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*****
Podzim
Nastal podzim, vítr fouká,
nažloutlou má barvu louka,
listí pestrou barvou hýří,
vlaštovičky na jih míří.

*****

Vážení spoluobčané,
koncem letošních prázdnin jsem často
napínal sluch. Neuslyším náhodou
ohlušující ránu? Teď... teď to bouchlo...
Ne, to byla jen tlaková vlna od letadla.
Ufff..., tak ten strop ve škole nespadl...
Žáci asi budou opět na konci prázdnin
smutnit...
Ne ne, samozřejmě že žertuji
a vymýšlím si pro vaše pobavení. Přesto
přehnaný úvod ve stylu science fiction
s letošními prázdninami souvisí. Jistě jste
mnozí zaregistrovali čilý ruch kolem školní
budovy. Škola si díky dotaci z evropského
fondu IROP pomůže k biologickochemické a počítačové laboratoři, tolik
potřebným kabinetům a moderním
učebním pomůckám.
Začátkem července zde zahájila
stavební firma Staler práce na rekonstrukci
půdy staré budovy. Přes prázdniny se
muselo stihnout mnohé, zejména však
vyhotovit zcela nový a pevný strop.
Vlastně podlahu bývalé půdy. To proto,
abychom se nebáli do školní budovy pustit
po prázdninách děti a učitele. V současné
době je opravdu bytelný strop hotov, a je
tak možno bez obav zahájit výuku.
Školu bylo nutné uklidit a provést
některé stavební úpravy, což nebylo
v lidských silách do 2. září stihnout.
Zahájení školního roku tak bylo posunuto
na pondělí 9. září.
Myslím, že si o letošních
prázdninách sáhli zaměstnanci školy i její
vedení na dno svých sil. Pan ředitel, paní
zástupkyně, paní školnice i další
zaměstnanci by mi jistě dali za pravdu.

Patří všem velké poděkování, že složitou
situaci kvalitně zvládli. Poděkoval bych
také rád stavbyvedoucímu firmy Staler za
vstřícnost a ochotu řešit problémy
s ohledem na potřeby školy.
Nejen ve škole bylo živo.
O prázdninách panoval čilý ruch
i v kabinách TJ Sokol Dolní Hbity, kde
proběhla
celková
rekonstrukce
ve
sprchách. Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému
dokončení.
Léto je také tradičně ve znamení
sekání trávy a odvážení posekané hmoty.
Málokdo by dokázal odhadnout, kolik
rostlinné hmoty naši zaměstnanci musí
každé léto odvozit. Rád bych jim za úklid
veřejných prostranství také touto cestou
poděkoval.
Doufám, že jste si dostatečně
a ve zdraví užili prázdnin a dovolených
a načerpali jste nových sil i hezkých
zážitků. Přeji vám všem klidný a šťastný
podzim.

-

-

-

Jan Michálek

*****

-

Střípky ze zastupitelstva
Od vydání posledních Listů zasedali naši
zastupitelé 25. června 2019. Mimo jiné
projednali tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo Závěrečný
účet obce Dolní Hbity za rok 2018 bez
výhrad. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo jako součást Závěrečného
účtu Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Dolní Hbity za rok 2018,
které se uskutečnilo ve dnech 26. 9.
2018 a 6. 6. 2019. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo
účetní závěrku sestavenou k 31. 12.
2018 bez výhrad.
- ZO schválilo proplatit fakturu firmy
Staveko, spol. s r. o., za provedené
stavební práce na objektech Dolní

-

-
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Hbity čp. 92 a Jelence čp. 45 ve výši
238 138,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo
stanovilo
úhradu
v částce 20 000,- Kč za připojení
a
vybudování
veřejné
části
kanalizačních přípojek pro rodinné
domy na pozemcích parc. č. st. 172/2
v k. ú. Dolní Hbity a parc. č. 39/8
v k. ú. Dolní Hbity.
ZO schválilo prodej obecních pozemků
parc. č. st. 140 o výměře 41 m2, parc. č.
226/45 o výměře 258 m2 a parc. č. st.
141 o výměře 78 m2, všechny v k. ú.
Luhy. Zastupitelstvo dále stanovilo
cenu za 1 m2 prodávaných pozemků ve
výši 175,- Kč. Veškeré poplatky
spojené s prodejem pozemku hradí
žadatel.
Zastupitelstvo
schválilo
nákup
pozemku parc. č. 850/14 v k. ú.
Nepřejov o výměře 2 000 m2 do
vlastnictví
obce
Dolní
Hbity.
Zastupitelstvo dále stanovuje cenu,
kterou obec Dolní Hbity zaplatí za 1 m2
kupovaného pozemku, ve výši 33,- Kč.
Vyhotovení kupní smlouvy a veškeré
poplatky spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel.
ZO předběžně schválilo prodej části
obecního pozemku parc. č. 940/1
v k. ú. Nepřejov o výměře cca 50 m2.
Zastupitelstvo dále stanovilo cenu za
1 m2 prodávaných pozemků ve výši
150,- Kč.
ZO projednalo otázku stanovení ceny
za pronájem budovy pohostinství
v Kácini a v Luhách.
ZO vyslechlo zprávu starosty o činnosti
Rady od 24. 5. 2019 do 11. 6. 2019.
ZO vyslechlo informaci starosty
o průběhu stavby Obecní dům –
Komunitní centrum. Stavba probíhá dle
plánu. Termín předání stavby je
ve čtvrtek 27. 6. 2019, kolaudace
stavby na čtvrtek 11. 7. 2019.
ZO vyslechlo informaci starosty
o výsledku zadávacího řízení na
stavební firmu pro stavbu v rámci
projektu IROP „Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity“ dle

-

-

-

-

-

-

projektu Ing. Miloslava Blažeje
„Stavební úpravy – Půdní vestavba ZŠ
v Dolních Hbitech č.p. 44“. Hodnotící
komise doporučila vydat rozhodnutí
o výběru nejvýhodnější nabídky na
veřejnou
zakázku
„Vybudování
odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity“ ,
a to společnost Staler, spol. s r. o. –
výše nabídkové ceny: 6 885 640,- Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu předloženého návrhu smlouvy
o dílo mezi obcí Dolní Hbity a společností Staler, spol. s r. o.
ZO schválilo předložený návrh
Smlouvy o výkonu technického dozoru
stavebníka mezi obcí Dolní Hbity
a Ing. Janem Haškem, projektování
staveb a inženýrská činnost, na akci
„Vybudování odborných učeben v ZŠ
Dolní Hbity“.
Zastupitelstvo stanovilo zaslat objednávku Ing. Janu Benešovi, Lucida,
s. r. o., na vyhotovení studie veřejného
prostranství v Dolních Hbitech (náves,
prostor před obchodem, prostor před
školou a prostor před úřadem) ve výši
48 400,- Kč bez DPH (58 564,- Kč vč.
DPH) a studie chodníku v Jelencích ve
výši 41 900,- Kč bez DPH (50 699,- Kč
vč. DPH).
ZO akceptovalo předloženou cenovou
nabídku společnosti PIK Vítek, s. r. o.,
na vyhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby kanalizace Luhy
a výtlak na ČOV Dolní Hbity
a vyhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby - odkanalizování
11 parcel v Dolních Hbitech směr
Luhy.
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 12. 3. 2018 mezi obcí Dolní
Hbity a firmou Ing. Josef Vítek - PIK
inženýrská a projektová kancelář,
Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh rozpočtového opatření obce
Dolní
Hbity č.
05/2019
bez
připomínek.

*****
Informace kulturní komise
Vítání občánků
Na naše nové spoluobčánky se
těšíme v sobotu 5. 10. 2019 na Obecním
úřadu Dolní Hbity.
Slavnostního obřadu se zúčastní v doprovodu rodičů rekordních 10 dětí.
Zájezd do divadla
V sobotu 12. 10. 2019 navštívíme
divadelní představení v Praze. Jedná se
o muzikál „Šíleně smutná princezna“ ve
Studiu DVA. Všem, co se rozhodnou, že
pojedou s námi, přejeme krásný kulturní
zážitek.
Vánoční koncert
Přípravy vánočního koncertu, který
proběhne v sobotu 21. 12. 2019 v dolnohbitském kostele, jsou již v plném proudu.
Kdo bude v kostele letos účinkovat, si
zatím necháme jako vánoční překvapení.

Moraviae, Mezinárodní varhanní festival
Olomouc, České kulturní slavnosti,
Janáčkův máj, Svatováclavský hudební
festival a mnoho dalších) účinkoval
v různých zemích Evropy, USA, Japonsku,
Brazílii, Africe a Kubě. Na AMU v Praze
a JAMU v Brně přednáší varhanní hru,
improvizaci a organologii a zasedá jako
člen soutěžních porot.
JM

*****

Sárinka Prokešová

Vítání občánků
Dne 27. dubna 2019 jsme
v Dolních Hbitech přivítali naše
nové spoluobčánky.

Představují se:
Malvínka Volfová

Hana Procházková

*****
Státní svátek 28. 9. oslavíme
varhanním koncertem v kostele
sv. Jana Křtitele v Dolních
Hbitech – přijďte si poslechnout
krásnou hudbu i poutavé
vyprávění o hře na varhany
Jako každý rok připravuje obec na
státní svátek 28. září varhanní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele v Dolních
Hbitech. Koncert proběhne od 18 hodin.
Na varhany bude hrát profesor Pavel
Černý, umělecký ředitel mezinárodního
varhanního festivalu Varhany znějící.
Varhaník, pedagog a organolog
Pavel Černý vystudoval varhany na
pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista
je často zván ke koncertním vystoupením.
Kromě předních domácích podií (Pražské
jaro, FOK, Česká filharmonie, Concentus

(JM)
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Pepíček Neužil
Valinka Petrásková

Josífek Resl

Víteček Volf
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Těšíme se na stálé i nové čtenáře.

*****

(MV)

V druhém pololetí letošního roku
oslavili nebo oslaví významná
výročí tito naši spoluobčané:
Dolní Hbity:
Fejt Josef
Bartoš František
Vrbová Šárka
Procházka Otokar
Bartoš Roman
Vostarek Miloslav
Pácaltová Jaroslava
Kavka Josef
Piroch Roman
Kočová Marie
Kavková Stanislava
Kopecký Josef
Jelence:
Míka Miroslav
Žáčková Marie
Linhartová Kateřina
Linhartová Vlasta
Nečas Josef
Nepřejov:
Hrebíková Anna
Vopička Roman
Lexová Miluše

*****
Blahopřejeme
k nově narozeným
občánkům

Káciň:
Fiřtová Marie
Březinová Zdeňka
Jarolímková Miloslava
Buralt Oldřich
Pouza Antonín
Žebrakovská Anežka
Březina Otokar
Černý Stanislav
Sládková Ivana

Od dubnového vydání Dolnohbitských
listů se v naší obci narodili tito noví občánci:
Barunka Žáková z Jelenců,
Josefínka Báječná z Nepřejova,
Janička a Nikolka Hovorkovy z Jelenců,
Klaudinka Búthová z Dolních Hbit,
Monička Smítková z Nepřejova.
Obec Dolní Hbity blahopřeje rodičům
k narození dětiček a našim malým občánkům
přejeme, aby je v jejich životě provázelo jen to
nejlepší.

Luhy:
Procházka Václav
Batoška Ján
Žáková Marie
Matějka Josef
Riňáková Ladislava
Hlinovská Miloslava
Zárubová Alžběta
Krůtová Jaroslava

(VM)

*****

Kaliště:
Mikesková Jitka

Horní Líšnice:
Kašparová Dagmar
Machuta Antonín
Vepřková Marie

CHCETE MÍT HEZKOU OBEC?
MY ANO!

Třtí:
Plavec Václav
Kneř Vladimír

… a proto opět opakujeme prosbu:
UDRŽUJTE, PROSÍM, POŘÁDEK!

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Pohled na obložené kontejnery,
poházené odpadky kolem hřiště, hromádky
větví
kolem
komunikace,
uměle
vytvořenou malou skládku před vraty
sběrného místa či odpad naházený přes
plot. Sběrné místo má otevřeno každou
středu ráno a každou první sobotu
v měsíci. Potřebu uložení odpadu mimo
tyto dny je možno předem domluvit
s obsluhou dvora.

(VM)

*****
Informace z knihovny
Od 11. září 2019 má knihovna
obměněny dva nové soubory knih k výpůjčce
z výměnného fondu Knihovny Jana Drdy
Příbram.
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Rádi bychom na udržování pořádku
upozornili i pejskaře. Není příjemné mít
psí výkaly na botě, děti nechceme nechat
jen tak běhat a o našich sekáčích
s křovinořezem ani nemluvíme…

Další termíny svozu
žlutých popelnic na plasty
Svoz žlutých popelnic se zkrátí na
frekvenci 1x za 3 týdny a bude v těchto
termínech:

*****
Svážení plastů – jak dál

27. 9. 2019,
18. 10. 2019,
8. 11. 2019,
29. 11. 2019,
20. 12. 2019.

V posledním čísle Listů jsme podrobně
informovali o novém řešení likvidace plastů
v naší obci a počátkem letních prázdnin se nám
také společně podařilo změnou celého systému
projít. Vaše reakce jsou veskrze pozitivní
a i přes drobné porodní bolesti byl přerod
vcelku hladký.
Velice rád bych proto touto cestou
poděkoval zaměstnancům obce, kteří hodně
pomohli zdárnému průběhu. Zejména při
přejímce a rozvozu plastových popelnic.
Poděkování patří i vám všem za svědomitý
a odpovědný přístup i za pochopení, že každý
přechod na nový systém má zpočátku své
chyby. Ty bychom chtěli postupně odstraňovat
a vše dobře vyladit.
Jaký bude další postup? Od občanů se
nám dostává zpětné vazby, že čtyřtýdenní
cyklus vyvážení je dlouhý, žluté popelnice
některým domácnostem nestačí.
Nově tedy bude nastaven systém
vyvážení po třech týdnech. Žíznivé letní
období pomalu končí a s ním i zvýšená
spotřeba PET lahví. Proto se domníváme, že
by tento cyklus měl pro zbytek roku stačit. Rád
bych poprosil o zpětnou vazbu někdy
počátkem prosince. Pokud by kapacita
nestačila, budeme se podle množství ohlasů
snažit konkrétní případy řešit.
Setkal jsem se také s názory, že do
žlutých popelnic mohou být odkládány pouze
PET- -lahve. NENÍ tomu tak - do žlutých
popelnic je možno odkládat opravdu veškeré
plasty, které v domácnosti vyhodíme. Jen bych
asi nevyhazoval vyloženě infekční plastový
odpad (silně znečištěné obaly od masa, použité
zdravotní pomůcky apod.).
Smyslem důkladného třídění odpadů je
snížit množství odpadu komunálního, který
končí na skládce.

*****
BIO odpad
Kontejnery na BIO odpad jsou
umístěny na veřejně přístupných místech,
a to v Dolních Hbitech u čističky
odpadních vod, v Jelencích za hřištěm
směrem k Dolním Hbitům, v Kácini
za bývalou prodejnou a v Luhách vlevo od
příjezdové cesty za hospodou.
Zde můžete odkládat biologicky
rozložitelný rostlinný odpad a drobné větve
o průměru maximálně 2 cm (ne větší!).
Nepatří sem odpad živočišného původu.

*****
SBĚR ODPADŮ VE SKLADU
OBCE V DOLNÍCH HBITECH
KAŽDOU STŘEDU
od 8.00 do 9.00 hodin
a

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI
od 9.30 do 11.30 hodin.

(JM)
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Okénko základní školy

Přijďte se podívat do nově
otevřeného komunitního centra
Milí čtenáři,
letošní prázdniny se nám ve škole
značně prodloužily. Na jejich začátku jsme
vyklízeli půdu a připravovali se na
rekonstrukci, na jejímž konci mají
vzniknout na půdě odborné učebny
a kabinety. Školu jsme firmě předali 15. 7.
a započaly velké stavební práce. Nejprve
vybourali starou podlahu, poté vestavěli
nosné železné překlady, na které se kladly
plechy, a celá půda se na konci prázdnin
vybetonovala, tudíž je připravená pro
novou podlahu a další stavební činnost.
Nepracovalo se však pouze na
půdě. V rámci celé rekonstrukce se
předělaly rozvody topení a ve staré budově
byla nainstalována nová topná tělesa. Při
tom bylo zapotřebí připravit pro půdu
rozvody vody, elektřiny, odpadů a topení.
Napojit vše na stávající systém nebylo
vždy úplně jednoduché. Abychom mohli
plně zajistit bezpečné otevření školy,
musel jsem vyhlásit pět dnů ředitelského
volna. Informaci, že se vchod do školy
prvně otevře až 9. září, spousta žáků prý
uvítala kladně. Určitě jsme ale nepotěšili
budoucí prvňáčky. Vidím to z toho, že jich
většina chodila v týdnu volna do družiny.
Poprvé
jsme
vyzkoušeli
prostory
komunitního centra a moc se nám
zrekonstruovaná budova bývalé "Supovny"
líbí. V letošním roce zde bude sídlit 2.
oddělení naší družiny. V novém školním

O státním svátku v sobotu 28. září
od 14.00 do 17,30 hodin proběhne Den
otevřených dveří v dostavěném komunitním centru v Dolních Hbitech. Přijďte se
podívat na nové prostory, které budou
občanům k dispozici. Na 16.30 je také
naplánováno jeho vysvěcení. Kdo bude
chtít, může pokračovat na varhanní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele od 18 hodin.
Projekt komunitního centra má
pětiletou udržitelnost. Pro školní rok
2019/2020 jej budeme využívat například
pro školní družinu. Původní prostory
družiny jsou nevyhovující a pravděpodobně v příštím roce proběhne jejich
rekonstrukce.
Připravujeme také využití centra
jako klubu pro seniory v podvečer
v některý den v týdnu. V centru rovněž
plánujeme zajištění hlídání dětí, které
nebylo možno z kapacitních důvodů
přijmout do mateřské školy. Povinnou
službou centra v rámci projektu bude
zajištění odborného sociálního šetření
a poradní pomoci občanům, kteří se dostali
do sociálně tíživé situace.
(JM)

*****
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roce budeme mít spojenou pouze jednu
třídu. Také náš učitelský tým nastupuje s
novými posilami. Za paní učitelku Mgr.
Lucii Vobejdovou, která nastoupila na
mateřskou dovolenou, přichází paní
učitelka Mgr. Milena Peroutková, a na pár
hodin nám vypomůže paní učitelka Mgr.
Veronika Jiroušková. Doufám, že se jim u
nás bude líbit. Stejně tak doufám, že se
bude líbit všem žákům ve škole a
prvňáčkům přeji šťastné vykročení, aby
měli svou školu rádi a rádi se do ní vraceli.
Vždyť vzpomínky na školní léta si s sebou
ponesou celý život.
Na závěr děkuji zastupitelstvu obce
a zejména panu starostovi za realizaci
projektu rekonstrukce půdních prostor. Je
až neskutečné, kolik úřednické práce je
potřeba ke zvládnutí takové velké akce.
Moc si toho vážíme. Dále děkuji všem
provozním zaměstnankyním, které celé
prázdniny "bojují" se stavebním prachem.
A když si představíte, že ještě o víkendu
před začátkem školy se dodělává dlažba na
chodbě, musíte uznat, že udělaly obrovský
kus práce.
Možná, že nám stavba teď bude
maličko zasahovat do našeho provozu a
někdy se budeme muset přizpůsobit, ale za
ten výsledek to určitě bude stát.

*****
Okénko mateřské školy
Léto a prázdniny jsou nenávratně pryč.
Měsíc září znamená pro školáky návrat do
školních lavic. Pro mladší děti předškolního
věku je tento měsíc také důležitý. Přicházejí si
k nám do MŠ „plnit své povinnosti“. Ty starší
již poněkolikáté, ty mladší, plny očekávání,
poprvé. Letošní školní rok jsme začali v nové
učitelské sestavě. Na konci června odešla do
důchodu p. uč. Milena Větrovská a na její
místo přešla Vladimíra Pražáková. Učitelský
tým doplnily Bc. Jitka Švagrová a Kristýna
Petáková. A ještě jedna důležitá informace.
V poslední době dochází k navyšování cen za
energie a služby a tím se zvyšují i náklady na
provoz MŠ. Proto se od 1. 9. 2019 zvyšuje
úplata za vzdělávání na 300 Kč za měsíc.
Vladimíra Pražáková

*****
Okénko o. s. Ježek
Den se zkracuje, děti nastupují do škol
a školek, v září vycházejí Dolnohbitské listy
a ani směr rotace Země se nezměnil, takže se
na sebe usmívejme dál.
Květnový večer v country stylu se
skupinou Bonanza byl protknutý známými
i méně známými písničkami, tancem
a pohodou, která tak nějak k country patří. Kdo
byl, ví, kdo chyběl, nechť lituje.
Červen tradičně patří dětem, a to snad
úplně všude, taky si to zaslouží, drobotina
naše. Indiánský Dětský den na Jelencích byl
letos něčím výjimečným a to něco byly nové
duše spřízněné, a třešničkou na pomyslném
dortu bylo vystoupení Václava Upíra
Krejčího.
Velké díky patří všem, kdo se v přípravách
a organizaci angažovali. Předně poděkování
patří firmě Elektromontáže Cihelka, díky níž
u nás již podruhé vystupoval Upír Krejčí, dále
všem novým duším spřízněným - Markétce
Rozšafné, Terezce Velasové, Kačence Háse,
Aličce Mikulové, Verče Procházkové a Majce
Barešové. Děkujeme a věříme i v další vaši
pomoc, budeme ji potřebovat.

Mgr. Ondřej Buralt
ředitel školy

V pátek 21. června 2019 proběhlo
v sále kulturního domu v Dolních Hbitech
rozloučení se žáky devátého ročníku. Všem
přejeme v další cestě hodně štěstí.
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Do konce roku vás s Ježkem čekají dvě
půvabné akce.
Ta první je ve spolupráci s místní
školou a divadelním spolkem Rafanda, a to
2. ples obce a školy Dolní Hbity, který se bude
konat 2. 11. 2019. Věřím, že vás naše nápady
rozesmějí stejně jako v loňském roce.
Za naši nejkouzelnější akci roku
považujeme Jelenecké vánoční setkání, které
se bude konat v sobotu 14. 12. 2019 od 17:00
na asfaltovém hřišti, kde se všichni sousedsky
sejdeme a užijeme si společnou chvilku pod
vánočním stromem, který je pokaždé jako
z pohádky, a za hudebního doprovodu Karla
Čiháka. Kdo by přeci jen zapomněl, tak jej
určitě přiláká vůně svařáku a domácích
vánoček.
Nezahálíme ani co se obecního dění
týče. Jak jste si dozajisté všimli, na návsi
u asfaltového hřiště vznikl pěkný plácek, který
byl nedávno zarovnán a osázen trávou. Hlavně
a především se zabýváme řešením dopravní
bezpečností na Jelencích, která je s ohledem na
sílu provozu nevyhovující.
Přejeme vám líbezný a pohodový
podzim bez mráčků a chmur.

*****
Večerní cvičení pro ženy
Od 19. září 2019 začíná v sále
kulturního domu v Dolních Hbitech cvičení
pro ženy všech věkových kategorií. Cvičíme
každý čtvrtek vždy od 19.00 do 20.00 hodin.
Přijďte pro sebe něco udělat.
Alena Kášová

*****

V následujícím období nás čeká soutěž
„O putovní pohár vedoucího odborné rady
velitelů OSH Příbram“, která se koná 14. září
v Bezděkově (soutěž nad 35 let). Přijeďte
povzbudit naše soutěžící, určitě si to zaslouží.
V listopadu nás čeká rozsvícení
vánočního stromu (asi 30. 11.).
Dne 7. prosince se bude konat výroční
valná hromada sboru, letos volební. Je
povinností každého člena zúčastnit se valné
hromady.
Na závěr bych rád připomněl, pokud
má někdo ve svém okolí bodavý hmyz (sršně,
vosy a včely aj.) a obtěžuje ho, může ho
odstranit sám - existují různé spreje. Pokud to
nezvládne sám, je možné povolat hasiče, tato
služba je pak zpoplatněna. Děkuji za
pochopení.

Jana Stuchlíková za Ježek
(Jelenecký ženský klub) a duše spřízněné
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Informace
TJ Sokol Dolní Hbity
Prázdniny jsou za námi
a fotbalová sezóna 2019/20 odstartovala.
V novém ročníku okresních soutěží máme
družstvo dospělých, které postoupilo z druhého
místa v nejnižší soutěži a hraje nyní III. třídu
skupinu A.
V okresním přeboru máme mladší
žáky hrající ve sloučeném týmu s Višňovou.
Z důvodu nedostatku hráčů jsme v letošním
roce bohužel nepřihlásili do soutěže dorost.
Kompletní rozpis utkání včetně
aktuálních výsledků najdete ve vývěsce
TJ Sokol u prodejny Coop v Dolních Hbitech
nebo na našich internetových stránkách
http://hbity-fotbal.webnode.cz/
Vraťme se ale o pár týdnů zpátky.
V sobotu 15. června 2019 jsme uspořádali
Oslavu 50. výročí založení oddílu kopané
v Dolních Hbitech, jejíž součástí bylo několik
fotbalových utkání včetně duelu „Starých
gard“. Tento fotbalový maraton jsme zakončili
slavnostní valnou hromadou v sále kulturního
domu.

Miroslav Pácalt

Okénko SDH Dolní Hbity
Vážení spoluobčané, seznámím vás
s činností sboru v letním období.
V sobotu 4. května se konala valná
hromada spojená s oslavou sv. Floriána.
Dne 11. května jsme se zúčastnili
okrskového cvičení v Luhách.
Jako každý rok jsme 1. června pořádali
dětský den.
Okresního kola v požárním sportu,
které se letos konalo v Březnici 2. června, se
zúčastnili dva naši členové jako rozhodčí.
Hasičskou nádrž jsme čistili 5. června.
Soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty SDH Dolní Hbity“, která se konala
8. Června, jsme vyhráli.
Jedno soutěžní družstvo se zúčastnilo
Memoriálu Bohouše Králíčka v Jelencích.
Zájezd do Tábora se vydařil, jelo nás
48 a zakončili jsme ho v restauraci U Rysů
skvělou večeří. Tímto děkuji Slávkovi
Hochmanovi za organizaci zájezdu a kolektivu
zaměstnanců restaurace za vše, co pro sbor
dělají.
V srpnu jsme pořádali brigádu na sběr
železného šrotu a zúčastnili jsme se
prověřovacího cvičení v Jelencích.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
obce Dolní Hbity měla od začátku roku 2019
14 výjezdů.
V sobotu 7. září jsme se ve
Zduchovicích v soutěži požárního sportu
„O pohár starosty Zduchovice“ umístili na
3. místě.

*****

*****
Okénko SDH Káciň
Na jaře se náš sbor zúčastnil
okrskové soutěže v požárním sportu
v Luhách. Do soutěže jsme již tradičně
zapojili družstvo žen a mužů do 35 let.
Léto pro náš sbor začalo pořádáním
dětského dne, který se konal v sobotu 1. 6.
Akci považuji za povedenou, protože se při
soutěžích bavili děti i dospělí.
Uprostřed léta jsme 27. července
uspořádali 13. ročník káciňského fotbalového turnaje a „třináctka“ to byla
šťastná, jelikož jsme po roce znovu
vyhráli, a to potřetí za sebou.
Na konci srpna se konalo
prověřovací cvičení, při kterém jsme
bohužel utrpěli poruchu na naší motorové
stříkačce.
V září máme v plánu soutěž ve
Zduchovicích, tedy pokud se nám včas
podaří odstranit závadu na stroji.
Závěrem děkuji všem, kteří nás
podporují, a také členům i členkám
za odváděnou práci.

Další velkou „letní“ akcí je rekonstrukce kabin TJ, konkrétně kabiny domácích
včetně umývárny a sprch. Kompletní
přestavbou prošla také kabina rozhodčích.
Velký dík v tomto případě všem, kteří přiložili
ruku k dílu, a samozřejmě obci Dolní Hbity,
bez jejíž finanční podpory bychom se do této
akce nemohli pustit.
Závěrem si dovolujeme všechny
fanoušky fotbalu pozvat do hlediště, přijďte
fandit!
Václav Kofroň

*****

Richard Horký ml.
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číslo, taková divácká návštěva už na Luhách
asi nebude. Vše jsme poté zakončili taneční
zábavou se skupinou Signál v místním
pohostinství.
Třetí letní akcí byl 9. ročník
Memoriálu Bohouše Sirotka. Ten po boji opět
ovládl Tatran Sedlčany před FC Višňová,
naším týmem a mužstvem z Třebska.
Kdybyste chtěli vědět, kdy bude pršet,
spolehlivě vám to řekneme! Všechny tyto akce
nám až na menší výjimku při oslavách
propršely! Takže příští rok v létě budeme akce
dělat po 14 dnech, aby nebylo takové sucho!
Nyní už probíhá podzimní část
okresních fotbalových soutěží. Po penaltách
vypadáváme ve Zduchovicích z okresního
poháru. Ale úvodní boje v okresním přeboru se
nám vcelku vydařily. Remizovali jsme
v Novém Kníně, který spadl z B-třídy, 2:2
a doma porazili Spartak Příbram 2:1.
Doufejme, že se nám i nadále bude takhle
dařit!
Děkuji vám za váš čas strávený čtením
těchto řádků.

Okénko FK Sparta Luhy
Vážení spoluobčané,
letošní rok se v našem klubu nese
v duchu oslav 50. výročí založení klubu.

Fotbalový ročník 2018/2019 jsme
zakončili v okresním přeboru až na 11. místě!
Vinou zranění klíčových hráčů a ztrátou formy
v jarních utkáních jsme získali na jaře pouze
12 bodů a byli jsme rádi, že je konec soutěže!
Funkcionáři klubů mi jistě potvrdí, jaký je dnes
problém sehnat jakéhokoliv hráče! Starší
končí, mladší nejsou. To je asi největší
problém vesnického fotbalu! Ale povedlo se
nám pár hráčů získat a nyní je jen na nich, jaký
bude jejich přístup k tréninkům a utkáním.
Hráči si po náročné sezóně
odpočinuli, i když ti starší ještě v červnu
odehráli další ročník Memoriálu Pavla Pilíka
starých gard. Tento memoriál jsme opět ovládli
před týmem Třebska a Zduchovic.
Vrcholem léta ovšem byly oslavy
50. výročí založení klubu. Na tuto oslavu jsme
si pozvali starou gardu 1. FK Příbram, kdy byli
na trávníku k vidění hráči jako Vyskočil,
Mašek či Nepivoda. Zápas dopadl 13:6 pro
hosty. Poté se na našem novém pódiu
představila country skupina PE3, která vyplnila
program před hlavním utkáním a poté
pokračovala v sále. Hlavní utkání obstaral
domácí tým s hráčkami SK Slavia Praha,
doplněnými o bratry Pilíky s bratrancem
Jirkou. Zápas skončil smírně 7:7 a sledovalo
ho cca 350 diváků!!! Na Luhy neskutečné

V. Rys ml.

*****

K U L T U R N Í
28.09. 2019

Jelence

28.09.2019

Varhanní koncert

kostel Dolní Hbity

29.09.2019

POSVÍCENÍ V DOLNÍCH HBITECH

Dolní Hbity

12.10.2019

Zájezd do divadla na představení
„Šíleně smutná princezna“

Praha

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

12.10.2019

Travesti show

KD Dolní Hbity

Pořádá: Š. Králíčková

19.10. 2019

Taneční zábava, hraje BRUTUS

Jelence

Pořádá: SDH Jelence

02.11.2019

Ples obce a školy Dolní Hbity

KD Dolní Hbity

Pořádá: Obec a ZŠ Dolní Hbity

14.12.2019

Vánoční setkání

Jelence

Pořádá: Ježek

21.12.2019

Vánoční koncert v kostele +
ohňostroj

Dolní Hbity

Pořádá: Kulturní komise obce Dolní Hbity

11.01.2020

zahájení školního roku 2019/2020
prvňáčci dolnohbitské školy

18.01.2020
25.01.2020
15.02.2020
22.02.2020
29.02.2020
07.03.2020
07.03.2020
14.03.2020
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Posvícenská zábava, hraje SIGNÁL
Pořádá: SDH Jelence

Aktuálně:

*****

K A L E N D Á Ř

Ples obce Višňová
Pořádá: obec Višňová
Myslivecký ples
Pořádá: MS Jablonná
Hasičský ples
Pořádá: SDH Dolní Hbity
Hasičský ples
Pořádá: SDH Jelence
Maškarní ples
Pořádá: Ženy Drásov
Hasičský ples
Pořádá: SDH Stěžov
Dětský maškarní bál
Pořádá: SDH Dolní Hbity
Masopust
Pořádá: FK Sparta Luhy
Sportovní ples
Pořádá: TJ Sokol Dolní Hbity
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KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Jelence
KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
KD Dolní Hbity
Luhy
KD Dolní Hbity

