Z důvodu větší operativnosti stanovuje
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity závaznými
ukazateli rozpočtu u příjmů členění
ve struktuře Položka a u běžných výdajů ve
struktuře Oddělení – Paragraf.
Zastupitelstvo obce Dolní Hbity dále stanovuje
účelově vázat finanční prostředky pro ZŠ a MŠ
Dolní Hbity, okres Příbram: ostatní provozní
náklady 800 000 Kč, el proud 280 000 Kč, plyn
240 000 Kč, voda 51 000 Kč, nadnormativní
výdaje na mzdy 720 000 Kč, podpora
volnočasových aktivit 64 000 Kč, obklady
stěna ŠJ 30 000 Kč, dveře na zahradu
mateřské školy 40 000 Kč, rezerva na opravy
budovy 20 000 Kč.

se místní občané rozhodli zorganizovat
červnový sraz rodáků. Zastupitelé by proto
rádi do té doby stihli nainstalovat
elektrické zvonění na kapličku. Chtěli
bychom také zvelebit sběrný dvůr
v Dolních Hbitech.
Uvidíme, zda nám budou stačit pro
letošní sezónu síly a jestli nám bude přát
štěstí. Plány jsou možná až příliš smělé.
Stejně jako v sílu přírody věřím
i v pozitivní sílu lidské společnosti.
V teplém období roku prostě tvoříme
a zvelebujeme své okolí, místo, kde žijeme
svůj život, svůj domov.
Vážení spoluobčané, přeji vám
všem krásné a příjemné pracovní či
odpočinkové jaro a veselé a požehnané
svátky velikonoční.
Jan Michálek

- Zastupitelstvo pro rok 2017 ponechalo
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako
v roce 2016.
- ZO stanovilo pro rok 2017 cenu stočného
pro občany ve výši 33 Kč bez DPH (37,95 Kč
s DPH) a dále stanovuje pro rok 2017 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 zároveň schválilo předložený
návrh Dodatku č. 3 ke koncesní smlouvě
o provozování vodohospodářského majetku
a zajištění jeho správy mezi obcí Dolní Hbity
a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., se
sídlem Mostníkovská 255, Beroun 3, který řeší
stanovení
cen
vodného
a
stočného
a nájemné za pronájem ČOV a kanalizace dle
schválených cen vodného a stočného.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
finančního výboru – výsledovka ZŠ za
3. čtvrtletí 2016.
- ZO schválilo předložený návrh Dodatku
č. 8 ve výši 50.000 Kč ke smlouvě
o zabezpečení sociálních služeb mezi obcí
Dolní Hbity a Farní charitou Starý Knín.
- Zastupitelstvo schválilo prodej dílu „a“
z pozemku parc. č. 254 o výměře 39 m2 v k.ú.
Jelence vzniklého na základě geometrického
plánu č. 326-48/2016 za cenu za 1 m2
prodávaného pozemku ve výši 175 Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku hradí

*****
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 13. prosince 2016, kdy
přijali mimo jiné následující usnesení:
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 09/2016 ze dne 18. 10. 2016 bez připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 11/2016 bez připomínek.
- ZO
schválilo
předložený
návrh
schodkového rozpočtu obce Dolní Hbity pro
rok 2017 s následně navrženými úpravami:
VÝDAJOVÁ ČÁST:
- v § 2321 bude z rozpočtu zcela odstraněna
částka 360 000 Kč pro stavbu kanalizačního
řadu pro nemovitost parc. č. 623/1 v k.ú. Dolní
Hbity,
- § 3319 bude navýšen o částku 40 000 Kč –
oprava Kulturního domu Jelence - výměna
skříně na elektroměry a přemístění na chodbu.
PŘÍJMOVÁ ČÁST:
- beze změn
CELKOVĚ:
- Příjmy rozpočtu jsou schváleny ve výši
17 429 566,80 Kč, výdaje rozpočtu se ponižují
o částku 320 000,- Kč na 20 698 672,- Kč,
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žadatel. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí je nabyvatel.
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
obcí Dolní Hbity a ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem 405 02 Děčín VI-Podmokly, Teplická
874/8, zastoupená firmou Insat, spol. s r. o.,
se sídlem 110 00 Praha 1, Helichova 11a,
za účelem umístění kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 166/5, 265 a 166/8 v k.ú.
Jelence.
- Zastupitelstvo stanovilo zakoupit užitkový
vůz pro údržbové práce v obci.
- Zastupitelstvo obce Dolní Hbity vzalo na
vědomí
předloženou
Zprávu
starosty
o činnosti Rady od 4. 10. 2016 do 29. 11. 2016.
- ZO schválilo předložený návrh smlouvy
o řízení projektu „Nákup cisternové
automobilové stříkačky pro Jednotku SDH
Dolní Hbity“ mezi obcí Dolní Hbity
a firmou LK Advisory, s. r. o.
- Zastupitelstvo
schválilo
předloženou
cenovou nabídku a předložený návrh smlouvy
o
dílo
mezi
obcí
Dolní
Hbity
a společností LK Advisory, s. r. o. - Žádost
o dotaci a Studii proveditelnosti pro projekt
„Sociální byty Dolní Hbity a Jelence“.
- ZO projednalo a schválilo předložený
návrh smlouvy o zajištění územní studie
veřejného prostranství mezi obcí Dolní Hbity
a městem Příbram, se sídlem Tyršova 108,
261 01 Příbram.
- Zastupitelstvo
schválilo
předložené
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro
akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky
pro Jednotku SDH Dolní Hbity“. Jako první
v pořadí se s nejnižší cenovou nabídkovou
cenou umístila nabídka uchazeče KOBIT –
THZ, s. r. o., (celková výše nabídkové ceny
6 498 000 Kč bez DPH), na dalším místě
v pořadí, s nímž může zadavatel podle § 81
zákona č. 137/2006 Sb. uzavřít smlouvu, se
umístil uchazeč THT Polička, s. r. o., (celková
výše nabídkové ceny 6 537 000 Kč bez DPH).

soupis majetku obce Dolní Hbity – přírůstky,
úbytky ke dni 31. 12. 2016. Majetek obce
celkem: 128 827 738,75 Kč. Zůstatek běžného
účtu u KB: 8 043 755,94 Kč. Zůstatek běžného
účtu u ČNB: 1 542 628,26 Kč, zůstatek účtu
u KB – fond oprav ČOV a kanalizace: 200 000
Kč. Z toho budovy a stavby v celkové hodnotě
97 652 693,07 Kč a pozemky 15 207 851,78 Kč
o celkové výměře 1 060 479, 000 m2.
- ZO stanovilo Radě obce Dolní Hbity, aby
na své jednání přizvala žadatele o změnu
územního plánu. Na společném jednání pak
výše citované žadatele seznámila se stanoviskem zpracovatele Územního plánu Dolní
Hbity. Při jednání bude zjištěn skutečný zájem
navrhovatelů Změny č. 1 územního plánu
Dolní Hbity a následně Rada zajistí smlouvy
s jednotlivými zájemci o financování pořízení
Změny č. 1 Územního plánu Dolní Hbity.
Pokud se žadatelé o změnu Územního plánu
smluvně zavážou pořízení této změny uhradit
i s vědomím rizika, že navrhovaná změna
v rámci průběhu projednání nemusí být
schválena, bude Zastupitelstvo obce Dolní
Hbity s pořízením takové změny souhlasit.
- Zastupitelstvo
stanovilo
odkoupit
poměrnou ½ pozemku parc. č. 244/2 v k. ú.
Dolní Hbity o výměře 1696 m2 za celkovou
cenu 169 600 Kč, tj. 200 Kč za 1 m2 pozemku.
- ZO stanovilo odprodat zemědělské
pozemky parc. č. 377/11 v k. ú. Káciň
o výměře 365 m2, parc. č. 377/9 v k. ú. Káciň
o výměře 414 m2, parc. č. 243/10 v k. ú.
Jelence o výměře 3 920 m2 a parc.
č. 217/25 v k. ú. Jelence o výměře 2 262 m2 za
celkovou cenu 174 025 Kč (25 Kč za 1 m2
pozemku, pozemky jsou o celkové výměře
6 961 m2).
- Zastupitelstvo schválilo nabídku společnosti Galileo Corporation, s. r. o., na rozšíření
internetových stránek o mobilní aplikaci
V obraze a o Interaktivní mapy za cenu
13 500 Kč bez DPH, tj. 16 335 Kč vč. DPH,
a na roční správu aplikací za 4.500 Kč bez
DPH, tj. 5.445,- Kč.
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 12/2016 ze dne 20. 12. 2016 bez připomínek.
- Zastupitelstvo stanovilo uzavřít smlouvu
s organizací Technické služby města Příbrami,
příspěvková organizace, na zabezpečení sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2017 a navázat
tak na dlouholetou vyhovující spolupráci.

Další zasedání zastupitelstva se konalo dne
14. února 2017 v budově OÚ Dolní Hbity.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí Souhrnný
zápis z kontrolní činnosti uskutečněné v obci
Dolní Hbity v roce 2016. Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny žádné závady
a nedostatky.
- ZO vzalo na vědomí výsledky inventarizace
dle předložené přehledové tabulky – Inventurní
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- ZO vzalo na vědomí předloženou Zprávu
starosty o činnosti Rady od 13. 12. 2016
do 14. 2. 2017.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 01/2017 bez připomínek.
- ZO stanovilo zjistit možnosti realizace
přívodu el. energie do kapličky ve Třtí. Dále
pak Radě obce, aby provedla poptávku
na dodávku elektrického zvonění do kapličky
ve Třtí a aby dále zajistila přívod el. energie.
V případě
přijatelných
cen
stanovuje
Zastupitelstvo Radě, aby zadala realizaci
instalace systému zvonění v kapličce ve Třtí,
a to tak, aby byla vyhotovena do termínu
sjezdu rodáků a přátel Třtí dne 24. 6. 2017.

zamotaného života. Chop se příležitosti a nech
se Kristem vést. Zemřel za to, abychom my
měli šťastnou věčnost. Svým vzkříšením nám
dal velikou radost a naději. Život má tedy
smysl i se vším trápením, vždyť On nás vede
ke vzkříšení a k věčnému životu...
Co popřát na závěr? Kéž jsou
Velikonoce nás všech naplněné radostí,
pokojem a požehnáním.
Římskokatolická farnost
Krásná Hora nad Vltavou

(JM)

*****

Dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat na
bohoslužbu v neděli 16. 4. 2017 od 12,45
hodin do kostela sv. Jana Křtitele v Dolních
Hbitech.

Letošní velikonoční zamyšlení bych
rád začal krátkým příběhem, který se jmenuje
Stopy v písku:
Jedné noci jsem měl zvláštní sen. Šel jsem
s Bohem, svým Pánem, po písčitém pobřeží.
Na temném nebi se promítal film mého života.
Provázely jej dvoje stopy v písku. Udivilo mě,
že v těch nejtěžších a nejsmutnějších obdobích
mého života se objevovaly stopy jen jedny.
V rozpacích jsem se zeptal: „Pane, Ty jsi mi
slíbil, že vždy půjdeme spolu. Ale teď vidím, že
v době nejtěžších zkoušek jsem šel sám. Proč
jsi nebyl se mnou, když jsem Tě nejvíc
potřeboval?“ Na to mi Bůh odpověděl: „Právě
tam, kde vidíš v písku jen jedny jediné šlépěje,
tam jsem tě nesl ve své náruči.“
Jestli jsi v průšvihu, jestli se ti nic nedaří, jestli
tě opustila tvoje láska, jsi nemocný nebo
osamělý, jestli tě zradil tvůj nejlepší přítel...tak
si projdi Křížovou cestu. Jestli se ti všechno
daří, jestli úžasně vypadáš, jestli je tvůj život
pohádkou, jestli máš lásku a práci, prosím tě,
projdi si Křížovou cestu. Dobře víš, že utrpení
tě může postihnout kdykoli a kdekoli. Prožívej
Křížovou cestu se všemi těmi, kteří nemají to
štěstí jako ty. Naší silou je, že věříme, že On
trpěl daleko víc, než si lze vůbec představit,
pro mě, pro tebe.
Podívej se dnes pozorně kolem sebe na pučící
přírodu a rozeznáš v ní sílu vzkříšení!
Vzkříšený Ježíš už je v tvém životě, potřebuješ
jen bdělé oči, které ho objeví uprostřed tvého

P.Th Mgr. Zbigniew Grzyb

*****
Tříkrálová sbírka 2017

Výnos TKS 2017

Celkově bylo vybráno 34 185 Kč.
Z toho:
Třtí
Dolní Hbity
Jelence
Luhy
Svatý Jan - Řadovy
Hrabří
Krásná Hora n. Vlt.
Krásná Hora n. Vlt.

939 Kč
5 336 Kč
4 625 Kč
4 937 Kč
5 399 Kč
3 792 Kč
2 442 Kč
6 715 Kč
PhDr. Marie Pilíková
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bychom touto cestou teď chtěly říct my, že
znovu moc děkujeme za to, že jste nám
otevřeli nejen dveře, ale i svá srdce
a peněženky, a přispěli tak dobré věci!
Věříme, že letošní Tříkrálová návštěva
byla začátkem hezké tradice a bude se chodit
i nadále! Proto vy, které jsme letos nezastihly
doma, nezoufejte a příští rok nás očekávejte
! S pozdravem královny K+M+D

*****
Memoriál Josefa Veselého
V sobotu 11. února 2017 proběhl v sále
Kulturního domu v Dolních Hbitech Memoriál
Josefa Veselého v nohejbale.
Výsledková listina:
1. Káciň, 2. Rafanda, 3. Vohrnutej chránič,
4. DŽJ, 5. KŠK, 6. Poloosaři, 7. Tukani,
8. Oběd, 9. Gumičky

Tříkráloví koledníci v Dolních Hbitech

Všem děkujeme za účast a hlavně obci
Dolní Hbity za sponzorské dary a zapůjčení
sportovní haly. Další turnaj již pátý bude dne
27. ledna 2018.
za tým Tukani a rodinu Veselých a Dědinů
Petra Dědinová

*****
VÝZVA – POPLATKY !!!
Vyzýváme občany, kteří dosud
neuhradili poplatek za odpady, aby
tak neprodleně učinili, neboť
poplatek byl dle vyhlášky obce
Dolní Hbity splatný do 31. března.
Poplatek ze psů je splatný do 31. 5.

Tříkrálové kolednice v Luhách

Tříkrálová sbírka v Luhách
V sobotu 7. 1. 2017 jsme i tady u nás
vyrazily podpořit celorepublikovou Tříkrálovou sbírku. Přestože jsme šly poprvé
a neočekávaně, tak nás většinou všichni mile
přivítali a přispěli do charitativní kasičky.
K naší velké radosti nám také bylo
říkáno, že je dobře, že jsme přišly! A tak

(VM)
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na počest oslavy zmrtvýchvstání Ježíše.
Všechny návštěvy ten den dostanou kousek
posvěceného jídla a trochu se ho dávalo také
studně, zahradě a poli, aby byl dostatek vody,
ovoce a úrody po celý další rok.

*****
Velikonoce
- pašijový týden

*****

Květnou
nedělí,
tedy
poslední nedělí čtyřicetidenního půstu, začal
týden, který je posvěcen přípravě na Velikonoce, rozjímání a zármutku nad utrpením
a smrtí Ježíše. Název tohoto týdne je odvozen
z latinského slova passio, tedy utrpení – proto
se mu říká pašijový. Jednotlivé dny tohoto
týdne mají svoje pojmenování, k němuž se také
pojí specifické tradice.
A jak se to tedy má s jednotlivými dny
svatého pašijového týdne?
Na Modré pondělí se v minulosti neuklízelo,
naopak na Žluté úterý se uklízet muselo.
Pokud jste tedy nestihli o víkendu velikonoční
úklid, právě v úterý máte příležitost. Středa se
jmenuje Škaredá, to proto, že právě tento den
Jidáš zradil Ježíše. A rozhodně byste se neměli
mračit, protože je pak možné, že vám to
zůstane po celý rok. Kněží v kostelích pálí
větvičky vrby, lísky či jívy, které byly
posvěcené předchozího roku na Květnou
neděli. Napučené kočičky nahrazují u nás
nedostupné palmové snítky, kterými byl Ježíš
uvítán při vjezdu do Jeruzaléma.
Na Zelený čtvrtek, tedy v den poslední večeře
Ježíše, byste měli ráno brzy vstát a umýt se
rosou. Tento den by se také měly jíst pouze
zelené pokrmy – špenát, salát nebo brokolice.
Tento den nezní zvony, protože se traduje, že
zvony odletěly do Říma, a proto na vesnicích
pobíhají chlapci s hrkačkami, aby zvony
nahradili a odehnali Jidáše, Ježíšova zrádce.
Velký pátek je den ukřižování Ježíše, a proto
by se měl držet přísný půst. Na Velký pátek se
lidé chodívali mýt do potoka, aby se jim
vyhýbaly nemoci, tento den se nesmělo prát
prádlo, pracovat na zahradě nebo něco druhým
půjčovat – prý to přinášelo smůlu.
Bílá sobota se pak již chystá na oslavy
vzkříšení a z ohořelých dřívek se v minulosti
vyráběl křížek, další ze symbolů Velikonoc
(protože Ježíš byl ukřižován na kříži),
a odnášel se na pole, aby zajistil po celý rok
úrodu. Doma se peklo, uklízelo, pletly
pomlázky a zdobila vajíčka. Neděle neboli
Boží hod velikonoční přináší konečně po
mnoha dnech půstu okamžik velkého hodování

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

Káciň:

Bakoš Ladislav
Procházková Pavlína
Procházka Otokar
Kadlecová Jana
Weiner Evžen
Zvolenská Zdeňka
Kočí Petr
Fejtová Vlasta
Suchopárová Jaroslava
Weinerová Irena
Peteřík Jiří
Spilka František
Lukešová Marta
Šťastný Vladimír

Buraltová Marie
Maříková Miloslava
Gottingerová Daniela
Horká Marie

Jelence:
Hovorková Marie
Žáková Marie
Mandíková Věra
Fejtová Iveta
Hovorková Jaroslava
Žák Jiří
Trkovský Roman
Valta Vladimír
Fejtová Anna
Bouška Karel
Procházková Ivana
Neumann Josef

Luhy:
Procházka Tomáš
Broum Milan
Bejček Jiří
Krůtová Marie
Balíková Ivanka
Čech Miroslav
Slepička Vladimír
Stenczelová Vlasta
Velková Vlasta
Volf Josef
Volfová Anna
Staňková Jindřiška
Krůta Miloslav

Nepřejov:
Lívancová Vlasta
Suchopárová Jiřina
Kočí Josef
Suchopár Vladislav
Chýlová Jarmila
Velasová Milada

Třtí:
Horní Líšnice:
Štětka Josef
Fišerová Věra

Dědinová Jiřina
Vacková Milada

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)
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Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům
Od posledního slavnostního vítání se
v naší obci narodili tito noví občánci: Erika
Járová z Dolních Hbit, Miroslav Hovorka
z Jelenců, Veronika Neužilová z Dolních Hbit
a Eliška Dubská z Nepřejova.
Obec Dolní Hbity blahopřeje rodičům
k narození dětiček a našim malým občánkům
přejeme, aby je v jejich životě provázelo jen to
nejlepší.

Setkání s důchodci 2017

Divadlo Praha
V sobotu 20. května pojedeme na
zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na
představení Drahoušku, toužím po Tobě. Bude
výborné herecké obsazení. A kdo máte rádi
legraci, neváhejte, ještě máme několik volných
lístků.
U příležitosti oslav MDD jsme
připravili zájezd do divadla Hybernia na
představení Alenka v kraji zázraků. Dětský den
sice oslavujeme už v červnu a na zájezd
jedeme až v neděli 24. září. Předpokládáme, že
ve všech obcích připravujete pro děti bohatý
program a nechceme, aby se akce překrývaly.
Obecní úřad přispěje každému dítěti 130 Kč
na dopravu. Čeká nás nádherné vystoupení
vhodné pro děti i dospělé. Zájezd je již z velké
části obsazen. Proto neváhejte a zamluvte si
vstupenky.

(VM)

*****
VESELÉ VELIKONOCE, BOHATOU
POMLÁZKU A HODNĚ SLUNÍČKA
přejí svým zákazníkům
zaměstnankyně prodejny
v Dolních Hbitech.
Zdeňka Fejtová,
Radka Velasová
a Eliška Spilková

Vítání občánků

*****

Letošní slavnostní obřad připadne na
první květnovou sobotu. Doufáme, že přijmete
naše pozvání. Už se na vás i vaše děti moc
těšíme.

Informace kulturní komise
Ohlédnutí za vánočním koncertem
Loňský koncert se vydařil. Zpěvačka
Kateřina Falcová sklidila veliký úspěch. Náš
svátečně vyzdobený kostel byl plný
návštěvníků. Potěšilo nás, že přijeli lidé
z celého okolí. Doufáme, že i vám se líbilo. No
a co dodat, snad jen to, že už připravujeme
koncert letošní.

Noc kostelů
V pátek 9. června se náš kostel sv. Jana
Křtitele v Dolních Hbitech již po třetí zapojí do
celostátní akce Noc kostelů. Letos v kostele
vystoupí děti z hudebního kroužku naší
dolnohbitské školy pod vedením paní učitelky
Andrey Boženikové. A také nás navštíví
Dětský sbor sv. Ignáce z Březnice. Nenechte si
ujít výjimečný kulturní zážitek a přijďte se
podívat. Kromě vystoupení se také dozvíte
něco o historii kostela a můžete si ho celý
prohlédnout.

Setkání s důchodci
V sobotu 25. března proběhlo v sále kulturního
domu v Dolních Hbitech setkání důchodců. Je
až neuvěřitelné, že jsme pro vás připravovali
tuto akci již po čtrnácté. Jsme rádi, že jste se
přišli pobavit a za rok na shledanou s Toulavou
kapelou.

Hana Procházková
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Děkujeme kulturní komisi a obci Dolní
Hbity za krásně prožitý večer při akci Setkání
s důchodci.
Spokojené návštěvnice Anna Maříková
a Marie Boušková.

Ve správním území obce Dolní Hbity
bude otevřeno opět pět volebních místností.
Hledáme schopné a odpovědné zapisovatele
a členy volebních komisí. Kdo má zájem
o práci ve volební komisi, hlaste se na
Obecním úřadě Dolní Hbity.

*****

*****

Informace z knihovny
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu?

V knihovně máme opět nové knihy
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.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve svém chytrém
telefonu?
Představujeme naši novou službu pro
občany naší obce – nová mobilní aplikace
V OBRAZE. Aplikace vám přináší
přehled aktualit z webu naší obce, upozorní
vás na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce.
Co je potřeba k jejímu stažení?
- mít chytrý telefon s operačním
systémem Android či iOS
- přístup na internet
- místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Obecní knihovnu si přišly prohlédnout děti
z mateřské školy
(MV)

Z nových titulů:

Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?

*****
Volební komise - výzva
Volby do Poslanecké sněmovny nás
čekají na podzim letošního roku. Letošní volby
do sněmovny budou ve dnech 20.–21. října.
Volit budeme standardně v pátek odpoledne
(14–22 h) a v sobotu dopoledne (8–14 h).

*****
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*****
Program v kostele sv. Jana Křtitele
na poušti v Dolních Hbitech:
18,00-18,00 Zvonění zvonu
18,05-18,15 Individuální prohlídka kostela
a varhan
18,20-18,30 Pozdrav, pár slov o kostele
18,30-18,40 Slovem ze života farnosti
18,40-19,00 Koncert ZŠ Dolní Hbity
19,00-20,00 Koncert Dětského pěveckého
sboru sv. Ignáce z Březnice
Je tomu bezmála 35 let, co se skupinka
žen z Dolních Hbit domluvila, že si zkusí
zahrát volejbal na místním nově vybudovaném
hřišti. V té době jim bylo kolem 30 let. Některé
již volejbal rekreačně hrávaly, jiné byly
začátečnice. Tato první hra byla doprovázena
spoustou legrace a smíchu nad některými
výkony a hláškami hráček, a proto si pro velký
úspěch této akce domluvily další termín, kdy
se sejdou a postupně se scházely s příjemnou
pravidelností jednou a někdy i dvakrát týdně
a jejich hra se postupně zlepšila natolik, že se
zúčastnily turnaje pořádaného v Kamýku
nad Vltavou. Od té doby uplynulo již
mnoho let a tato parta se schází stále
s malými obměnami a vlastně už s námi
hrají 3 generace (babička, dcera, vnučka).
Scházíme se jednou týdně a komické situace
nastávají stále častěji, kde se pod salvami
smíchu z neuvěřitelných zákroků a hlášek
radujeme ze hry a z několikaletého přátelství.
Našimi dlouholetými soupeřkami zůstaly
hráčky Kamýku, kde věková hranice je
do 50, u nás do 70 let, ale ani toto nám nebrání
v dalším našem utužování sportovních
(komických) výkonů. Vždy po volejbale
zajdeme do místní hospůdky kde vše ústně
rozebereme a všemu se zasmějeme ještě
jednou při nesportovním ochutnávání piva.
Konec roku uzavřeme dobrou večeří
a rozdáme si dárečky k Vánocům.

*****
Stále platí:
KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI PROBÍHÁ SBĚR
ODPADŮ VE SKLADU OBCE
V DOLNÍCH HBITECH
od 9.30 do 11.30 hodin.
(MV)

*****

Volejbalistky ze Hbit

*****
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Jaro přichází…

Okénko základní školy

Tereza Černá
Po dlouhé zimě jsme ve škole přivítali
jaro. Zimní výzdobu vystřídaly svěží barvy,
které v nás probudily očekávání nových
zážitků. A bude jich opravdu hodně.
Pojďme si nejdříve připomenout, co se
u nás událo během prvních měsíců tohoto roku.
Lyžovat odjeli naši žáci tentokrát na Šumavu.
Moc se jim tam líbilo, přivezli si odsud
zážitky, na něž budou dlouho vzpomínat.
Nejlepší žáci z celého okresu se v únoru sjeli
na Okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Žákyně 9. ročníku se umístila v polovině
výsledkové listiny. Děkujeme jí tímto
za vzornou reprezentaci školy.
Naši nejstarší žáci se jeli vzdělávat
v oblasti finanční gramotnosti na OA a VOŠ
do Příbrami, kde si ve znalostech vedli velice
dobře. V měsíci březnu navštívily děti
2. stupně divadlo. V Příbrami zhlédli hru
„Tajemný hrad v Karpatech“. Dne 7. dubna
proběhla školní akce pro veřejnost-Vítání jara.
Návštěvníci si k nám přišli odpočinout, koupit
si pěkný výrobek a také se pobavit
v připravených dílničkách.
A co nás čeká v nejbližší době? V dubnu
se budeme společně těšit na 2 projektové dny Den Země a Den dopravní výchovy. U zápisu
přivítáme nové prvňáčky, kteří se do naší
školičky jistě moc těší. Žáky 9. ročníku čekají
v dubnu přijímací zkoušky na střední školy,
budeme jim držet palce, aby tento těžký krok
zvládli. Začátkem května se chystáme s 2.
stupněm prohlédnout Prahu, snad nám bude
přát počasí a uvidíme co nejvíce památek.
Ke Dni učitelů bych chtěla poděkovat
všem pedagogům za zodpovědnou a náročnou
vzdělávací práci a popřát jim mnoho životního
elánu do dalších let.

Tak jako den a noc
i roční období se mění.
Jaro se blíží, těšíš se moc,
sníh na mezích už není.
Když smutek duši zahalí,
láska hned vše napraví.
Petrklíč venku rozkvétá,
vlaštovka první přilétá.

*****
Okénko mateřské školy
Jaro v MŠ
Po dlouhé zimě přišlo konečně jaro.
Tolik jsme se na něj těšili. Jarní počasí nás láká
na vycházky do okolí za poznáním a na hry
s přírodním materiálem. Jaro je úzce spjato
s Velikonocemi – s lidovými zvyky a tradicemi. Ve středu 5. 4. navštívíme Hornickou
chalupu v Příbrami. V pátek vystoupíme na
zahájení jarních trhů před základní školou
a 13. 4. půjdeme koledovat po vesnici.
Dne 20. 4. přijede divadlo „A šmytec“
s představením „Cesta kolem světa za pohádkou“. 24. 4. oslavíme svátek „Den Země“
a 26. 4. zahájíme předplaveckou výuku
v příbramském bazénu.
Zápis nových dětí do mateřské školy
proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 13 h
do 15:30 h v budově MŠ. Tiskopisy (žádost
o přijetí a evidenční list s vyjádřením
od dětského lékaře) si vyzvedněte v mateřské
škole a k zápisu je přineste vyplněné.
Přejeme všem krásné jarní dny a veselé
Velikonoce.
Vladimíra Pražáková

Mgr. Jana Vršecká

Z plánovaných akcí:
11. 4. Zápis do 1. třídy 10:00 - 15:30
20. 4. Den Země
20. 4. Třídní schůzky 15:30 - 17:00
4. 5.
Dopravní hřiště pro 1. stupeň
16. 5. Okresní kolo Dopravní soutěže
mladých cyklistů

Ovečku na pastvě nakreslila Anička Rysová,
6 let
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Příští rok se sejdem znovu, bude to
zas na pohodu.

*****
Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ.
-

-

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
ubrusy, záclony, závěsy,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek),
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
peří, spacáky s funkčním zipem,
obuv – nepoškozená a v párech,
hračky – nepoškozené a kompletní,
menší funkční elektrospotřebiče
knihy.

Dětský karneval v Jelencích

MDŽ

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

Ročník 2017 byl ve všech ohledech
mimořádně vydařený. Oslavily jsme náš svátek
s vtipem a elegancí. Pozitivní energie večera se
šířila široko daleko. :-)
K pohodové náladě přispěl vyhlášený
harmonikář pan Smetana se svým nástrojem
a výborný DJ se slabostí pro řecké rytmy pan
Brejcha, který splnil snad každé hudební
přání.

Sbírka se uskuteční v těchto dnech:
úterý 18. 4. 2017, čtvrtek 20. 4. 2017,
úterý 25. 4. 2017, čtvrtek 27. 4. 2017
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.

*****
Vše je o práci a čase, ale v rámci
dobrovolnictví děláme vše s láskou a péčí
k bližnímu svému.
Pokud bude poptávka, tak slibujeme,
ze bude i nabídka. Proto si zapište už teď do
diářů 10. 3. 2018, ať nezapomenete přijít. ;-)

Dětský karneval
Třeskuté mrazy v lednu nás trápily,
my o to nedbali a karneval chystali.
Do kamen naložili, pořádně to roztopili.
Nová okna teplo chrání, to zaslouží
pochválení.
Za zábavou to to láká, převlečem se
za plyšáka. A kdo letos navštívil náš bál?
Přišel i pan král a nebyl sám.
Sličné dcerky, princezničky, protančily
dvoje botky.
Kde se vzali, tu se vzali piráti tu
zakotvili. Jonáš s Máťou ti nás chrání,
lumpa chytnou bez váhání.

Jelenecká kaplička
Drazí sousedé,
každoročně při chystání adventní
výzdoby a betlému v naší kapličce s obavami
stěhujeme obrazy a sošky. Jsou v neutěšeném
stavu stejně jako vnitřek kapličky.
Letos jsme si řekly, že dříve než vše
vrátíme na původní místa, tak s tím něco
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uděláme. Předně o kapličce nic nevíme.
Potřebovaly bychom zjistit například, komu je
zasvěcena, jak vypadala v minulosti, odkud se
vzaly stávající obrazy, ...
Věříme, ze nám rádi pomůžete
a zapojíte se. Cokoliv vás napadne pošlete na
e-mail jelence73@gmail.com nebo zavolejte
na tel.: 602 428 355, případně vhoďte
do schránky na dveřích klubovny Ježka.

Též se tento rok připravuje jednodenní
zájezd bĕhem léta, tentokrát na Lipno. Bližší
informace u Slávka Hochmana.
Miroslav Pácalt

*****
Okénko SDH Káciň

za Ježek Jana Stuchlíková

Letošní rok jsme zahájili 14. 1. 2017
výroční valnou hromadou, na které jsme
zhodnotili rok 2016. Dále byl 4. 2. 2017
sborem uspořádán vydařený autobusový zájezd
pro děti a rodiče do plzeňského vědeckozábavního centra Techmania. Dne 25. 2. 2017
jsme si spolu užili odpoledne při masopustním
průvodu obcí za poměrně hojné účasti
přihlížejících. Do nového roku jsme vstoupili
aktivně, v následujících dnech a měsících nás
čekají nejen brigády, ale také našemu sboru
připadá 6. 5. 2017 pořadatelství základního
(okrskového) kola soutěže v požárním sportu.
Dále 5. 8. 2017 uspořádáme 11. ročník
káciňského fotbalového turnaje.
Závěrem děkuji členům a členkám
za odváděnou práci a spoluobčanům
za podporu a účast na námi pořádaných akcích.

*****
Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do
roku 2017 a rádi bychom vás informovali
o naší činnosti SDH Dolní Hbity.
Dne 17. 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 28. ledna jsme pořádali tradiční
Hasičský ples, hudebni skupina Signál
vytvořila příjemnou atmosféru, a tak se všichni
zúčastnění skvěle bavili.
Dne 11. března jsme pořádali dĕtský
maškarní karneval za hojné účasti dĕtí
a rodičů. Hudbu zajišťoval Aleš Procházka
a pro dĕti byl uspořádán bohatý program,
s nímž pomáhali jako každý rok dva klauni.
Doufáme, že se všem akce líbila.
Dne 14. března jsme pořádali brigádu
na železný šrot za účasti 16 členů
a 30. března byla brigáda na sbĕr kamene
za účasti 18 členů. Všem zúčastnĕným tímto
dĕkujeme za práci.
A nyní co připravujeme. V neděli
dne 16. dubna bude v místní restauraci
U Rysů uspořádána soutěž o nejlepší
bramborový salát.
Dne 6. kvĕtna se bude konat okrsková
soutĕž v Jablonné. Po soutěži bude následovat
členská schůze a oslava sv. Floriána. A jako
každý rok uspořádáme dĕtský den pro naše
nejmladší spoluobčany, a to v sobotu 3. června.
V sobotu 17. června budeme pořádat
v Dolních Hbitech hasičskou soutĕž „O pohár
starosty SDH Dolní Hbity“.

Richard Horký ml.

*****
Informace
TJ Sokol Dolní Hbity
Zima je za námi a fotbalová sezóna
v plném proudu. Dospělí zvítězili v úvodním
zápase III. třídy doma s Dalekými Dušníky 3:0
a v druhém kole remizovali v Pečicích 2:2.
Dorost stihl zatím jedno utkání, a to vítězné,
doma porazil Malou Hraštici 3:0.
Nyní se ale vraťme k zimní přestávce,
kterou bychom mohli rozdělit na sportovní
a společenskou. V rámci té společenské
proběhly tyto akce: v sobotu 4. února jsme
uspořádali tradiční Sportovní ples, bohužel
účast byla oproti jiným rokům nižší, tak snad
příště… V měsíci únoru nás ještě čekal
masopustní průvod. Po zkušenosti z loňského
roku prošly maškary za doprovodu osvědčené
kapely pouze Dolní Hbity, a to za velkého
zájmu místních i návštěvníků obce. Poslední
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zimní sportovně-společenskou akcí byla
v sobotu 18. března valná hromada, která se
konala v pohostinství v Dolních Hbitech. 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 asi 10 fotbalistů. 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 2017 a našim
fanouškům krásné fotbalové zážitky.

Kamýkem nad Vltavou nás velice optimisticky
naladilo.
Ale prvním soupeřem v jarní části nám bylo
mužstvo Krásné Hory. To je nevyzpytatelný
soupeř, se kterým jsou utkání vyhecovaná.
Ovšem chlapi utkání zvládli a dvěma brankami
J. Davida dovedli zápas do vítězného konce.
Škoda branky v nastavení, ale i tak vítězství
2:1 a 3 body jsou dobrým startem do jara.
Letošní jarní boje budou pro naše diváky
specifické. Jelikož jsme hráli na podzim
9 zápasů na hřištích soupeřů, tak tyto soupeře
uvidí naši fandové na našem hřišti. V praxi to
znamená, že zpočátku se budeme se soupeři
střídat doma - venku, ale od 20. května až do
konce sezóny hrajeme už jen doma, tedy 5
zápasů. Přátelé, máte se na co těšit!
Závěrem bych chtěl popřát všem
spoluobčanům bohatou pomlázku a mnoho
zážitků na našich hřištích při fenoménu,
kterému říkáme fotbal.

Václav Kofroň

V. Rys ml.

*****

*****

Masopust v Dolních Hbitech

Okénko TJ Sparta Luhy
Vážení spoluobčané,
jak jsem avizoval v minulém vydání
Listů, koncem ledna jsme se pustili do přípravy
na jarní sezónu. A začalo se hned zostra, jak se
říká "těžko na cvičišti, lehko na bojišti!"
Proběhlo několik tréninků na hřišti a okolí
vždy v sobotu odpoledne.
V sobotu 11. 2. proběhla v hospodě
U Hřiště v Luhách výroční valná hromada, kde
jsme si oživili činnost klubu v minulém roce.
Zároveň byl členům oznámen nový název
klubu, od nového roku nese název FK Sparta
Luhy, z. s.
Dne 22. února jsme vyrazili na soustředění na Šumavu do Lesní chaty na
Javorníku. Po návratu nás o dalším víkendu
čekal masopustní průvod obcí s večerní Oldies
diskotékou.
Po tomto rozptýlení přišly 2 přípravné
zápasy. Nejprve vítáme na našem hřišti
mužstvo Hříměždic a bylo znát, že je to první
zápas. Vítězství 6:4 nebylo tak důležité jako
nevalný výkon týmu. To o týden později jsme
již předvedli výkon, jakým bychom se chtěli
prezentovat v jarních bojích. Vítězství 8:1 nad

V sobotu 18. 2. 2017 se konal konec
masopustu v obci Dolní Hbity.
Po vsi chodil v odpoledních odinách dům od
domu maškarní průvod, lidé nabízeli něco k
zakousnutí, popití a maškary je za to odměnily
veselým vystupováním a hudbou, de si bylo
možno zazpívat i zatancovat. Celé to skončilo
večer v místní hospůdce při dobrém moku. Je
dobře, že se ještě zachovávají tradice, ikdyž
většina už jich zaniká.
Hbiťáci

*****
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Dolnohbitská fotogalerie
- tentokrát stavební ruch v obci

Máte hezké fotky z akcí či ze života
obce? Pošlete nám je na adresu
obec@dolni-hbity.cz.

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

Káciň – pokračování
V nově založené pozemkové knize pro
Stěžov a Káciň z roku 1850 je obsažen popis
Kácině podle popisných čísel jednotlivých
chalup, při čemž všechny chalupy jsou
uvedeny jako dominikální. Za jméno držitele je
vždy uvedeno kdy a jakým způsobem chalupu
nabyl, takže podle těchto údajů možno
sledovati pořadí držitelů nazpět a to ve starších
pozemkových knihách stěžovských až do
vzniku toho kterého objektu.
Dominikální chalupy:
Č. 1 - Jan Synek
- manželka Kateřina
- 15. února 1811
Č. 2 - Václav Jarolímek
- manželka Rozálie
- 10. března 1825
Č. 3 - Josef Soukup
- manželka Anna
- 14. července 1839
Č. 4 - Josef Šmejkal
- manželka Anna
- 11. října 1822
Č. 5 - František Horký
- manželka Josefa
- 3. května 1838
Č. 6 - Jan Sirotek
- manželka Marie
- 30. listopadu 1838
Č. 7 - Václav Buchal
- 5. prosince 1791
Č. 8 - Josef Sirotek
- 7. února 1812
Č. 9 - Jan Černý
- 13. srpna 1827
Č. 10 - Martin Buriánek
- 1. října 1760
Č. 11- Jan Zajíček
- manželka Anna
- 21. prosince 1830
Č. 12 - Václav Horký
- 11. června 1931
Č. 13 - obecní domek
Č. 14 - Jan Zajíček
- manželka Marie
- 16. března 1837
Č. 15 - Václav Sobotka
- 29. prosince 1835
Č. 16 - Jan Vrátný
- manželka Josefa
- 31. října 1838
Č. 17 - zápis chybí
Č. 18 - František Sirotek - 10. listopadu 1836
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Č. 19 - Josef Zajíček
Č. 20 - Václav Černý
Č. 21 - Tomáš Horký
Č. 22 - Jan Kadlec
Č. 23 - Matěj Šmejkal
Č. 24 - Jakub Burian
Č. 25 - Josef Sobotka
Č. 26 - Václav Sirotek
Č. 27 - Jan Vršecký
Č. 28 - Antonín Jech
Č. 29 - Tomáš Vršecký
Č. 30 - Jan Pokorný
Č. 31 - Václav Zajíček
Č. 32 - ještě neexistovalo
Č. 33 - Václav Buchal
Č. 34 - Martin Sirotek
Č. 35 - Václav Švec
Č. 36 - Jan Vácha
Č. 36 - Jan Vácha
Č. 37 - Karel Hájek

-28. října 1826
- 1. dubna 1828
- 16. prosince 1877
- 6. září 1823
- 14 ledna 1837
- 11. prosince 1826
- 29. března 1856
- 14. ledna 1837
- 23. března 1840
- 30. září 1864
- 25.července 1846
- 25. července 1846
- 26. července 1846

v nově slove V posedlinách pod Hřívčí, kdež
rozpor a grunty jest dělati a tím rybníkem
nemálo o gruntův našich obkročenosti měl, i
pokudž by tak bylo nemohli bychom nad tím
řádného zalíbení míti“. Šanovec se měl za oba
počiny náležitě ospravedlniti.
Rybník však zřízen byl, v úředním
seznamu rybníků smolotelského statku z 15.
dubna 1786 uvádí se mezi šesti rybníky, které
následkem, dešťových záplav roku 1785byly
zničeny. V poznámce k soupisu se totiž píše,
že ty rybníky byly „vesměs strhány
a vypuštěny, bez velkého nákladu opravy
neschopné“. V seznamu, který bohužel
neuvádí názvy jednotlivých rybničných
objektů, je to s ohledem na velikost nejspíše
onen strhaný rybník pod Hřívčím s obvodem
1035 nenucených mužských kroků (775,25 m)
v hloubu 9 vídeňských stop (284cm) napájející
se z pramene, šířka hráze v koruně činila 36
vídeňských stop (1137 cm) a výška 12 stop
(379 cm), což vše odpovídá přibližně
i dnešnímu stavu někdejšího rybníka.
V josefském katastru stěžovském z roku 1785,
který v poloze „proti smolotelům“ popisuje
i severozápadní část obvodu smolotelského
statku kolem Dalskabátů, uvádí se pod
č.top.366 jako „rybník panský, k statku
smolotelskému patřící, Planý nazvaný, pod
lesem ležící“ o výměře 6 měřic (11 ha 508
a 278 m2).

- 30. ledna 1840
- 31. července 1846
- 25. července 1846
- 26. července 1846
- 26. července 1846
- 31. července 1846

Popisná čísla vyšší než 38 dostávaly chalupy
postavené až po roce 1850.
K zajímavostem káciňského okolí patří
mimo jiné i severozápadní svahy Dubenecké
hory (kóta 526) s lesní partií zvanou Hříbčí
nebo Hřívčí. Zde totiž v lučním úvalu pod
Hříbčím spočívá dávno zaniklý rybník,
existující kdysi přibližně na polovině cesty
mezi bývalým Havránkovým mlýnem u
Stěžova a smolotelskou částí obce zvanou
„Draha“ nebo „Na drahách“, současně pak asi
půl kilometru východně od Dalskabátů. Luční
úval lidově zvaný Na Planinách, je tu
přehražen mohutnou starou hrází, jejíž
západní polovina je však už dávno odkopána a
rozvezena, východní pak značně porušena.
Zbytek hráze se opírá po východní straně o
mohutná skaliska, v jehož těsné, sousedství
roste vydoutnalý klen a vedle něj buk, oba přes
100 let staré. Pod zbytkem hráze směrem
k Smolotelům, táhne se les asi třicetiletý, louka
lesem oním zarostlá zvala se „Chaloupčice“.

*****
Trocha humoru na závěr ☺

První zpráva o rybníku pochází ze 17.
května 1585, kdy česká dvorská komora
jménem císaře Rudolfa II. napomínala držitele
rytířského
manství
karlštejnského
ve
Smolotelích Šebastiána Šanovce ze Šanova,
aby upustil od nedovoleného vodního pytláctví
„ v potocích našich líšnických“ , tj. v potocích,,
ve kterých rybolov byl vyhražen panovníkovi.
Šenovcovi kladeno za vinu i to, „že by rybník
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K U L T U R N Í
16.04.2017

K A L E N D Á Ř

Soutěž o nejlepší bramborový salát

KD Dolní Hbity - salónek

Pořádá: SDH Dolní Hbity

25.04.2017

Přednáška Petra Bambouska –
Nové příběhy fotografií

OÚ Dolní Hbity –
knihovna

Pořádá: OÚ Dolní Hbity

06.05.2017

Vítání občánků
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

20.05.2017

Zájezd do divadla na „Drahoušku,
toužím po Tobě“

OÚ Dolní Hbity –
knihovna
Praha, divadlo Radka
Brzobohatého

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

09.06.2017

Noc kostelů 2017

Kostel Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

24.06.2017

Setkání rodáků, sousedů a přátel Třtí

Třtí

Pořádá: Třtí

25.06.2017

POUŤ DOLNÍ HBITY

Dolní Hbity

22.07.2017

Memoriál B. Králíčka, hasičská soutěž

Jelence

Pořádá: SDH Jelence

12.08.2017

Memoriál B. Sirotka, fotbalový turnaj

Luhy

Pořádá: FK Sparta Luhy

24.09.2017

Zájezd do divadla na muzikál „Alenka
v kraji zázraků“ Pořádá: Kulturní komise

Praha, divadlo Hybernia

obce Dolní Hbity

30.09.2017

Varhanní koncert

Kostel Dolní Hbity

Pořádá: Obec Dolní Hbity

07.10.2017

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Králíčková Š.

14.10.2017

Taneční zábava, hraje BRUTUS

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

16.12.2017

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

Dolní Hbity

