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Obrázek nakreslila Adélka Minxová,
6 let 7 měsíců

*****
Mlsný zajíc
František Hrubín

Zajíčku, jak se máš?
Kde si nejvíc pochutnáš?
V jetýlku, v jeteli,
pak si skočím na zelí.

*****

Vážení spoluobčané,
jste šťastní? On je totiž pocit štěstí
každého z nás velice důležitý. Některé studie
říkají, že štěstí každého z nás závisí na tom, jak
se sami umíme radovat a jak dokážeme
přijímat okolní svět. Pocit štěstí je velice
individuální, na základě zjištění z magnetické
rezonance o něm údajně rozhoduje oblast
mozku v temenním laloku. Skoro by se zdálo, že
to, zda jsme šťastní či nikoli závisí na tom, jak
se nám vyvinul určitý malý kousek nervové
tkáně. Tak jednoduché to ale asi nebude. Podle
neurobiologických zkoumání je šance na štěstí
z 50 % vrozená, asi z 15 % vysvětlitelná
vnějšími okolnostmi (zdraví, blahobyt apod.)
a zbytek je silně individuální.
Dle zprávy OSN jsou nejšťastnějším
národem Finové. Ani ostatní skandinávské
země na tom nejsou špatně. Podle této studie si
dokonce polepšilo i Česko. Jsme 21. zemí ze
156 posuzovaných v takzvaném indexu štěstí
a to není málo. Posuzuje se míra štěstí,
průměrná délka života, sociální podpora,
HDP, míra korupce, bezpečnost či svoboda
rozhodování.
Každý z nás vidí štěstí v něčem jiném,
i během života se mohou důvody, proč jsme
šťastní, měnit. Nedělám si velké iluze, ale třeba
i práce vytvořená v naší obci může mít
nepatrný vliv na pocit štěstí některých z vás. Ať
se jedná o zaměstnance úřadu či ty, kteří se
starají o venkovní údržbu obce, všichni mají
snahu, abyste se v naší obci cítili hezky. Rád
bych jim za to poděkoval.
Máme před sebou to krásnější
a teplejší období roku, do kterého směřujeme
nejvíc pracovních aktivit. Přál bych si,
abychom jej dokázali co nejlépe využít ve
prospěch nás všech. Doufám, že se budeme
alespoň minimálně podílet na zlepšení vašeho
pocitu štěstí.

A protože se nezadržitelně blíží
oblíbené svátky jara, dovolte mi popřát všem
veselé, ŠŤASTNÉ a požehnané Velikonoce.

Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy
o
bezúplatném
převodu
vlastnického práva k pozemku parc. č. 291
v k. ú. Jelence.
- ZO rozhodlo o pořízení Změny č. 1
Územního plánu Dolní Hbity - převod
části pozemku parc. č. 73/1 o výměře cca
1 200 m2 do BV – bydlení - rodinný dům
– venkovský.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
smlouvy o zápůjčce hasičské automobilové stříkačky Tatra 148 mezi obcí
Dolní Hbity a obcí Chotilsko.
- ZO
vzalo
na
vědomí
výsledky
inventarizace dle předložené přehledové
tabulky – Inventurní soupis majetku obce
Dolní Hbity – přírůstky, úbytky ke dni 31.
12. 2017. Majetek obce celkem:
131 047 539,66 Kč. Zůstatek běžného účtu
u KB: 10 345 039,38 Kč. Zůstatek
běžného účtu u ČNB: 2 437 046,06 Kč,
zůstatek účtu u KB – fond oprav ČOV a
kanalizace: 250 000,- Kč. Z toho budovy
a stavby v celkové hodnotě 97 781 247,07
Kč a pozemky 15 367 889,24 Kč o celkové
výměře 1 053 898, 000 m2.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
kupní smlouvy pozemku parc. č. 97/3
v k. ú. Jelence a mobilní buňky mezi ČEZ
ICT Services.
- ZO vzalo na vědomí starostou schválené
rozpočtové opatření obce Dolní Hbity
č. 01/2018 bez připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
zadávací dokumentace pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle zákona o zadávání veřejných
zakázek pro akce „Obecní dům Dolní
Hbity – Komunitní centrum“ a „Obecní
dům Dolní Hbity – Sociální byty“ včetně
projednání návrhu smlouvy o dílo mezi
obcí Dolní Hbity a budoucím dodavatelem
stavebních prací, dodávek a služeb, která
bude přílohou zadávací dokumentace bez
připomínek.
Naposledy jednali naši zastupitelé dne
20. března 2018:
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
ve vlastnictví obce Dolní Hbity parc. č.
348/8 - ostatní komunikace o výměře
184 m2 a 348/20 - ostatní komunikace
o výměře 47 m2, oba v k. ú. Káciň.
Zastupitelstvo dále stanovuje cenu za 1 m2
-

Jan Michálek

*****
Střípky ze zastupitelstva
Od posledního vydání Listů zasedali
zastupitelé poprvé 19. prosince 2017, kdy
přijali mimo jiné následující usnesení:
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
schodkového rozpočtu obce pro rok 2018,
kdy příjmy rozpočtu jsou ve výši
35 045 731,37 Kč, výdaje rozpočtu jsou ve
výši 41 843 726,30 Kč a schodek rozpočtu
ve výši 6 797 994,93 Kč bude kompenzován z úspor.
- ZO schválilo předložený návrh Střednědobého výhledu obce Dolní Hbity na léta
2019–2022 bez připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Pasportu místních komunikací správního
území obce Dolní Hbity bez připomínek.
- ZO stanovilo v souladu se změnou zákona
svým neuvolněným členům za výkon
funkce nově měsíční odměny při dolní
hranici stanoveného.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 11/2017 bez připomínek.
- ZO vzalo na vědomí Zprávu starosty
o činnosti Rady.
- Zastupitelstvo od ZS Dublovice odkoupilo
nádrž na vodu pro zalévání fotbalového
hřiště v Dolních Hbitech.
- ZO schválilo smlouvu na zajištění
zadávacího
řízení
na
výstavbu
komunitního centra a sociálních bytů.
- Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí
Dolní Hbity (budoucí oprávněný)
a Středočeským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje (budoucí povinný),
pro akci „Nepřejov – rozšíření VO“.
Další jednání Zastupitelstva se konalo dne
30. ledna 2018:
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-

-

-

-

prodávaného pozemku ve výši 150 Kč.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku hradí žadatelé o odkoupení.
ZO schválilo předložený záměr na
bezúplatné zřízení služebnosti – práva
chůze a jízdy pro obecní pozemky parc. č.
49/10 a 252/19 v k. ú. Jelence ve prospěch
majitelů pozemku parc. č. 49/5 v k. ú.
Jelence.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou
schválené rozpočtové opatření obce Dolní
Hbity č. 02/2018 bez připomínek.
ZO schválilo předložený návrh rozpočtového opatření obce Dolní Hbity
č. 03/2018 bez připomínek.
ZO schválilo předložený návrh smluv
o výkonu technického dozoru na stavební
akce Spolkový dům v Dolních Hbitech
a Stavební úpravy a vestavba 4 BJ –
kulturní dům Jelence.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
PROGRAMU ROZVOJE OBCE DOLNÍ
HBITY NA OBDOBÍ LET 2018–2024 bez
připomínek.
ZO projednalo otázku projednání oslav
100. výročí od vzniku samostatného
Československa v obci Dolní Hbity.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
starosty
o
navrženém
průběhu
slavnostního předání hasičské cisternové
stříkačky Tatra 815 Jednotce SDH.

křesťanského svátku vyzařuje. Hrob není
konečnou stanicí života, pouta, která svazují
náš život, se rozvazují, a skrze Vzkříšení
můžeme objevit život nový. A tak ve víře
v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet
vzkříšení i my a díky tomu probouzet k plnému
životu i druhé.

„Nebojte se! Moc Kristova
Vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož
by člověk mohl mít strach. Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil a čím je den ode dne více
ohrožován! A konečně, nebojte se sami
sebe!!
(Jan Pavel II.)
Vám všem radostné Velikonoce ve
světle Vzkříšeného Ježíše Krista přejí farníci
Římskokatolické farnosti.
Dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat
na bohoslužbu v neděli 1. 4. 2018 od 12,45
hodin do kostela sv. Jana Křtitele v Dolních
Hbitech.
P. Th Mgr. Zbigniew Grzyb

*****
Tříkrálová sbírka

(JM)

Počátkem ledna 2018 se opět
uskutečnila Tříkrálová sbírka. Koledníci se
zapečetěnými pokladničkami prošli tyto obce:
Krásnou Horu nad Vltavou, Kamýk nad
Vltavou, Svatý Jan - Řadovy, Hrabří a Dolní
Hbity.
Celkově bylo vybráno 49.882,- Kč.

*****
Přiblížil se čas, kdy budeme v naší
farnosti, v našich kostelích a v našich rodinách
prožívat Svatý týden - týden před Velkou nocí tedy nocí, kdy si připomínáme vzkříšení Ježíše
Krista. Zmrtvýchvstání je nejdůležitější
událostí pro lidi v Krista věřící, a určitě
i největší událostí v dějinách lidstva.

Z toho:
Dolní Hbity
Jelence
Luhy
Káciň
Svatý Jan - Řadovy
Hrabří
Krásná Hora n. Vlt.
Kamýk n. Vlt.

Co pro nás ale Velká noc a celé
Velikonoce znamenají nebo by měly
znamenat? Především to, že Láska a Život
jsou silnější než smrt. A přestože nám tento
svátek ukazuje i různé těžkosti, Bůh nám
především nabízí radost ze spasení, která
jedinečným způsobem z tohoto největšího

7 366 Kč
4 460 Kč
5 403 Kč
3 035 Kč
7 354 Kč
4 335 Kč
10 165 Kč
7 764 Kč

Velký dík všem dárcům i koledníkům.

*****
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z Dolních Hbit, Vojtíšek Švec z Jelenců
a Vojtíšek Ošmera z Luhů.
Obec Dolní Hbity blahopřeje rodičům
k narození dětiček a našim malým občánkům
přejeme, aby je v jejich životě provázelo jen to
nejlepší.

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

Káciň:

Přívorová Marie
Procházková Pavlína
Procházka Otokar
Weiner Evžen
Suchopár Jiří
Pirochová Bronislava
Hotová Bohumila
Neumannová Marie
Hotový Václav
Minxová Marie
Peteřík Jiří
Velas Vlastimil
Spilka František
Pácalt Miroslav
Sezimová Marie
Lukešová Marta
Šťastný Vladimír
Boháčová Bohuslava

Horký Karel
Schořovský Jan
Buraltová Marie
Broumová Marcela
Maříková Miloslava

Jelence:
Hovorková Marie
Soukup Oldřich
Žáková Marie
Mandíková Věra
Slepičková Jana
Bouška Karel
Trkovský Michal
Neumann Josef

Horní Líšnice:
Roztočil Pavel

(VM)

*****
VESELÉ VELIKONOCE, BOHATOU
POMLÁZKU A HODNĚ SLUNÍČKA
přejí svým zákazníkům
zaměstnankyně prodejny
v Dolních Hbitech.

Luhy:
Kostínková Blažena
Slepička Miroslav
Jun Josef
Rys Václav
Čámská Jiřina
Jechortová Marie
Procházka Bohumil
Stenczelová Vlasta
Velková Vlasta
Volfová Anna
Staňková Jindřiška
Krůta Miloslav
Volfová Božena
Krůta Miloslav

Zdeňka Fejtová, Radka Velasová,
Eliška Spilková

Nepřejov:
Zemanová Jarmila
Kočí Josef
Chýlová Jarmila

*****

Třtí:
Dědinová Jiřina
Bartošová Miloslava
Dědina Václav
Plavcová Miloslava

Informace kulturní komise

Kaliště

Setkání s Toulavou kapelou

Řehoř Pavel

Minulý týden si dali naši senioři opět
po roce dostaveníčko s Toulavou kapelou.
Doufáme, že se všem líbilo, a těšíme se na
příští rok.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
(VM)

*****
Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům
Od začátku letošního roku se v naší
obci narodili tito noví občánci: Toníček Neužil
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Zájezdy do divadla v roce 2018
V letech minulých jsme navštěvovali
divadlo většinou 2x do roka. Někdy se nám
povedlo přidat ještě předvánoční představení.
V letošním roce nastává změna. Divadlo
budeme navštěvovat častěji, ale již pouze jeden
autobus. Vystřídáme více divadelních žánrů
a uspokojíme tím více diváků. Dubnové
představení „Do ložnice vstupujte jednotlivě“
je již vyprodáno. O představení, které nás čeká
koncem května, budeme včas informovat.

*****

Noc kostelů
I v letošním roce bude náš dolnohbitský kostel zařazen na seznam kostelů, které
se v pátek 25. května otevřou veřejnosti.
Program akce bude včas uveden na plakátech.

TERMÍN SPLATNOSTI
MÍSTNÍCH POPLATKŮ SE BLÍŽÍ

Vítání občánků

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.

Vítání
dolnohbitských
občánků
proběhne letos na začátku června. Doufáme, že
bude hojná účast, a již se na vás těšíme.
Hana Procházková

*****

(VM)

Informace z knihovny
Nové soubory knih z výměnného
fondu Knihovny Jana Drdy Příbram jsou v naší
knihovně k dispozici od 14. 3. 2018. 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.

*****
Svoz nebezpečného odpadu

(MV)

Z nových titulů:

Oznamujeme občanům, že v úterý
dne 10. dubna 2018 se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu.
Místa a časy svozu:
Jelence - prodejna
Dolní Hbity - prodejna
Luhy – bývalá prodejna
Třtí - ves
Nepřejov - zastávka BUS
Káciň – bývalá prodejna
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15.00 - 15.15 h
15.30 - 15.45 h
16.00 - 16.15 h
16.30 - 16.45 h
16.45 - 17.00 h
17.15 - 17.30 h

zaměřený
na posilování
pozitivního
a bezpečného prostředí ve třídě. Na základě
zážitkového přístupu jsme byli seznámeni
s příklady dobré praxe při práci s třídními
kolektivy.
Zapojili jsme se do různých soutěží.
V rámci mezipředmětových vztahů vznikla
spolupráce v hodinách českého jazyka
a dějepisu. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili
mezinárodní vědomostní soutěže „Lidice pro
21. století“. Cílem programu je prohloubit
znalosti nejmladší generace o historických
událostech, vztahujících se k druhé světové
válce. V současné době se v rámci českého
jazyka a výtvarné výchovy zapojujeme do
soutěže o nejlepší hasičskou báseň. Nezaháleli
jsme ani ve sportu. Žáci reprezentovali naši
školu ve vybíjené.
A co nás čeká v nejbližší době? V měsíci
dubnu navštíví žáci 1. i 2. stupně divadlo
v Příbrami. Děti 2. stupně pojedou na
tematický zájezd do Lidic a do Terezína.
U zápisu přivítáme nové prvňáčky, kteří se
do naší školičky jistě moc těší. Žáky
9. ročníku čekají přijímací zkoušky na
střední školy, budeme jim držet palce, aby
tento těžký krok zvládli.
Školní družina nadále nabízí dětem tvořivé
prostředí, v němž si děti hrají, soutěží, čerpají
nové zkušenosti především formou rozmanitých her.
Přejeme vám všem krásné jarní dny
a úsměv na tváři…

Nebezpečné složky komunálního
odpadu jsou:
zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk,
kyseliny, fotochemický materiál, léky,
pesticidy, televize, lednice – pouze úplné,
pneumatiky z osobních vozidel – bez
disků (maximálně 4 ks/občan).
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
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.
Prosíme, abyste nebezpečný odpad
nenechávali bez dozoru a nenosili ho na
místo svozu např. den předem. Děkujeme
za pochopení.
Monika Volfová

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

Mgr. Jana Vršecká

od 9.30 do 11.30 hodin.

Jaro
Tereza Štropová

(MV)

*****

Jaro přichází sem k nám,
už máme vejce, já vám dám.
Otevřu dveře a kouknu ven,
vidím děti běhat tam a sem.

Okénko základní školy

Přichází jaro, sluníčko svítí,
nasaďte úsměv, trhejte kvítí.
Hrajte si spolu, bavte se,
copak vám jaro přinese?

Zima byla dlouhá a my jsme rádi, že
můžeme konečně s úsměvem na tváři přivítat
jaro. Ve škole probíhá kromě soustavného
kvalitního vzdělávání řada zajímavých akcí.
Pojďme si je představit.
Koncem měsíce ledna se uskutečnil
lyžařský zájezd do Železné Rudy. Žáci si
odtud přivezli spoustu zážitků a sportovního
nadšení.
V měsíci únoru se konal seminář pro
pedagogy „Bezpečné klima na ZŠ“. Byl

*****
Okénko mateřské školy
Astronomické jaro je konečně tady, ale
počasí tomu neodpovídá. Pěkně si s námi
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zahrává. Letošní zima je dlouhá, pevně se drží
svých otěží a nechce se vzdát vlády. O to více
se všichni těšíme na sluníčko a příjemné
oteplení. Jaro je nejhezčí roční období, kdy se
příroda probouzí ze zimního spánku, ptáci
zpívají a slavíme svátky jara – Velikonoce.
Letošní Velikonoce, jak se zdá podle
předpovědi meteorologů, strávíme za kamny
a koledníci vyrazí na koledu v teplém oblečení.
Dětem z MŠ chladné počasí nevadí a na
Velikonoce se těší. Učí se jarní písničky
a říkanky. Každoročně navštěvují Hornickou
chalupu v Příbrami s ukázkami lidových zvyků
a tradic a vystupují na jarních trhách v ZŠ.
Vesele si zdobí prostory MŠ, malují a tvoří
z různých materiálů. Ve středu 28. 3. půjdou
na koledu po vesnici.
Děti a zaměstnanci přejí všem krásné
Velikonoce.
Zápis nových dětí do mateřské školy
proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 13.00
do 15:30 h v budově MŠ. Tiskopisy (žádost
o přijetí a evidenční list s vyjádřením
od dětského lékaře) si vyzvedněte v MŠ
a k zápisu je přineste vyplněné.

bábovky, koblihy a velká spousta dalších
výrobků. Nabídka byla opravdu pestrá a není
divu, že se vše prodalo. Při nákupu vyhládlo,
takže hosté rádi zavítali do školní jídelny, kde
na ně čekalo vynikající občerstvení, které
připravily paní kuchařky. „Jídelníček“ byl
bohatý – chlebíčky, pudinky, plněné košíčky,
zeleninové
saláty,
různé
laskominy
a samozřejmě výborné velikonoční mazance.
A kdo jste si nedal grilovanou klobásku, určitě
jste pochybil. Že jste na jarmarku nebyli? A že
vám to je líto? Nesmutněte, vždyť se můžete
přijít podívat na některou z dalších akcí
pořádaných naší školou. Srdečně vás zveme.

*****
Základní škola a Mateřská škola
Dolní Hbity, okres Příbram
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

Vladimíra Pražáková

Velikonoční jarmark

19. dubna 2018
od 10 hodin do 16 hodin
K ZÁPISU S SEBOU PŘINESTE RODNÝ
LIST DÍTĚTE A PLATNÝ PRŮKAZ
TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCE.

*****
Dětský karneval

Naše dolnohbitská škola připravila
tradiční Velikonoční jarmark. Úvodem se hosté
sešli před školou, kde byl v 16.00 zahájen
kulturní program v podání žáků. Po něm byli
již všichni naladěni na velikonoční notu, a tak
si šli s chutí koupit něco velikonočního do
školy. A to už začal ten pravý jarmark - děti
prodávaly svoje výrobky, paní učitelky se
vším pomáhaly, aby bylo pro návštěvníky
jarmarku všechno dokonale připraveno. A bylo
z čeho vybírat: malovaná vajíčka, pomlázky,
zelené osení, výrobky z březového proutí,
velikonoční magnety, papíroví zajíčci,
velikonočně zdobené perníčky, výborné
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A co nyní připravujeme? Dne
5. kvĕtna se bude konat okrsková soutĕž
v Dolních Hbitech. Dne 12. kvĕtna bude valná
hromada a oficiální předání cisterny JSDHO
Dolni Hbity. Začátkem června budeme pořádat
jako každý rok dĕtský den pro naše nejmladší
spoluobčany. V sobotu 16. června budeme
pořádat v Dolních Hbitech hasičskou soutĕž
„O pohár starosty SDH Dolní Hbity“. Dne
28. července se pojede na jednodenní zájezd do
pivavoru v Plzni. Bližší informace u Slávka
Hochmana.
Všem spoluobčanům přejeme krásné
a poklidné prožití velikonočních svátků.

MDŽ

*****

Miroslav Pácalt

Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do
roku 2018 a rádi bychom vás informovali
o činnosti SDH Dolní Hbity.
Dne 15. prosince pořádala kulturní
komise obecního úřadu tradiční koncert
v kostele a jako každý rok jsme pomáhali při
zajištění koncertu, organizovali jsme parkování
a průjezd obci při ohňostroji.
Dne 13. ledna jsme pořádali tradiční
Hasičský ples, hrála hudební skupina Signál,
která vytvořila příjemnou atmosféru, a tak se
všichni zúčastnění skvěle bavili.
Dne 26. ledna nám přivezli z Jičína
dlouho očekávanou cisternu TATRA 815.
Dne 17. března jsme pořádali dĕtský
maškarni karneval za hojné účasti dĕtí
a rodičů. Hudbu zajišťoval Karel Nĕmeček
a pro dĕti byl uspořádán bohatý program,
a samozřejmĕ nechybĕl ani klaun. Doufáme, že
se všem akce líbila.

Dětský karneval v Dolních Hbitech

*****
Okénko SDH Káciň
Letošní rok jsme zahájili 13. ledna
2018 výroční valnou hromadou, na které
jsme zhodnotili vydařený rok 2017. Dne
10. 2. 2018 jsme uspořádali masopustní
průvod obcí. V následujících měsících nás
8

trénování v tělocvičně v Dolních Hbitech. Na
konci zimní přípravy proběhlo soustředění ve
sportovním
areálu Mozolov, kterého se
zúčastnilo asi 10 fotbalistů.
Kromě fotbalu nás na jaře čeká jedna
zásadní stavební akce, která by měla vyřešit
problém se zavlažováním hrací plochy.
V západní
části
areálu
nainstalujeme
velkokapacitní nádrž a rozvod vody k zalévání
hřiště.
Přejeme všem našim sportovcům
mnoho zdaru v jarní sezóně 2018 a našim
fanouškům krásné fotbalové zážitky.

čekají nejen brigády, ale také máme
v plánu na letošní rok zorganizování
zájezdu a uspořádání soutěže v požárním
sportu. Zájezd a soutěž plánujeme na
začátek podzimu, jejich přesné termíny
budou ještě oznámeny. Co se týká brigád,
tak máme na letošní rok naplánovánu
hlavně výměnu oken v klubovně hasičské
zbrojnice. Dále 4. srpna uspořádáme
12. ročník káciňského fotbalového turnaje.
Děkuji všem členům a členkám
za odváděnou práci a spoluobčanům
za podporu a účast na námi pořádaných
akcích.

Václav Kofroň

Richard Horký ml.

*****

*****

Informace
TJ Sokol Dolní Hbity

Okénko FK Sparta Luhy

Zima je za námi a fotbalová sezóna se
pomalu ale jistě rozbíhá. První soutěžní utkání
jara odehrálo mužstvo dospělých v sobotu
24. března 2018 doma se Zduchovicemi. a to
až po uzávěrce tohoto vydání Dolnohbitských
listů. V dalším kole hrají dospělí v sobotu
31. března ve Višňové. Dorost má naplánované
zahájení soutěží na začátek dubna. Všechny
aktuální výsledky a informaci o klubu najdete
ve vývěsce u prodejny COOP v Dolních
Hbitech.
Nyní se ale vraťme k zimní přestávce,
kterou opět můžeme rozdělit na sportovní
a společenskou. V rámci té společenské
proběhly tyto akce: v sobotu 3. února jsme
uspořádali tradiční Sportovní ples, účast byla
proti loňskému roku podstatně vyšší, což se
samozřejmě odrazilo na spokojenosti všech
zúčastněných. V měsíci únoru nás také čekal
Masopustní průvod, v sobotu 17. února prošly
maškary za doprovodu muzikantů Dolní Hbity,
zájem místních byl opět velký a celou akci
můžeme hodnotit jako povedenou. Poslední
„zimní“ sportovně-společenskou akcí byla
v sobotu 3. 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 mimo jiné možnost

Vážení spoluobčané,
zimní fotbalová přestávka je nenávratně za
námi a začátek jarních bojů klepe na dveře.
Dříve, než se do nich pustíme, obeznámím vás
se vším, co se během této pauzy událo v našem
klubu.
Proběhl tradiční novoroční fotbálek,
kdy za účasti 18 hráčů zvítězili ženatí nad
svobodnými 13:8.
Dne 20. ledna se konal na hřišti první
trénink a večer v Hospodě U hřiště výroční
valná hromada našeho FK. Po přečtení všech
referátů se konaly volby nového výboru. Nový
výbor nyní pracuje ve složení: Václav Rys ml.
- předseda, Vladimír Kout - sekretář, Radek
Matyáš - pokladník. Pavel Pilík byl znovu
potvrzen jako trenér mužstva a Tomáš Pilík
jako kronikář. Děkujeme starému výboru za
dosavadní práci a přejeme novému šťastnou
ruku při řešení nových úkolů.
V sobotu 10. února prošel za
podmračeného počasí naší obcí masopustní
průvod. V hojném počtu masek jsme dokázali
tuto tradici dál udržet i pro příští generace.
Večerní oldies diskotéka, to už bylo jen pěkné
završení příjemného dne.
Od středy 21. 2. do neděle 25. 2. jsme
na Šumavě na Javorníku nabírali fyzičku
a tmelili partu do jarních bojů. Vzhledem
k dostatku sněhu jsme přípravu řešili
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běžkováním. Soustředění se zúčastnilo
9 fotbalistů a 5 nehrajících členů FK.
Po návratu ze soustředění nás čekaly
tři přípravné zápasy. Na umělce Spartaku
nejprve porážíme Kamýk n./Vlt. 10:4, o týden
později doma prohráváme s Dalekými Dušníky
1:5 a další sobotu opět na umělce Spartaku
porážíme Láz 6:3. Doufejme, že v jarních
bojích navážeme na výsledky z přípravy a těch
prohraných zápasů bude co nejméně.
Zahájili jsme také brigádnickou
činnost, kdy jsme před zápasem s D. Dušníky
museli zprovoznit areál hřiště s kabinami.
Letos toho máme v plánu hodně, ať už se to
týká sportovní, kulturní či brigádnické
činnosti. Doufejme, že se vše zdárně podaří.
Závěrem bych chtěl popřát všem
spoluobčanům krásné prožití svátků jara,
i když to venku zatím tak nevypadá, bohatou
pomlázku a všem fanouškům příjemné zážitky
při fenoménu zvaném fotbal.

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

Všechno má svoji historii – i fotbal!
První zmínka o fotbale se objevila v „Českých
novinách“ v roce 1896. Tento úsměvný článek
věnuji
dolnohbitským
a
luhovským
fotbalistům.
Kopání míče jest původem hra
anglická a zove se Football. Kopací míč jest
ballon ze silného kaučuku, jenž se pomocí
hustilky silně vzduchem nadme a pak do
koženého obalu pevně sešněruje. Tvaru bývá
vejčitého nebo elipsovitého, zdélí asi 30 cm
a zšíří 20-25 cm. Míč takový prodává se za 619 korun, jest tudíž dosti drahý.
Společnost hráčů pořídí si jej nejsnáze
tak, že se na něj po menších částkách složí.
Míčem třeba jest dobře zacházeti; po hře jej
vždy očistíme a mastnotou natřeme, načež jej
na suchém a vzdušném místě zavěsíme.
Jakmile by některý šef povolil, dejme jej bez
odkladů spraviti. Tím způsobem vydrží nám
ballon na léta.
Větší nesnází však bývá, zvláště
u větších měst, nalézti příhodné hřiště. Nejlépe
hodí se k tomu suchý palouk nebo trávník,
z nouze též louka nebo jakákoli rovina.
Svahovité místo nehodí se ke hře. Pro 20-30
hráčů vyžaduje se obdélné hřiště o 150 m
délky a 50-60 m šířky. Rohy označíme 4
tyčemi; kratší strany zovou se mety a uprostřed
jich zarazíme dvě tyče tak vysoké, aby hráči
jich vrcholu dosáhnouti mohli; tyto tyče
spojíme nahoře motouzem, 3 m dlouhým, na
němž uprostřed visí praporeček, a zarazíme jej
tak daleko od sebe, aby motouz byl úplně
napnut. Toto zařízení zove se brankou. Do ní
nebo před ní postaví se brankář, náčelník to
strany. Mužstvo, které se hry účastniti hodlá,
zvolí si dva náčelníky (vůdce, brankáře)
a seřadí se do šiku před nimi. Tito pak střídavě
si volí členy své strany. Jedna strana volí si pak
místo na hřišti, druhá pak má první hod. Každá
strana obsadí pak svoji polovici hřiště, a to tím
způsobem, že nejlepší hráč, obyčejně to bývá
vůdce, zaujme místo v brance nebo těsně před
brankou, aby ji hájil před míčem; ostatní

V. Rys ml.

*****
Dolnohbitská fotogalerie
fotbalový život v obci

Fotbalové mužstvo Dolních Hbit z poloviny 70. let

Přibližovadlo luhovských fotbalistů na zápasy
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mužstvo rozestaví se ku předu tak, aby vzadu
jako záloha byli nejlepší hráči, kdežto slabší
tvoří přední stráže. Úkolem hry jest, kopati do
míče tak, aby nepřátelskou brankou proletěl.
Podaří-li se to, počítá si vyhrávající strana
jedno číslo; tři čísla činí výhru. Po uplynutí
poloviční hrací doby vymění si obě strany svá
místa. Hru zavádí brankář tím, že před sebe
položí míč a kopnutím jej hledí prohnati
nepřátelskou brankou. Žádnému hráči není
dovoleno dotknouti se rukou míče, pokud jest
na hřišti. Toliko brankář smí jej rukou od
branky odraziti. Dotkne-li se přece někdo
rukou míče na hřišti, počne druhá strana míč
kopati, a to volným hodem od středu hřiště.
Zaletí-li míč za hranice hřiště, sluší rozeznati
troje případy: 1. Přeletí-li přes metu, přinese
se míč té straně, jejíž člen jej byl přes metu
překopl, načež brankář zavádí hru znova. – 2.
Přeletí-li míč přes bočnou čáru, hodí jej člen
druhé strany rukou směrem ku středu hřiště. –
3. Přeletí-li však míč kolem rohu (v určité
vzdálenosti, nejvýše 3 m), přinese jej ten hráč,
jenž jej byl chytil, k dotyčnému rohu a kope jej
odtud k nepřátelské brance. Volným hodem
rozumí se první kopnutí, při němž i přední
stráže nesmí se ke kopajícímu více než na 6 m
přiblížiti. Volný hod má jenom brankář, když
zavádí hru, a ten hráč, jenž od středu kope.
Bývá to zvláště k tomu určený dobrý hráč, jenž
se „středníkem“ (centrálem) zove. První
(začátečné) kopnutí může se díti tak, že si míč
před sebe na zem položíme a do klidného míče
kopneme, nebo si míč s výše (z rukou) dolů
pustíme a do padajícího kopneme, nebo
konečně jej na zem pustíme a počkáme, až se
od země odrazí, na čež jej teprve odkopneme.
Když kope brankář nebo středník, stojí každý
hráč na svém místě; k tomu volá se „na

místa!“. Jakmile však míč letí, může každý
kromě brankáře své místo opustiti, aby pomohl
míč prohnati nepřátelskou brankou, neb aby
rozkaz vůdcův provedl. Každému pak jest
dovoleno, aby zaujal takové místo, na němž by
míč nejvýhodněji odkopnouti mohl. Naší
mládeži líbí se velice tato zcela nová a u nás
dosud neznámá hra podle anglického způsobu.
Můžeme ji vřele doporučit. Ale co nejpřísněji
budiž však při této hře k tomu hleděno, aby
nenastalo strkání, porážení nebo rvaní mezi
příslušníky obou stran. Předmětem kopané jest
ballon a nikoli proti hráč. (1896).

*****
Trocha humoru na závěr ☺

Obec Dolní Hbity
přeje všem občanům
veselé Velikonoce
a krásné jaro 2018.
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K U L T U R N Í
14.04.2018

K A L E N D Á Ř

Taneční zábava, hraje Znouzecnost+

KD Jelence

Nástroj snahy
Pořádá: SDH Jelence

21.04.2018

Zájezd do divadla na představení
„Do ložnice vstupujte jednotlivě“

Praha, Divadlo Palace

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

05.05.2018

Okrsková hasičská soutěž

Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

12.05.2018

Slavnostní předání hasičské
Tatry 815 JSDHO Dolní Hbity

Hasičská zbrojnice
Dolní Hbity

Pořádá: Obec Dolní Hbity a SDH Dolní Hbity

25.05.2018

Zájezd do divadla na „Čas růží“
Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

25.05.2018

Noc kostelů 2018

Praha,
Hudební divadlo Karlín
Kostel Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

16.06.2018

Hasičská soutěž „O pohár starosty“

Dolní Hbity

Pořádá: SDH Dolní Hbity

23.06.2018

Memoriál Pavla Pilíka + Oldies disco

Luhy

Pořádá: FK Luhy

24.06.2018

POUŤ DOLNÍ HBITY

Dolní Hbity

22.07.2018

Memoriál B. Králíčka, hasičská soutěž

Jelence

Pořádá: SDH Jelence

04.08.2018

Fotbalový turnaj

Kácin

Pořádá: SDH Káciň

11.08.2018

Memoriál B. Sirotka + Oldies disco

Luhy

Pořádá: FK Luhy

29.09.2018

Oslavy 100 let od založení ČR
SRAZ RODÁKŮ

Dolní Hbity

Pořádá: Obec Dolní Hbity

30.09.2018

POSVÍCENÍ DOLNÍ HBITY

Dolní Hbity

06.10.2018

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Králíčková Š.

20.10.2018

Taneční zábava, hraje BRUTUS

KD Jelence

Pořádá: SDH Jelence

27.10.2018

Oslavy 100 let od založení ČR

Dolní Hbity

Pořádá: Obec Dolní Hbity

22.12.2018

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